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рясми хроникарясми хроника

Görüşdәn sonra çıxış edәn Azәrbaycan Prezidenti
İlham Әliyev bildirib ki, iki ölkә arasında hәm siyasi, hәm
dә iqtisadi münasibәtlәr yüksәk sәviyyәdәdir. Hәr iki ölkә
bir-birini beynәlxalq arenada dәstәklәyir, bundan başqa
ticari-iqtisadi sahәdә dә yaxşı perspektiv vә nәticәlәr var:
«Hökumәt üzvlәri çox uğurlu iş apardılar - hökumәtlәrarası
komissiyanın iclası çox yaxşı nәticәlәr verdi. Bizә
bildirdilәr ki, on milyonlarla dollarlıq mü qavilәlәr bağlanıb.
Bu, gәlәcәk üçün yaxşı göstәricidir». 

Dövlәt başçısı qeyd edib ki, vaxtilә Belarusla әldә
edilәn razılaşmalar indi nәticәsini verir. Artıq Gәncә
Avtomobil zavodunda 10 mindәn artıq «Belarus» traktoru
yığılıb: «Bu, Azәrbaycanda yeni iş yerlәri vә sәnaye sahәsi
yaradıb. Elәcә dә belaruslu istehsalçılara öz tәcrübәlәrini
bizimlә bölüşmәk, öz mәhsullarını üzә çıxarmaq imkanı
yaradıb vә indi o mәhsullar artıq üçüncü ölkәlәrin

bazarlarına çıxır».
Sәfәr zamanı Belarus kombaynlarının da

Azәrbaycanda istehsalı barәdә razılıq әldә edilib. Dövlәt
başçısı Minskdә Azәrbaycan Ticarәt Evinin açılmasını da
qeyd edib. Bildirilib ki, artıq Azәrbaycan mәhsulları Belarus
bazarına çıxıb vә onlara yaxşı tәlәbat var. Qeyd edәk ki,
Belarus mәhsulları da artıq bir neçә ildir ki, Azәrbaycanda
satılmaqdadır. 

Tәdbirdә çıxış edәn Belarus Prezidenti Aleksandr
Lukaşenko xatırladıb ki, Gәncә Avtomobil zavodunda
hәmçinin 3500-dәn çox MAZ avtomobili vә qoşqular
buraxıb. Artıq Azәrbaycan vә Belarus Türkiyәdә birgә is-
tehsala başlamaq niyyәtindәdir. «Mәhsul nә qәdәr
keyfiyyәtli olsa da, onu sәmәrәli satmaq, hәm dә yaxşı olar
ki, ixrac etmәk lazımdır. Buna görә dә Minsk traktor zavo-
du vә Gәncә avtomobil zavodu hazırda Türkiyәdә

İlham éliyevin Belarus s"f"ri:
yeni layih"l"r başlayacaq

Az"rbaycan yaxın ölk"l"rl" münasib"tl"ri, el"c" d" iqtisadi v" biznes
"laq"l"ri sür"tl" genişl"ndirir. Bu m"s"l"l"r, el"c" d" Az"rbaycan
şirk"tl"rinin xarici bazarlara çıxışı noyabrın 19-da Az"rbaycan
Prezidenti İlham éliyevin Belarusa s"f"ri zamanı diqq"t m"rk"zind"
olub. S"f"r zamanı dövl"t başçısı belaruslu h"mkarı Aleksandr
Lukaşenko il" t"kb"t"k v" geniş t"rkibd" görüşl"r keçirib.
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traktorların yığılması ilә bağlı bizim ümumi layihә üzәrindә
işlәyir. Biz bu mühüm perspektivli istiqamәti in kişaf
etdirәcәyik vә bu, Azәrbaycan Prezidentinin möv qeyi
sayәsindә mümkün olub»-deyә Lukaşenko bil dirib.

Belarusun dövlәt başçısı bildirib ki, nәqliyyat-logistika
sahәsindә dә birlikdә çox iş görmәk olar: «Biz
Azәrbaycanın infrastruktur layihәlәrindә - yeni dәmir
yollarının, dәniz limanlarının, logistika mәrkәzlәrinin
tikintisindә iştirak etmәyә hazırıq». Sәhiyyәdә, tәhsildә, in-
formasiya-kommunikasiya texnologiyalarında, idmanda,
turizmdә әmәkdaşlıq imkanları mövcuddur: «Tezliklә
niyyәtlәrimizi konkret işlәrә çevirәcәyik. Mәsәlәn, artıq
Azәrbaycanda Belarus dәrmanlarının buraxılışı üzrә birgә
müәssisәnin yaradılması sahәsindә işlәr aparılır. Tam
әminәm ki, digәr irimiqyaslı maraqlı layihәlәrin
gerçәklәşmәsi dә çox uzaqda deyil».

Lukaşenko bildirib ki, tәkcә son bir ildә Belarus ilә
Azәrbaycan arasında ticarәtin hәcmi tәqribәn 3,5 dәfә artıb.
Minskdәki Ticarәt Evi şәbәkәsini gәlәcәkdә inkişaf
etdirәrәk vilayәt mәrkәzlәrinә dә keçmәk nәzәrdә tutulur.
Belarus prezidenti bildirib ki, buradakı Azәrbaycan mәh sul -
larını tәkcә belaruslar almır: «Ukrayna hadisәlәri ilә әla -
qәdar bütün axınlar Belarusdan keçir, Azәrbaycan mәh -
sullarına çox böyük tәlәbat var. Xüsusәn ona görә ki, azәr -
baycanlılar ticarәti bacaran әn yaxşı adamlardır, mәn bunu
hәmişә etiraf etmişәm. Bunu necә etmәyi biz sizdәn
öyrәnmәliyik». 

Bir qәdәr әvvәl Azәrbaycanın Türkiyәdә neft emalı
kompleksi inşa etdiyini xatırladan Belarus prezidenti azәr -
baycanlı investorları Belarusa dәvәt edib: «Azәr bay can lı
sәrmayәdarların Belarusa gәlişinә şad olarıq vә stra teji
sahәlәrdә ciddi qarşılıqlı fәaliyyәtә hazırıq. İndi Azәr baycan
Dövlәt Neft Şirkәtinin “Qrodno-Azot” şir kә tinin
modernlәşdirilmәsinә sәrmayә qoyması im kan la rı müzakirә
edilir. Biz bu cür sәylәri alqışlayırıq».

Qeyd edәk ki, Minskdә Azәrbaycan Ticarәt Evi 2017-
ci ilin mayında açılıb. Ümumi sahәsi 529 kvadratmetr olan
Ticarәt Evinin idarә edilmәsi üçün “Azәr bay can Ticarәt
Evi” MMC yaradılaraq Belarus Res pub li ka sın da dövlәt

qeydiyyatına alınıb. Ticarәt Evindә daimi fә aliyyәt göstәrәn
sәrgidә Azәrbaycanın 30 şirkәtinin istehsal etdiyi müxtәlif
növ mәhsullar nümayiş olunur. Bu ra da, hәmçinin “ASAN”
vә “ABAD” stendlәri dә zi ya rәt çilәrә tәqdim edilir. 

Görüşdәn sonra ölkәlәr arasında sәnәdlәr imzalanıb.
Әvvәlcә dövlәt başçıları Birgә Bәyanat imzalayıblar. 

Bundan sonra “Azәrbaycan Respublikasının Әmәk vә
Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi ilә Belarus Re s pub -
likasının Әmәk vә Sosial Müdafiә Nazirliyi arasında so sial-
әmәk sahәsindә әmәkdaşlıq mәsәlәlәri üzrә An laş ma
Memorandumu”, “Azәrbaycan Res pub li ka sının Nәq liy yat,
Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Na zir li yi ilә Belarus
Respublikasının Rabitә vә İnformasiya Nazirliyi ara sında
rabitә vә informasiya-kommunikasiya tex no lo gi ya ları
sahәsindә әmәkdaşlıq haqqında Niyyәt Pro to ko lu”,
“Azәrbaycan Respublikasının Fövqәladә Hallar Na zir liyi vә
Belarus Respublikasının Fövqәladә Hallar Na zir liyi
arasında 17 oktyabr 2006-cı il tarixindә Minsk şә hә rindә
imzalanmış әmәkdaşlıq haqqında Sazişin hәyata
keçirilmәsinә dair 2019-2021-ci illәr üzrә Kompleks Tәd -
birlәr Planı”nı imzalanıb. 

Bundan başqa, tәdbirdә “Azәrbaycan Res pub li ka sı nın
Müdafiә Nazirliyi vә Belarus Respublikasının Dövlәt Hәr -
bi-Sәnaye Komitәsi arasında hava hücumundan mü da fiә
silah vә texnikasının tәchiz olunması sahәsindә iki tә rәf li
qarşılıqlı faydalı әmәkdaşlığın inkişaf etdirilmәsi haq qında
Anlaşma Memorandumu”, “Azәrbaycan Res pub likası Kәnd
Tәsәrrüfatı Nazirliyi ilә Belarus Res pub li kası Kәnd
Tәsәrrüfatı vә Әrzaq Nazirliyi arasında kәnd tә sәrrüfatı vә
әrzaq sahәsindә әmәkdaşlıq haqqında Sa ziş”, “Azәrbaycan
Respublikası Daxili İşlәr Nazirliyi ilә Be la rus Respublikası
Mәhkәmә Ekspertizası Dövlәt Ko mi tәsi arasında
mәhkәmә-ekspertiza fәaliyyәti sahәsindә әmәk daşlıq
haqqında Saziş”, “Azәrbaycan Res pub li ka sı nın Baş
Prokurorluğu vә Belarus Respublikasının Baş Pro kurorluğu
arasında әmәkdaşlıq haqqında Saziş”, “Azәr baycan
Respublikası Hökumәti ilә Belarus Res pub likası Hökumәti
arasında miqrasiya sahәsindә әmәk daş lıq haqqında Saziş”
imzalanıb.
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юзялляшдирмя

Tәdbirdә Azәrbaycanla yanaşı, Türkiyә, İran,
Әfqanıstan, Pakistan, Qırğız Respublikası, Qazaxıstan,
Tacikistan, Türkmәnistan, Özbәkistan respublikalarının,
elәcә dә Azәrbaycanın dәvәti ilә Avropa İttifaqı vә
Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyasının nümayәndәlәri dә
iştirak edib. Burada adı çәkilәn ölkәlәrin özәllәşdirmә
tәcrübәlәri, bu sahәdә maraqlı nәticәlәri, istifadә etdiklәri
özәllәşdirmә üsulları vә qarşıdakı planları haqqında
olduqca maraqlı vә faydalı müzakirәlәr aparılıb. 

Tәdbirdә İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatının Baş kati-
bi cәnab Hadi Süleymanpur, Türkiyәnin, İranın,
Әfqanıstanın, Qırğızıstanın özәllәşmә qurumlarının
rәhbәrlәri, hәmçinin tәşkilata üzv olan 10 ölkәnin

yüksәksәviyyәli nümayәndәlәri vә hәmin dövlәtlәrin
Azәrbaycanda olan fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfirlәri
iştirak ediblәr.

Tәdbirin әsas mәqsәdi üzv ölkәlәr arasında
özәllәşmә sahәsindә әmәkdaşlığın inkişaf etdirilmәsi,
uğurlu layihәlәrin birgә icrası, investisiyaların cәlb
edilmәsidir. Eyni zamanda özәllәşmә ilә bağlı yeni
ideyaların yaranması, hәm sәrmayәçi, hәm dә dövlәt
üçün gәlirli özәllәşmә modelinin hazırlanması da әsas
mövzulardan olub. 

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin (ӘMDK)
sәdri Kәrәm Hәsәnov iclasdakı çıxışında Azәrbaycanda
dövlәt әmlakının idarә edilmәsi vә özәllәşdirilmәsi

Öz"ll"şdirm" üzr" beyn"lxalq 
t"crüb"l"r Az"rbaycanda 

Son ill"r bütün dünyada, xüsusil" d" inkişaf etm"kd" olan ölk"l"r arasında in-
vestisiya uğrunda g"rgin mübariz" gedir. Dövl"tl"r investorlar üçün daha yaxşı
ş"rait v" imkanlar yaratmaqla ölk"y" mümkün q"d"r çox xarici investisiya c"lb
etm"y" çalışırlar. Bu sah"d" istifad" olunan "sas üsuallardan biri d"
öz"ll"şdirm"dir. İqtisadi ém"kdaşlıq T"şkilatına  (İéT) üzv dövl"tl"rin bu sah"d"
gördüyü işl"r, öz"ll"şdirm" t"crüb"l"ri v" qarşıdakı planları oktyabrın 25-26-da
Bakıda keçiril"n İéT-" üzv ölk"l"rin öz"ll"şdirm" v" öz"l sektorun inkişafı üzr"
yüks"ks"viyy"li İşçi Qrupunun 5-ci iclası, el"c" d" öz"ll"şdirm" qurumları
r"hb"rl"rinin iclasında müzakir" edilib. 
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sahәsindә hәyata keçirilәn islahatlar barәdә geniş
mәlumat verib. Komitә sәdri bildirib ki, Azәrbaycan
Prezidenti İlham Әliyevin tәsdiq etdiyi “Milli iqtisadiyy-
at vә iqtisadiyyatın әsas sektorları üzrә Strateji Yol
Xәritәsindә” ölkә üzrә müәyyәnlәşdirilәn 4 strateji
hәdәfdәn biri özәllәşmә ilә bağlıdır. 

K.Hәsәnov qeyd edib ki, bu gün maşınqayırma,
metallurgiya, dәzgahqayırma, cihazqayırma, kimya, ye -
yinti mәhsulları, kәnd tәsәrrüfatı, yüngül sәnaye,
sәhiyyә, mәdәniyyәt, idman vә turizm sektorlarında
özәllәşdirmә üçün geniş imkanlar var. 

Elәcә dә bir sıra infrastruktur sahәlәrdә, habelә en-
erji, telekommunikasiya, bank, turizm sahәlәrindә yeni
özәllәşdirmә imkanları, beynәlxalq tәcrübәlәr öyrәnilir.
Komitә sәdri deyib ki, özәllәşmә prosesinә xarici
investorların cәlb edilmәsi mәqsәdilә dünyada tanınan
bir çox investisiya fondlarına, kommersiya vә investisiya
banklarına, habelә xarici şirkәtlәrә özәllәşdirmәdә
iştiraka dair dәvәtlәr göndәrilib.

Özәllәşmә prosesinin şәffaflaşması vә daha rahat
olması üçün bu sahә tam elektronlaşdırılır. Bir qәdәr
әvvәl ölkәdә ilk dәfә olaraq İnternet üzәrindәn reallaşan
«Elektron hәrrac»ların keçirilmәsinә başlanıb. Yeni
yaradılmış «Özәllәşdirmә portalı»nda isә özәllәşmәyә
çıxarılan bütün әmlaklar barәdә geniş mәlumat verilir.
İndiyәdәk portalın ziyarәtçilәrinin sayı 2 milyonu keçib. 

İclasda çıxış edәn İӘT-in Baş katibi Hadi Süley -
man pur Azәrbaycanda aparılan iqtisadi islahatları yüksәk
qiymәtlәndirib vә bildirib ki, sözügedәn tәdbir ölkәlәr
arasında özәllәşmә sahәsindә tәcrübә mübadilәsi, üzv
dövlәtlәrdәki innovativ layihәlәrin öyrәnilmәsi vә
әlaqәlәrin qurulması baxımından uğurlu platformadır.

Daha sonra ӘMDK sәdri Kәrәm Hәsәnov İqtisadi
Әmәkdaşlıq Tәşkilatına üzv dövlәtlәrin özәllәşdirmә
qurumları rәhbәrlәrinin 6-cı iclasının sәdri seçilib.

Tәdbirdә üzv olan ölkәlәrin özәllәşdirmә qurum
rәhbәrlәrinin çıxış vә tәqdimatları olub. Türkiyәnin Özәl -
lәş mә Tәşkilatının prezidenti Ahmet Aksu Türkiyәdә
döv lәt әmlakının özәllәşdirilmәsi haqqında iclas işti rak -
çı larına geniş mәlumat verib, elәcә dә bildirib ki, bu
tәdbir tәşkilata üzv olan dövlәtlәrin özәllәşmә ilә bağlı
әlaqәlәrini daha da genişlәndirәcәk.

İranın Özәllәşmә Tәşkilatının prezidenti cәnab Mir
Ali Aşraf Abdollah Pourihossein isә üzv dövlәtlәrdә
özәl lәşmә ilә bağlı qanunvericilik vә tәnzimlәmә siya sә -
ti nin optimallaşdırılmasını, çoxtәrәfli müstәvidә әmәk -
daş lıq әlaqәlәrinin daha da intensivlәşdirilmәsini vacib
sa yıb. Onun sözlәrinә görә, üzv ölkәlәr arasında özәl lәş -
dirmә ilә bağlı mәlumat mübahilәsinin aparılması, birgә
kursların tәşkil edilmәsi vә vahid özәllәşdirmә portalının
yaradılması әmәkdaşlığı güclәndirәr vә özәllәşdirmәnin
sәmәrәsini artıra bilәr. 

Qırğız Respublikası Hökumәti yanında Dövlәt Әm -
la kının İdarә Edilmәsi Fondunun sәdri Renat Tu le ber di -
yev vә Әfqanıstan İslam Respublikasının Daşınmaz Әm -
lak Qurumunun rәhbәri Cavad Peykar bu sahә ilә bağlı

ölkәlәrindәki mövcud vәziyyәtdәn danışaraq, özәl lәş mә -
nin daha da inkişafı, iqtisadiyyatdakı mövqeyinin güc -
lәndirilmәsi üçün yeniliklәrin tәtbiqinә vә әmәkdaşlığın
genişlәndirilmәsinә ehtiyac olduğunu vurğulayıblar. 

Tәdbirdә digәr üzv dövlәtlәrdә dә özәllәşdirmә
sahәsindә yeniliklәrlә bağlı çıxışlar dinlәnilib. Hәmçinin
İӘT-in Ticarәt vә Sәnaye Palatasının özәl sektorla bağlı
fәaliyyәti haqqında, “Özәllәşdirmәdә prioritet sahәlәr vә
әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsi”, “Enerji, telekommu-
nikasiya vә digәr infrastruktur sahәlәrindә dövlәt-özәl
tәrәfdaşlığı”, “Xarici Birbaşa İnvestisiyalarda
özәllәşdirmәnin rolu” mövzularında çıxışlar olub.

Daha sonra İӘT Katibliyinin fәaliyyәti ilә bağlı
hesabat dinlәnilib.  

Sonda İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatına  üzv
dövlәtlәrin özәllәşdirmә qurumu rәhbәrlәrinin  6-cı
iclasının nәticәsi olaraq “Özәllәşdirmә üzrә Bakı
Bәyanatı”qәbul olunub.

İéT ÜZVLéRİNİN MARAQLI 
ÖZéLLéŞDİRMé TéCRÜBéLéRİ 

İran: 100 milyard dollarlıq "mlak satışdadır

İranda dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi ötәn әsrin
90-cı illәrindәn başlayıb. 2007-ci ildәn sonra isә 4
özәllәşdirmә planına start verilib. Özәllәşmә haqqında
qanuna görә, dövlәtә mәxsus olan kiçik müәssisәlәrin
hamısı, iri müәssisәlәrin isә, strateji әhәmiyyәt daşıyan
müәssisәlәr istisna olmaqla, 80%-i tam özәllәşmәlidir.
Yeni qanunda investorları hәvәslәndirmәk üçün
mәqamlar da әksini tapıb. 

Bakıdakı toplantıda çıxış edәn İran nümayәndәsi
bildirib ki, son 3 ildә özәllәşmәdәn maksimum gәlir әldә
olunub. 2017-ci ildә 92 iri şirkәt özәllәşdirilib. 2018-ci
ilә qәdәr dövlәt әmlakı olan 1600 şirkәt  özәllәşdirmә
proqramına daxil edilib. Bunlardan 698 şirkәtin
özәllәşmәsindәn 1,4 milyard dollar gәlir әldә edilib. 

Özәllәşmә iri şirkәtlәrin gәlirlәrini artırıb. Belә ki,
2011-ci ildә özәllәşdirilәn «Abadan» enerji istehsal
müәssisәsinin gәlirlәri 4,5 dәfә, faydalı iş әmsalı 68%
artıb. İranın iri telekommunikasiya şirkәti dә
özәllәşdirilib. 33 mindәn çox әmәkdaşı olan şirkәtin
işçilәrinin sayı 9 il sonra 37,5 min nәfәrә çatıb, gәlirlәri
isә 34% artıb. 

Hazırda İranda ümumi dәyәri 100 milyard dollar
olan 500 dövlәt müәsssәsi özәllәşdirmәyә çıxarılıb.
Özәllәşdrmә prosesi indi dә davam edir vә ölkә
iqtisadiyyatının demәk olar bütün sahәlәrini әhatә edir.
İranda xarici investorlar sәhmdar cәmiyyәt vә ya birgә
müәssisәlәr yaradaraq işlәyә bilәrlәr. Xaricilәr üçün
İrandakı özәllәşdirmәdә  25%-lik endirim dә tәtbiq edilir.

Qazaxıstan:  M"şhur şirk"tl"ri satışa çıxarıb

Qazaxıstanda özәllәşdirmәnin birinci mәrhәlәsi
1990-cı illәrin әvvәllәrindәn başlayıb nәticәdә ÜDM-dә
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dövlәt sektorunun payı 100%-dәn 30%-dәk azalıb.
Hәmin vaxt ictimai iaşә vә pәrakәndә satış obyektlәrinin
özәl sektora satılması müsbәt nәticәsini verib, bazarda
bolluq başlayıb. İlk özәllәşdirmәdә 43 mindәn artıq mü -
әs sisә satılıb. Ümumiyyәtlә Qazaxıstandakı özәl lәş dir -
mә dә 11 milyondan artıq insan vә ya әhalinin 67 %-i iş -
tirak edib.

2000-ci illәrin әvvәllәrindә bir sıra dövlәt
proqramlarının reallaşdırması üçün dövlәt holdinqlәri vә
fondlar yaradıldı. Nәticәdә iqtisadiyyatda dövlәtin payı
artaraq 43%-ә çatıb. Ona görә dә 2014-cü ilin fevralında
dövlәtin payının 15%-ә qәdәr azaldılması mәqsәd kimi
elan edildi vә yeni özәllәşmә proqramına, iri
müәssisәlәrin özәllәşdirilmәsinә start verildi. 

Paralel olaraq özәllәşdirmә proosedurları da
sadәlәşib vә müasir texnogiyalardan istifadә başlanıb.
Yeniliklәrin şәrtlәrinә görә, müәssisәlәr real bazar qiy -
mәtinә satılır, tender müsabiqәlәrinin forması azal dılaraq
3-ә endirilib. Yeganә şәrt -  müәssisәnin profilinin dә yiş -
mәmәsidir. Özәllәşdirmә hәrrac yolu ilә keçirilir, bu sis-
tem bütün dövlәt sistemlәri ilә inteqrasya edilib ki, bu da
korrupsiya vә müdaxilәlәrin qarşısını alıb. İri obyektlәr
isә İPO (sәhmlәrin birjada kütlәvi satışı) ilә hәyata keçir-
ilir. 

Qazaxıstan 2016-2020-ci illәrdә ümumi dәyәri 4,2
milyard dollar olan 887 dövlәt vә yarım dövlәt
müәssisәsi satacaq. Bunlardan 190 әn böyük obyektin
ümumi dәyәri 2,8 milyard dollardır. İndiyәdәk 1 milyard
dollarlıq әmlak satılıb.

Qarşıdakı iki ildә Qazaxıstanın çox böyük vә
mәşhur şirkәtlәri, o cümlәdәn «Kazmunayqaz» neft
şirkәti, Qazaxıstan Dәmir Yolları, Qazaxıstan Poçtu,  Air
Astana aviasiya şirkәti vә digәr iri müәssisәlәr
özәllәşdirilәcәk. 

Qırğızıstan: Öz"ll"şdirm"y" xaricil"ri c"lb
etm"k ist"yir

Qırğızıstanda da özәllәşdirmә 90-cı illәrdәn
başlansa da, indiyәdәk bu sahәdә ciddi işlәr görülmәyib,
xüsusilә xarici investorların iştirakı zәifdir. Bakı
toplantısında bildirildi ki, indiyәdәk Qırğızıstanda 8
mindәn artıq obyekt özәllәşdirilib. Hazırda ölkә ikinci
özәllәşdirmә mәrhәlәsini yaşayır. Amma hәlә indi dә
iqtisadiyyatda dövlәt böyük paya malikdir. Bunlar bank,
turizm vә başqalarıdır. 

Bir qәdәr әvvәl ölkәdә yeni özәllәşdirmә qanunu
qәbul edilib. Bu qanun әmlakın özәllәşmәsi üçün әlavә
imkanlar yaradır. Amma Qırğız rәsmilәri bildirir ki,
mәqsәd bu obyektlәrin sadәcә satılması deyil, hәm dә
sürәtli inkişafıdır. Hökumәt ümid edir ki, yeni qanunveri-
cilik özәllәşdirmә prosesindә xarici investorların ak -
tivlәşmәsinә gәtirib çıxaracaq. Çünki indiyәdәk bu pros -
sesin әsas iştirakçıları yerli şirkәtlәr vә vәtәndaşlar olub. 

Türkm"nistan: Balıqçılıq mü"ssis"l"ri
öz"ll"şm"y" çıxarılır

Türkmәnistanda özәllәşdirmә 1994-cü ildә baş la -
nılıb. Ötәn müddәtdә 9400 obyekt özәllәşdirilib. Onların
ümumi satış dәyәri 326,9 milyon türkmәn manatı tәşkil
edib.  

Özәllәşdirmә ümumi iqtisadiyyatın vә dövlәt sek-
torunun inkişaf istiqamәlәrindәn biridir. Dövlәt
әmlakının özәllәşdirilmәsi istiqamәtindә böyük rolu
“Әmlakın özәllәşdirilmәsi” qanunu oynayıb. İnvestisya
üçün hüquqi baza  yaradılıb vә beynәlxalq stadartlara
uyğunlaşdırılıb.

Bununla bağlı dövlәt proqramı qәbul edilib. Burada
özәllәşmәnin 3 mәrhәlәdә hәyata keçirilmәsi nәzәrdә tu-
tulub. Birinci mәrhәlәdә 100 nәfәr әmәkdaşı olan
müәssisәlәrin özәllәşdirilmәsi nәzәrdә tutulub. 2-ci
mәrhәlәdә 300-dәn artıq әmәkdaşı olan sәnaye, tikinti,
rabitә, nәqliyyat vә s. müәssislәrinin özәllәşdirilmәsi
planlaşdırılıb. Bu sahәdә dövlәt çox sistemli fәaliyyәt
göstәrir. 

Hazırda özәllәşdirmә prosesi davam edir. Bu il ok-
tyabr ayında dövlәtin idarәetmәsindә olan balıqçılıq
sәnayesin aid olan müәssisәlәrin özәllәşdirilmәsi barәdә
qәrar qәbul edilib. «Bu layihәlәr investorlar üçün açıqdır
vә biz sizi Türkmәnistana dәvәt edirik»-deyә Türmә nis -
tan rәsmilәri bildirir. 

Tacikistan: S"naye mü"ssis"l"rin" investisiya
c"lb edir

Tacikistan Respublikasında dövlәt әmlakının
özәllәşdirilmәsinә müstәqillik әldә edildikdәn sonra
başlanılıb. Әvvәlki mәrhәlәlәrdә müxtәlif tapşırıqlar
әsasında prioritetlәr müәyyәnlәşib. 1991-ci ildәn 2017-ci
ilә qәdәr ölkәdә 3 mindәn çox dövlәt müәssisәsi
özәllәşdirilib. Buraya kommunal xidmәtlәr dә daxildir.
Özәl sektorun ÜDM-dә xüsusi çәkisi 70% tәşkil edir. Bu
da әvvәlki illәrә nisbәtәn 20% çoxdur. 

Tacikistan Respublikasının Milli İnkişaf Stra te gi ya -
sın da  aqrar-sәnaye iqtisadiyyatından sәnaye-aqrar iq ti sa -
diy yatına keçid nәzәrdә tutulub. Buna uyğun olaraq hö -
ku mәt yeni iş yerlәrinin, xüsusilә dә sәnayedә ya ra dıl ma -
sına çalışır. Mәsәlәn, bir qәdәr әvvәl Düşәnbәdә yeni
sәnaye mәrkәzlәrinin tәmәli qoyulub. Burada 9 hektar
әra zidә 9 sәnaye müәssisәsi yaradılacaq. Tәkcә son 3 ay
әr zindә ölkә 5 milyon dollardan artıq vәsait cәlb edib,
bunlardan 2 milyonu birbaşa investisiyalardır.

Mәqsәd hәm daxilә, hәm dә xarici investorlar üçün
sә mәrәli iqtisadi fәaliyyәtlә bağlı münbit şәraitin ya ra dıl -
ma sıdır. 

Özb"kistan: İnvetorlara çoxsaylı güz"ştl"r
t"qdim edir

MDB-dә özәl sektor anlayışı ilk dәfә 1990-cı ildә
Özbәkistanda ortaya çıxıb. Müstәqillikdәn sonra isә
dövlәt mülkiyyәtindәn özәl mülkiyәtә keçid başlayıb. İlk
növbәdә özәllәşdirmә daha çox yaşayış fonduna, mәn zil -
lә rә aid olub, bu proses 1993-cü ildә başa çatıb. Sonra isә
döv lәt müәssisәlәrinin sәhmdar cәmiyyәtlәrә çev ril mә si -
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nә başlanıb. Hazırda isә strateji investorların iştirakı ilә
iri sәnaye müәssisәlәri özәllәşdirilir. 

Özbәkistan özәllәşdirmә prosesinә ehtiyatla yanaşır
vә sürәtli özәllәşdirmә vә şok özәllәşdirmә üsulların
dәstәklәmir.  Hökumәt hesab edir ki, sürәtli özәllәşmә
iqtisadiyyata mәnfi tәsir edir, qısa müddәtli nәticәlәr verә
bilәr, amma ümumi tәsir mәnfi olacaq. Ona görә dә bura-
da proses mәrhәlәli vә tәdricәn aparılır. 

Statistika göstәrir ki, 31 mindәn çox hüquqi şәxs
özәllәşdirilib, minlәrlә vәtәndaş sәhmdara, 85 min
vәtәndaş kiçik vә orta müәssisәlәrin sahibinә çevrilib. 

Son illәr özәl sektorda investisiyaların hәcmi 3 dәfә
artıb, sәnayedә  mәhsul istehsalında özәl sektorun payı
13-dәn 30%-ә yüksәlib, kiçik biznesdә özәl sektorun xü-
susi çәkisi 58% olub. 

İndi dövlәt yalnız strateji vә xüsusi әhәmiyyәt da -
şıyan müәssisәlәrin sahibidir. Bura tәbii inhisarlar, mi -
neral ehtiyatlar, tәhsil, elm, idman vә sair sahәlәr aiddir. 

Hazırda Özbәkistan 4-cü özәllәşdirmә proqramını
reallaşdırır. Bu ilin oktyabrından başlayaraq әmlaklar vә
torpaqlar elektron formatda satılır. 

Özbәkistanda özәllәşdirmәdә ciddi güzәştlәr tәtbiq
edilir. Mәsәlәn, hazırda әmlaklar ilkin dәyәrinin 50%-nә
satılır. 

İkinci güzәşt: investor özәllәşdirdiyi müәssisәnin
pu lunu 1 ay әrzindә tam ödәyәrsә, pulun 16% ona qay ta -
rı lır. Mәsәlәn 10 min dollarlıq әmlak alıbsa, 8400 dollar
ödәyir. 

Özbәkistan özәllәşdirmәdәn dövlәt büdcәsini dol -

dur maq üçün istifadә etmir. «Bizim üçün әsas olan
hәmin müәssisәlәrә yatırılan investisiyalar, müәssisәlәrin
sosial vә digәr öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsidir. Ona
görә dә bu şәrtlәri yerinә yetirәn investorlara
müәssisәlәri simvolik qiymәtә satırıq»-deyә müvafiq qu-
rumun nüma yәn dә si bildirir. 

Nәhayәt, ölkәyә 1  milyon dollardan artıq in-
vestisiya yatıran investorlara pulsuz torpaq ayrılır vә bu
torpaq heç bir hәrrac olmadan birbaşa verilir. 

Pakistan: Enerji sektoruna investisiyalar c"lb edir

Pakistan da özәllәşdirmә vә xarici investisiyaların
cәlb edilmәsi üçün müxtәlif addımlar atmağa başlayıb.
Bu ölkәnin nümayәndәsi Bakı toplantısında bildirib ki,
xarici investorlar üçün müxtәlif imtiyazlar nәzәrdә tutu-
lur, mәsәlәn, istәnilәn xarici investor Pakistanda qazan -
dığı pulu mәblәğindәn asılı olmayaraq heç bir maneәsiz
ölkәdәn çıxarmaq imkanı qazanır. 

Böyük sayda әhalisi olan vә hәr il  630 min gәncin
әmәk bazarına atıldığı, elәcә dә 5 milyon gәnc ailә üçün
yaşayış şәraiti yaratmaq tәlәb olunduğu bir vaxtda
Pakistan özәllәşdirmәyә hәm investisiya cәlbi, hәm dә
yeni iş yerlәrinin yaradılması üsulu kimi baxır. 

Hazırda ölkәnin әsas mәqsәdi enerji vә qaz sa hә -
sindә dövlәt müәssisәlәrinin idarә edilmәsindә
sәmәrәliliyi artırmaqdır. 

Xarici investorlara tәklif edilәn müәssisәlәrә maye
qaz saxlanılması, neft emalı zavodları, kömür emalı vә
sair sahәlәr aiddir. 
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Öz"ll"şdirm" sah"sind" 
Az"rbaycan-Almaniya "m"kdaşlığı genişl"nir

Azәrbaycanla Almaniya arasında özәllәşmә ilә
bağlı әmәkdaşlıq daha da genişlәnir. Belә ki, Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin sәdri Kәrәm Hәsәnov ilә
Almaniya Federativ Respublikası Özәllәşdirmә
Qurumunun rәhbәri Stefan Ramge arasında Berlin
şәhәrindә ikitәrәfli görüş keçirilib. 

Mәqsәd daşınmaz әmlak idarәçiliyi vә
özәllәşdirmә, o cümlәdәn ölkәmizdә daşınmaz әmlak
bazarının formalaşdırılması sahәsindә Almaniyanın
aidiyyәti dövlәt, qeyri-hökumәt vә özәl qurumları ilә
әlaqәlәrin qurulması, әmәkdaşlığın inkişafı olub. Eyni
zamanda, bu sahәdә birgә fәaliyyәt imkanları vә tәcrübә
haqqında geniş müzakirәlәrin aparılması da görüşün әsas
mәqsәdlәrindәn oldu.

Komitә sәdri Kәrәm Hәsәnov bildirib ki,
Azәrbaycan Prezidenti İlham Әliyevin rәhbәrliyi ilә
aparılan iqtisadi islahatlar son nәticәdә makroiqtisadi
göstәricilәrin, habelә ölkә iqtisadiyyatına daxil olan xari-
ci investisiyaların artmasına sәbәb olub. Bu iqtisadi isla-
hatlar fonunda daşınmaz әmlak idarәçiliyi vә
özәllәşdirilmә sahәsindә dә mühüm tәdbirlәr reallaşır.
Özәllәşmә vә әmlak idarәçiliyindә tәtbiq edilәn
yeniliklәr, şәffaflığın artırması bu sahәdә iqtisadi fәallığı
güclәndiriib, biznes mühiti daha da yaxşılaşdırıb.

Komitә sәdri bildirib ki, özәllәşmә prosesi
modernlәşdirilir, elektron müstәviyә keçid daha da
genişlәndirilir. Bu sahәdә elektron xidmәtlәr әhalinin
istifadәsinә verilib.

Qeyd edilib ki, hazırda özәllәşdirilәn әmlakları
müstәqil qiymәtlәndiricilәr vә mәslәhәtçilәr bazar
prinsiplәri әsasında qiymәtlәndirir, açıq hәrraclar vә in-
vestisiya müsabiqәlәri vasitәsilә özәllәşdirilmәyә
çıxarılır. Özәllәşdirmә sahәsindә innovativ yenilik, xü-
susi model olan Elektron hәrracın istifadәyә verilmәsi

investorların işini xeyli sadәlәşdirib. Artıq özәllәşmә ilә
bağlı hәrraclarda iştirakçı statusu әldә etmәk vә prosesdә
әmlaka sahib olmaq prosedurları onlayn rejimdә vә elek-
tron qaydada hәyata keçirilir. Digәr innovativ
yeniliklәrdәn biri dә hәrrac prosesini internet resursları
üzәrindәn canlı rejimdә izlәmәk imkanının
yaradılmasıdır.

Özәllәşdirmә prosesindә şәffaflığı artırmaq üçün
“Özәllәşdirmә portalı” fәaliyyәt göstәrir. İndiyәdәk por-
tala baxış sayı artıq 2 milyonu ötüb.

Vurğulanıb ki, Azәrbaycanda hazırda iri
müәssisәlәrin özәllәşdirilmәsi nәzәrdә tutulur. Belә
müәssisәlәrin özәllәşdirilmәsinә xarici investorların cәlb
edilmәsi mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. Maşınqayırma,
metallurgiya, dәzgahqayırma, cihazqayırma, kimya, ye -
yinti mәhsulları, kәnd tәsәrrüfatı, yüngül sәnaye, sәhiyyә,
mәdәniyyәt, idman vә turizm sektorlarında özәllәşdirmә
sahәsindә әmәkdaşlıq üçün geniş imkanlar mövcuddur. 

Özәllәşdirilәn müәssisәlәrin dövlәt büdcәsinә vә
büdcәdәnkәnar dövlәt fondlarına olan borclarının
silinmәsi vә digәr imtiyazlar müzakirә edilir. Hәmçinin
özәllәşdirilmәdәn qabaq hәmin dövlәt әmlaklarının
restrukturizasiyası aparılır.

Almaniya Federativ Respublikası Özәllәşdirmә
Qurumunun rәhbәri Stefan Ramge dә görüşün
әhәmiyyәtindәn danışıb. Bildirib ki, tәdbir ölkәlәr
arasında dövlәt әmlakının idarәedilmәsi vә özәllәşdirmә
sahәsindә tәcrübә mübadilәsinin aparılması, tәtbiq olu-
nan yeniliklәr vә innovativ layihәlәrin öyrәnilmәsi, bu
sahәdә әlaqәlәrin qurulması baxımından çox yaxşı
vasitәdir.

Tәdbirdә Azәrbaycan Respublikasının Almaniya
Federativ Respublikasındakı fövqәladә vә sәlahiyyәtli
sәfiri Ramin Hәsәnov da iştirak edib.



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

X İ D M Ә T L Ә R

Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu 
İnformasiya Sistemindən ödənişli əsaslarla

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

Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemindən
ödənişli əsaslarla rəqəmsal və elektron 

formatda verilən
M Ә L U M A T L A R

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

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

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

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

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

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

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

a Rəqəmsal ünvan xəritəsindən çıxarış
a Poçt indekslərinin rəqəmsal sərhədləri
a Daşınmaz əmlak obyektinin giriş ünvanı
a Daşınmaz əmlak obyektinin girişinin koordinatları
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Az"rbaycanın ilk r"smi Ünvan Portalı istifad"y" verilib
Azәrbaycanın ilk rәsmi Ünvan Portalı (www.unvan-

portali.az) istifadәyә verilib. Bu mәqsәdlә Әmlak Mә sә -
lә lә ri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn dekabrın 6-da dövlәt
qu rum larının, ictimai tәşkilatların, naviqasiya şir kәt lә ri -
nin nümayәndәlәrinin, әmlak vә nәqliyyat ekspertlәrinin
iştirakı ilә geniş İctimai Tәqdimat keçirilib. Tәdbirin
mәq sәdi ünvan mәsәlәlәri ilә bağlı bütün göstәricilәri bir
vir tual platformada cәmlәşdirәn bu portalın istifadә qay -
daları, üstünlüklәri ilә bağlı әtraflı mәlumat vermәk, o
cümlәdәn vәtәndaşların, dövlәt qurumlarının, bәlә diy yә -
lәrin bu layihәdәn ala bilәcәklәri faydanı izah etmәkdir.

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin Aparat rәh -
bә ri Azәr Bәşirov çıxış edәrәk bildirib ki, Azәrbaycan
Respublikası Prezidenti cәnab İlham Әliyevin 1 noyabr
2013-cü il tarixli Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan
Respublikasında Ünvan Reyestrinin fәaliyyәtini tәmin
edәn informasiya sistemi haqqında” әsasnamәyә uyğun
olaraq ölkәdә müasir Ünvan Reyestri İnformasiya Sis te -
mi (ÜRİS) qurulub. Bu istiqamәtdә inkişaf etmiş öl kә lә -
rin tәcrübәlәri nәzәrdәn keçirilib, әn optimal varianta
әsa sәn yeni yanaşmalar tәtbiq edilib. Yeni ünvanvermә
qay dalarına әsasәn, “giriş ünvanı konsepsiyası”ndan isti -
fa dә olunur. Ünvanlar binalara yox, binanın hәr bir gi ri şi -
nә ayrıca verilir. Bu beynәlxalq standarta cavab vermәklә
ya naşı, ünvan axtarışına sәrf olunan vaxtı minimuma
endirir.

İnsanların sosial-mәişәt hәyatının rahatlığına

hәdәflәnәn yeni ünvanvermә qaydaları poçt, tәcili tibbi
yardım, fövqәladә hallar vә digәr xidmәtlәrin fәaliyyәti
zamanı operativliyi tәmin edir.

Komitә vә  yerli icra hakimiyyәtlәri ilә birgә apa rı -
lan işlәr nәticәsindә respublikanın şәhәr vә rayon mәr -
kәz lәrindә 7244 küçә vә prospektә, kәnd yaşayış mәn tә -
qә lәri üzrә 19 minә yaxın nәqliyyat infrastrukturu ob -
yekt lәrinә (NİO) yeni adlar verilib vә yeni yaradılmış
ÜRİS-nә daxil edilib. Hazırda ÜRİS-dә respublikanın şә -
hәr, rayon mәrkәzlәri vә qәsәbәlәri olmaqla  ümumilikdә
16155 adlı NİO vә onlar üzrә 834 min әdәdә yaxın giriş
ün  vanı, 420 minә yaxın daxili ünvan mәlumatları top -
lanıb.
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Artıq elektron idarәçilik müstәvisinә keçәn Ünvan
Reyestrinin mәlumat bazası digәr dövlәt orqanlarının in-
formasiya sistemlәri ilә inteqrasiya edir.

Ünvan Portalının istifadәyә verilmәsi dә bu sahәdә
mühüm innovativ addımlardandır. Portal ünvanla bağlı
bütün mәlumatları bir yerdә cәmlәşdirәn vahid
platformadır. Sayt Ünvan Reyestri İnformasiya
Sisteminin mәlumat bazası әsasında yaradılıb, yeni vә
köhnә ünvanlar bu mәkanda yerlәşdirilib. Vәtәndaşlar,
dövlәt qurumları vә hüquqi şәxslәr ünvanlarla bağlı
rәqәmsal şәkildә toplanmış mәlumatları rәsmi, fasilәsiz
vә çevik qaydada Portaldan әldә edә bilirlәr.

Bu informasiya resursu Avropada Ünvan
Mәlumatları İnfrastrukturu (EUARDİN) prinsiplәri әsa -
sın da hazırlanıb. Ünvan Portalı Milli Mәkan Mәlumatları
İn frastrukturunun açar veb servislәrindәn biridir vә Milli
Mә kan Mәlumatları İnfrastrukturunun qurulmasına xid -
mәt edir.

Portalın istifadәyә verilmәsi prosesindә dövlәt qu -
rum  ları, ictimai tәşkilatlar vә mütәxәssislәrlә birlikdә
mü  za kirәlәr aparılıb. Gәlәcәkdә dә saytın daha da tәk -
mil  lәş dirilmәsi ilә bağlı yeni ideya vә fikirlәr dәyәr lәn di -
ri lә cәk.  

Daha sonra Ünvan Portalının funksionallığı real
rejimdә tәqdim olunub. Qeyd edilib ki, istifadәçi portala
daxil olaraq öncә ünvanın yerlәşdiyi rayonu seçir. Daha
sonra rayon daxili qәsәbәni, küçәni, obyektin növünü da -
xil edәrәk axtarış bölmәsinә seçilir. Ekranda hәmin ün va -
nın virtual olaraq koordinatları әks olunur. “Seçimlәr”
böl mәsinә daxil olmaqla obyektin giriş ünvanı, yer lәş di -

yi küçә, sәrhәdlәri, parsellәri istifadәçiyә bәlli olur. Hәm -
çinin bu bölmәdәn onlar obyektin yaxınlığında yerlәşәn
ya şayış zolaqlarını, su kanalları, magistral yolları, dәmir
yol larını müәyyәn edә bilirlәr. Eyni zamanda axtarışa ve -
ril dikdә ictimai obyektlәr dә avtomatik olaraq әks olunur. 

Әgәr obyektin yerlәşdiyi ünvanın adı istifadәçi
üçün yenidirsә, o köhnә ünvana görә dә axtarış edә bilir.
Bundan başqa istifadәçilәr obyekti ünvanla yanaşı koor-
dinata görә dә axtarmaq imkanına malikdir. Bu zaman
onlar uzunluq vә en dairәsini qeyd edirlәr. Hәmçinin
vәtәndaşlar olduğu yerdәn gedәcәyi ünvana qәdәr olan
mәsafәni dә müәyyәn edә bilirlәr.

Әsas pәncәrәnin yuxarısında yerlәşmiş “Mәlumat”
düymәsi vasitәsi ilә istifadәçi onu maraqlandıran
müxtәlif suallara cavab tapa bilәr vә telefon vasitәsilә
operatorla birbaşa әlaqә yarada bilәr.

Daha sonra çıxış edәn Nәqliyyat, Rabitә vә
Yüksәk Tex nologiyalar Nazirliyinin Mәlumat
Hesablama Mәr kә zi nin direktoru Elnar Әsәdov,
Vәtәndaşlara Xidmәt vә So sial İnnovasiyalar üzrә
Dövlәt Agentliyinin Elektron hö kumәt vә rәqәmsal in-
novasiyalar şöbәsinin müdiri Cey hun Salmanov Ünvan
portalının bu sahәnin in ki şa fın da yeni mәrhәlә
olacağını bildiriblәr. Eyni zamanda, QHT rәhbәrlәri
olan Azәrbaycan İnternet Forumunun pre zidenti Osman
Gündüz, Konstitusiya Araşdırmalar Fon dunun prezi-
denti Әlimәmmәd Nuriyev Ünvan Por ta lı nın istifadәyә
verilmәsini yüksәk qiymәtlәndiriblәr.

Sonda tәdbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar
cavablandırılıb.
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Daşınmaz "mlakın qeydiyyatında daha bir uğur  
Az"rbaycan «Doing Business 2019»

hesabatında 4 pill" ir"lil"yib
Az"rbaycan Prezidenti İlham éliyevin h"yata keçirdiyi davamlı
islahatlar n"tic"sind" ölk"d" biznes mühiti sür"tl" yaxşılaşır.
Aparılan islahatlar, baş ver"n d"yişiklikl"r özünü beyn"lxalq
t"şkilatların Az"rbaycanla bağlı reytinql"rind" d" göst"rir. 
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Bu günlәrdә dünyanın әn mötәbәr beynәlxalq
tәşkilatlarından olan Dünya Bankının hazırladığı
әnәnәvi illik “Doing Business 2019” hesabatında
ölkәmiz müxtәlif parametrlәr üzrә, o cümlәdәn
әmlakın qeydiyyatı sahәsindә ciddi irәlilәyişә nail
olub. 

Belә ki, әmlakın qeydiyyatının sadәliyinә görә
Azәrbaycan ötәn illә müqayisәdә daha 4 pillә
irәlilәyәrәk 190 ölkә arasında 17-ci yerdә
qәrarlaşıb. Bu göstәrici ilә isә ölkәmiz Polşa,
Rumıniya, Bolqarıstan, bәzi Avropa vә Mәrkәzi
Asiya ölkәlәrini qabaqlayıb. 

2019-cu il üçün tәrtib edilәn hesabatda bildirilir
ki, Azәrbaycan mülkiyyәt hüququnun qeydiyyatı ilә
bağlı prosedurların sayının azlığına, müddәtin
qısalığına vә qeydiyyat xәrclәrinin azlığına görә,
dünyanın vә MDB-nin әksәr ölkәlәrindәn irәlidәdir.

«Doing Business 2019» hesabatına әsasәn,
Azәrbaycanda әmlakın qeydiyyatı üçün cәmi 3
prosedurdan keçmәk tәlәb olunur. İqtisadi
Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatına  (İӘİT) daxil
olan ölkәlәr üzrә bu 4.7, Avropa vә Mәrkәzi Asiya
regionunda isә 5.3 tәşkil edir. Bu göstәriciyә görә,
ölkәmiz Polşa, Rumıniya vә Bolqarıstan kimi
inkişaf etmiş ölkәlәri qabaqlayır.

Digәr tәrәfdәn «Doing Business 2018»
hesabatına әsasәn ölkәmizdә qeydiyyat üçün 5,5
gün tәlәb edilir. İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf
Tәşkilatına  (İӘİT) daxil olan ölkәlәr üzrә bu
müddәt 20,1 gün, Avropa vә Mәrkәzi Asiya regionu
üçün isә 20,3 gün tәşkil edir. Başqa sözlә,
Azәrbaycanda әmlakın qeydiyyatı müddәti Avropa
üzrә ümumi göstәricidәn 4 dәfә daha sürәtlidir.

Azәrbaycan әmlakın qeydiyyatı zamanı tәlәb
olunan xәrclәrin azlığına görә dә dünya vә Avropa
öl kәlәrinin әksәriyyәtini qabaqlayır. Hesabata әsa -
sәn, Azәrbaycanda әmlakın qeydiyyatına çәkilәn
xәrc lәrin mәblәği әmlakın ümumi dәyәrinin cәmi
0,1%-ni tәşkil edir. Qeyd edәk ki, İӘİT ölkәlәri üzrә
bu göstәrici әmlakın dәyәrinin 4,2%-i qәdәr, Avropa
vә Mәrkәzi Asya regionu üçün isә 2,6%-ni tәşkil
edir.

30 ballıq şkala ilә qiymәtlәndirilәn torpaq

idarәetmә sisteminin keyfiyyәt göstәricisinә görә isә
ölkәmiz 17,5 bal toplayıb. 

Bu onu göstәrir ki, ölkәmizdә bu sahәdә infra-
strukturun etibarlılığı, mәlumatların şәffaflığı tәmin
edilib, coğrafi әhatә dairәsi genişlәndirilib, torpaq
mü ba hi sә lә ri nin hәlli mexanizmlәri tәkmillәşdirilib
vә әmlaka sahib ol ma imkanları artırılıb. 

Müqayisә üçün qeyd edilmәlidir ki, İӘİT
ölkәlәri üzrә bu göstәrici 23.0, Avropa vә Mәrkәzi
Asiya regionu üzrә isә 19.6 tәşkil edir.

«Doing Business 2019» hesabatında Azәr -
baycanın әldә etdiyi yüksәk göstәricilәr әmlakın
qeydiyyatının sadәlәşdirilmәsinin, vәtәndaş amilin-
in güclәndirilmәsi, o cümlәdәn sosial kam pa ni ya -
ların keçirilmәsi, intensiv elek tronlaşmanın tәtbiq
edilmәsinin nәticәsidir. 

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (ӘMDK)
tәrә fin dәn daşınmaz әmlakın qeydiyyatı üzrә 26
elektron xid mәt istifadәyә verilmәsi, çıxarışların
verilmә müd dә ti nin 1 iş günü müddәtinәdәk
azaldılması, o cümlәdәn elek tron çıxarış sisteminin
tәtbiq edilmәsi, ar xiv lәş di ril mә nin elektron qaydada
hәyata keçirilmәsi vәtәndaş mәmnunluğunun
artmasına imkan verdi. 

Elektron çıxarışın tәtbiqi tәkrar qeydiyyat
sahәsindә prosedurları tam olaraq avtomatlaşdırıb.
Bundan başqa “Әmlakın qeydiyyatı kalkulyatoru”
daşınmaz әmlakların sәnәdlәşdirilmәsi prosesindә
dövlәt rüsumu vә xidmәt haqqının әvvәlcәdәn
öyrәnilmәsinә, xәrclәrin öncәdәn hesablanmasına vә
vaxt itkisinin aradan qaldırılmasına imkan verdi. 

Komitәnin onlayn xidmәtlәri dә bu sahәdә
rahatlığı vә operativliyi kifayәt qәdәr artırıb.

Qeydiyyat xidmәtlәrini vәtәndaşa daha yaxın
edәn yeni sosial layihә “Әmlakını qeydiyyata al vә
mülkiyyәtinә sahib ol”, elәcә dә “Kütlәvi çıxarış”
kampaniyası әhalinin bütün tәbәqәlәrini әhatә
etmәkdәdir. 

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi bundan
son ra da vәtәndaş mәmnunluğunun tәmin edilmәsi,
şәffaflığın vә operativliyin daha da artırılması, xid -
mәt lәrә olan әlçatanlığın yüksәldilmәsi isti qa mә tin -
dә genişmiqyaslı tәdbirlәri davam etdirәcәk.  

Göstәrici Azәrbaycan Avropa-Mәrkәzi Asiya İӘİT ölkәlәri

Prosedurlar (Say) 3 5,3 4,7

Müddәt (Gün) 5,5 20,3 20,1

Qeydiyyat xәrci (әmlakın qiymәtinә nәzәrәn %-lә) 0,1% 2,6% 4,2%

Torpaq idarәetmә sisteminin keyfiyyәt göstәricisi (0-30) 17,5 19,6 23,0

Az"rbaycanda daşınmaz "mlakın qeydiyyatı «Doing Business 2019»-da
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- Az"rbaycan Prezidenti İlham éliyevin müvafiq
f"rman tapşırıqlarına uyğun olaraq Az"r bay -
can da elektron xidm"tl"rin "hat" dair"si ge niş -
l"nir. émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si d"
elek tron xidm"tl"rin t"tbiqini artırmaqdadır.
Hazırda "mlak idar"çiliyind" elektron xid m"t -
l"r d"n hansı sah"l"rd"  istifad" etm"k müm kün -
dür? 

- Qeyd etdiyniz kimi, cәnab prezident İlham
Әliyevin rәhbәrliyi ilә ölkәmizdә aparılan uğurlu sosial-

iqtisadi islahatların әsas istiqamәtlәrindәn biri dә
Azәrbaycanda «Elektron Hökumәt» sisteminin
yaradılması vә dövlәt qurumlarının fәaliyyәtinin maksi-
mum elektronlaşdırılmasıdır. 

Elektron xidmәtlәrin tәtbiqi vәtәndaşların rahatlığı
vә vaxta qәnaәtinә sәbәb olmaqla yanaşı, vәtәndaş-
mәmur ünsiyyәtini azaldır vә daha şәffaf vә çevik
idarәetmәyә imkan verir. Bu sahәdә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn dә böyük işlәr hәyata keçi -
rilir. Son illәr Komitәnin fәaliyyәt sahәsinә aid olan
xidmәtlәrin әksәriyyәti elektronlaşdırılıb. Hazırda

«émlakla
"m"liyyatlar
aparmaq
üçün kağız
«çıxarış»a
ehtiyac 
yoxdur»

Az"rbaycanda daşınmaz "mlakın qeydiyyatında ciddi d"yişiklikl"r baş
verir. Son bir neç" ild" h"m qeydiyyat sistemi, h"m d" ümumilikd" bu
proses tamamil" yenil"nib. İndi bu sah"d" yaradılan v"ziyy"t, xüsusil"
elektron "m"liyyatlar imkanı "ks"r xarici ölk"l"rd"n d" müasirdir.
Bununla yanaşı, çoxdan yığılıb qalan probleml"rin h"lli üz"rind" d" iş
gedir. Bunlarla bağlı «Daşınmaz émlak»ın suallarına émlak M"s"l"l"ri
Dövl"t Komit"sinin s"dr müavini Rafiq C"lilov cavab verib:
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ümumilikdә komitә üzrә elektron xidmәtlәrin sayı 40-a
çatıb. Bu xidmәtlәr әmlakın qeydiyyatı vә onunla
әmәliyyatlar, özәllәşdirmә, hәrraclar vә sair sahәlәr әhatә
edir. Tәkcә ӘMDK yanında Daşınmaz Әmlakın Dövlәt
Reyestri Xidmәti sahәsindә 26 elektron xidmәt göstәrilir.
Bu da imkan verir ki, ölkә vәtәndaşları demәk olar ki,
bütün xidmәtlәrimizdәn komitәyә gәlmәdәn istifadә
etsinlәr. 

- éMDK-nin elektron xidm"tl"r sah"sind" t"tbiq
etdiyi son yenilikl"rd"n biri - daşınmaz "mlakın
qeydiyyatı prosesinin 1 iş günü "rzind" tamam -
lan ması v" çıxarışın verilm"sidir. Bu xidm"tin
t"t biqi hansı işl"r say"sind" mümkün oldu? 

- Doğrudan da, hazırda vәtәndaşlarımız vә digәr
әmlak sahiblәri öz әmlakları üzәrindә mülkiyyәt
hüququnu cәmi 1 iş günü әrzindә qeydiyyatdan keçirә vә
bu barәdә çıxarış ala bilәrlәr. 

İlk növbәdә nәzәrinizә çatdırım ki, bu ӘMDK
sistemindә hәyata keçirilәn elektronlaşma işlәrinin
nәticәsindә mümkün olub. Hazırda Komitәnin demәk
olar ki, bütün mәlumat bazaları elektronlaşıb. Bunun
nәticәsindә sistemdә istәnilәn mәlumatın  tapılması vә
onunla әmәliyyatın hәyata keçirilmәsi qat-qat sürәtlәnib. 

Elektron baza yarandıqdan sonra tәkrar bazardan
әmlaklar әldә edәnlәrin arzusuna uyğun olaraq әmlak
çıxarışlarını 1 iş gününә vermәk mümkün olub. 

Bu sahәdә mühüm yenililәrdәn biri avqust ayından
etibarәn Komitәnin elektron çıxarışların verilmәsinә
başlanmasıdır. Artıq indiyәdәk әmlak sahiblәrinә 9 minә
qәdәr elektron çıxarış verilib. 

- Rafiq mü"llim, elektron çıxarışlar indiy"d"k
olan "n"n"vi, kağız çıxarışlardan n" il" f"rql"nir
v" hansı üstünlükl"ri var? 

- Doğrudan da elektron çıxarışların әnәnәvi kağız
sәnәdlәrlә müqayisәdә böyük üstünlüklәri var. Birincisi,
elektron çıxarış demәk olar ki, hәr zaman sahibinin
yanındadır vә tam tәhlükәsizlikdәdir. Kağız şәklindә
olan çıxarışlar korlana, yana  vә ya itә bilәr. Bu zaman
mәtbuatda elan vermәk, hüquq mühafizә orqanlarından
müvafiq arayışlar әldә etmәk vә bizim әrazi idarәsinә
gәlәrәk, çıxarışın dublikatının verilmәsi üçün әrizә ilә
müraciәt etmәk tәlәb olunur. Hәmin zaman çıxarış yenә
dә 1 nüsxәdә verilir, yәni hәmin tәhlükә yenә dә qalırdı. 

Elektron çıxarışda isә vәziyyәt tamamilә fәrqlidir.
Bu sәnәdә dünyanın istәnilәn yerindәn elektron şәkildә
baxmaq, istәnilәn sayda çap etmәk olar. Elә qurumlar var
ki, artıq kağız çıxarışı tәqdim etmәyә ehtiyac yoxdur,
müraciәt etdikdә, internetә daxil olub baxmaq kifayәt
edir. 

- Elektron çıxarışın köm"yil" "mlakla "m"liy yat -
lar aparmaq, m"s"l"n, alqı-satqı etm"k müm -
kün dürmü? 

- Әlbәttә. Elektron çıxarışların әsas üstün lük lә rin -
dәn biri dә budur. Elektron çıxarışı olan şәxs әmlakı ilә
hәr hansı әmәliyyat (alqı-satqı, girov qoyulması vә sair)
aparmaq istәyәrsә, notarius sadәcә sistemә daxil olub
ona mәxsus әmlakın çıxarışının olduğunu görür vә
әmәliyyatı rәsmilәşdirir. Belәliklә, kağız sәnәdә ehtiyac
tәdricәn aradan qalxır. 

- Qeyd etdiyiniz kimi, bu yenilikl"r, v"t"n daş la -
rın vaxtına q"na"t etm"sin" imkan verir v" "razi
idar"l"rin" g"lm"si ehtiyacını aradan qaldırır.
V"t"ndaşlarımız "razi idar"sin" g"lm"d"n, m" -
s"l"n, evd"n v" ya ofisd"n "mlak çıxarışını ala
bil"rl"rmi? 

- Bәli, elektron çıxarışın әsas üstünlüklәrindәn biri
dә mәhz budur. Vәtәndaş ӘMDK-nin rәsmi internet
sәhifәsinә daxil olaraq, müvafiq elektron xidmәti
seçmәklә, çıxarışın alınması üçün tәlәb olunan sәnәdlәri
daxil edir vә elektron çıxarışı әldә edir. Bu sәnәd elek-
tron şәkildә onun tәqdim etdiyi elektron ünvana
göndәrilir. Proses tamamilә elektronlaşdırılıb. 

Nәzәrinizә çatdırım ki, elektron xidmәtlәr geniş
imkanlar yaradıb. Belә ki, elektron xidmәtlәrin kömәyi
ilә vәtәndaş evdә vә ya ofisdә olduğu halda komitәnin
tәşkil etdiyi özәllәşdirmә hәrraclarından әmlak ala bilir.
Bu zaman tәlәb olunan beh mәblәği dә elektron şәkildә
ödәnilir, vәtәndaş elektron şәkildә hәrracda iştirak edib
tәkliflәrini verir vә qalib gәlib, әmlaka sahib olur. Hәmin
әmlakın çıxarışını da elektron şәkildә almaq
mümkündür. Yәni, bu sahәdә vәtәndaş-mәmur ünsiyyәti
sıfıra endirilib, şәffaflıq maksimum tәmin edilib.

- Rafiq mü"llim, son ill"r Az"rbaycanda da şın -
maz "mlakın qeydiyyatı sisteminin inkişafı sa -
h"sind" böyük ir"lil"yişl"r "ld" edilib. Qeydiyyat
prosesi sad"l"şdirilib, prosedurların sayı aza l dı -
lıb, n"tic"d" minl"rl" daşınmaz "mlak s"n"d l"ş -
dirilib v" bu göst"ricil"r artmaqdadır. Bununla
yanaşı, hazırda respublikanın, o cüml"d"n Ba kı -
nın b"zi "razil"rind" s"n"dsiz tikilil"r d" möv -
cuddur. Onların qeydiyyatı il" bağlı m"s"l"l"rin
n" vaxt v" hansı formada h"lli gözl"nilir? 

- Doğrudan da son illәr daşınmaz әmlakın qey -
diyyatı sahәsindә böyük irәlilәyişә nail olunub. Buna sәrf
edilәn prosedurlar vә müddәt qısaldılıb. Әn әsası, cәnab
prezident İlham Әliyevin müvafiq fәrman vә sәrәncamı
ilә qeydiyyat üçün әsas olan ilkin hüquq yaradıcı sәnәd -
lәrin sayı daha da artırılıb. Nәticәdә indiyәdәk qeydiyyatı
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mümkün olmayan 10 minlәrlә әmlak qeydiyyata alınıb.
Eyni zamanda müxtәlif illәrdә, istәr Bakıda, istәrsә dә
respublikanın digәr şәhәr vә rayonlarında qeyri-yaşayış
tәyinatlı torpaqlarda yaşayış üçün evlәr, obyektlәr vә
qeyri-yaşayış obyektlәri inşa edilib. Bu tikililәrin
sәnәdlәşdirilmәsi “Daşınmaz әmlakın reyestri haqqında”
qanuna uyğun olmadığına görә, onların üzәrindә
hüquqların dövlәt qeydiyyatı mümkün deyil. 

Әsas problemlәrdәn biri ondadır ki, hәmin tikililәrin
әksәriyyәti kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqlarda inşa edi -
lib. Qüvvәdә olan qanunvericiliyә, o cümlәdәn “Da şın -
maz әmlakın reyestri haqqında” qanuna görә, hәmin tor-
paqlarda әsaslı tikinti aparmaq qadağandır. Xüsusilә dә,
tәyinatına uyğun olmayan, yәni kәnd tәsәrrüfatına aid ol-
mayan yaşayış evi, yaxud istehsal sahәsi. 

Qeyd etmәk lazımdır ki, haqqında danışılan tiki li -
lәr dәn bәzilәrinin tikintiyә icazә barәdә sәrәncamı, hәtta
is tismara qәbul aktı da mövcuddur. Lakin onun yer lәş di -
yi torpağın tәyinatı uyğun gәlmәdiyi üçün, hәmin tikililәr
dövlәt qeydiyyatına alına bilmәz. Mәhz buna görә,
hәmin tikililәr bu gün qanunsuz tikili statusundadır. 

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi torpaqlardan
tәyinatı üzrә istifadәyә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn
bir  qurumdur. Yәni hәr hansı әmlakın qeydiyyatı üçün
komitәyә müraciәt edilәndә, hәmin obyekt yer quruluşu
xәritәsindә araşdırılır. Әgәr hәmin әmlakın digәr
tәyinatlı, mәsәlәn kәnd tәsәrrüfatı, әkin torpağında inşa
edildiyi aşkar edilәrsә, belә torpaqda yerlәşәn ev vә ya
obyekt dövlәt qeydiyyatına alınmır. 

- Ölk" qanunvericiliyi bel" tikilil"rin qeydiyyatı
v" s"n"dl"şdirilm"sinin hansı üsulla h"yata
keçirilm"sini n"z"rd" tutur? 

- Qanunvericiliyә әsasәn, belә tikililәrin dövlәt qey -
diy yatına alınması vә sәnәdlәşdirilmәsi üçün ilk növbәdә
hәmin torpağın tәyinatı dәyişdirilәrәk müvafiq kateqo ri -
ya ya aid edilmәlidir. Bunun üçün torpağın sәrәncamçısı
olan qurum hәmin torpaqların tәyinatının dәyişdirilmәsi
ilә bağlı Nazirlәr Kabineti qarşısında vәsatәt qal dır ma lı -
dır. Bu orqan yerli icra hakimiyyәti vә ya bәlәdiyyә ola
bilәr. 

Nazirlәr Kabienti hәmin müraciәti aidiyyatı qurum-
lara – Kәnd Tәsәrrüfatı, Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr
nazirliklәrinә, Arxitektura vә Şәhәrsalma Komitәsinә vә
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinә göndәrir. Hәmin
qurumlardan müsbәt rәy olarsa, onda ӘMDK tәrәfindәn
iqtisadi әsaslandırılma ilә birlikdә sәrәncam layihәsi ha -
zır lanaraq NK-ya tәqdim edilir. Sәrәncam im za lan dıq dan
sonra torpağın tәyinatı dәyişir. 

Torpağın tәyinatının dәyişdirilәrәk yaşayış mәn tә -
qә si torpaqlarına çevrilmәsi, onun üzәrindә yerlәşәn ti ki -
li lәrin qeydiyyatı istiqamәtindә әsas addım sayıla bilәr.
Baş qa sözlә, torpaq yaşayış mәntәqәsi torpağı hesab edil -
dik dә, onun üzәrindәki tikililәrin qeydiyyatı daha sadә
pro sesdir. 

- Rafiq mü"llim, tikilil"rin dövl"t qeydiyyatına
alınması il" bağlı dig"r m"s"l" Bakı ş"h"ri
"razisind" yeni tikil"n binalara aiddir. Paytaxt -
da b"zi binalarda çoxsaylı sakinl"r yaşasa da,
m"nzill"rin bir hiss"si h"l" d" qeydiyyata
alınmayıb. Bel" v"ziyy"tin s"b"bi n"dir? 

- Doğrudan da, Bakı şәhәrindә bir sıra yeni tikilmiş
binalarda sakinlәr yaşayır, amma onlar istismara qәbul
edilmәyib. Qanunvericiliyә, yәni  Şәhәrsalma vә Tikinti
Mәcәllәsinә әsasәn, binalar tikilib qurtardıqdan sonra ti -
kintinin başa çatması haqqında istismara qәbul aktı vә
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yaxud 2013-cü ildәn sonra istismara icazә verilmәsi ilә
bağlı sәrәncamı icra hakimiyyәti tәrәfindәn qәbul olunur.
Hәmin sәnәd tәqdim edilәrsә, qeydiyyat üçün heç bir
problem qalmır. Sadәcә, hazırda Bakıda istismara qәbul
olunmayan yüzlәrlә çoxmәnzilli bina var. Binanı inşa
edәn şirkәt vә ya sahibkar onun istismara qәbul olunması
ilә bağlı mәsәlәlәri hәll etmәlidir. İstismara qәbul aktı
olan binalarla bağlı ӘMDK-a müraciәt edәrlәsә, qey-
diyyat aparılacaq. Hәtta Komitә hәmin binanın hәyәtindә
«kütlәvi çıxarış» kampaniyası tәşkil edәrәk bütün
mәnzillәrә çıxarış verә bilәr. 

- V"t"ndaşlar h"r hansı binada
m"nzill"r" «çı xa rış» verilib-
verilm"y"c"yi il" bağlı d"qiq m" lu -
ma tı nec" ala bil"rl"r? Çünki
ad"t"n satıcılar bu sah"d" prob -
lem olmadığını, qısa müdd"td"n
sonra «çıxarış»ın veril"c"yini
bildirirl"r. Amma b"z"n bu v"dl"r özünü
doğrultmur. 

- Doğrudan da, bu mәsәlә vәtәndaşlarımız üçün
olduqca vacib vә hәssasdır. Bәzәn binanı inşa edәn
şirkәt vә ya mәnzilin әvvәlki sahibi vәtәndaşa düzgün
mәlumat vermir, mәnzili aldıqdan sonra çıxarış da ala
bilәcәyini bildirir. Amma bәzi hallarda bu vәdlәr özünü
doğrultmur, mәlum olur ki, bina istismara qәbul
edilmәyib, yaxud başqa bir problem var. Bununla bağlı
ӘMDK-ә dә çoxsaylı müraciәtlәr daxil olurdu.
Bununla әlaqәdar olaraq Komitә sәdri tәrәfindәn mü-
vafiq tapşırıq verildi vә belә bir elektron xidmәt
yaradıldı. Bu xidmәt «Çox mәr tәbәli yaşayış binasında
daşınmaz әmlakın dövlәt reyestrindәn çıxarış almış
mәnzillәrin mövcudluğu ba rә dә mәlumatların
verilmәsi» adlanır. 

Artıq vәtәndaşlar komitәnin internet sәhifәsindә
daxil olaraq bu xidmәti seçmәklә binanı inşa edәn
Mәnzil Tikinti Kooperativinin (MTK) adını, yaxud
ünvanını mәlumat bazasında yazmaqla, hәmin binadakı
mәnzillәrin qeydiyyatının aparılıb-aparılmadığı barәdә
elektron şәkildә mәlumat әldә edә bilirlәr. 

- Bildiyimiz" gör", bu xidm"t öd"nişlidir v"
öd"niş 10 manat t"şkil edir. B"s h"min m"lumat
yanlış ola bil"rmi? 

- Qәtiyyәn. Bizim mәlumat bazamızda informasi ya -
lar tam dәqiqdir. Vәtәndaşlarımız da ondan aktiv istidafә
edir lәr. «Çoxmәrtәbәli yaşayış binasında daşınmaz әm la -
kın dövlәt reyestrindәn çıxarış almış mәnzillәrin möv cud -
lu ğu barәdә mәlumatların verilmәsi» xidmәti Komi tә nin
әn çox istifadә edilәn elektron xidmәtlәrindәn biridir.

- Rafiq mü"llim, qeyd etdiz ki, qanunsuz ti ki li l" -
rin "sas problemi onların f"rqli t"yinatlı, m" s" -
l"n k"nd t"s"rrüfatı t"yinatlı torpaqlarda inşa
edil m"sidir. B"zi tikilil"r is" b"l"diyy"l"rin s" -
r"n camı il" veril"n tikinti t"yinatlı tor paq lar da -
dır. Onların qeydiyyatında v"ziyy"t nec"dir? 

- Qeyd edildiyi kimi, Azәrbaycanda daşınmaz
әmlakın qeydiyyatı sistemindә aparılan işlәr nәticәsindә
qeydiyyat prosesi maksimum sadәlәşib. Amma bәzәn
bәlәdiyyәlәr tәrәfindәn ayrılmış torpaqların üzәrindә
tikilәn tikililәrin vә ya torpaqların da qeydiyyatında
problemlәr yaranır. Vәtәndaşlar bәlәdiyyәdәn verilәn
alqı-satqı müqavilәsi vә iclasın protokolları ilә Komitәyә
müraciәt edәrәk hәmin әmlakların qeydiyyata alınmasını
istәyirlәr. Komitәnin mavafiq qurumları tәrәfindәn bu
sәnәdlәr vә әmlak müayinә edilir, koordinatları
araşdırılır. Hәmin әmlakın koordinatlarını yer quruluşu
xәritәsilә tutuşduranda bәzәn mәlum olur ki, hәmin tor-
paq sahәsi ümumiyyәtlә bәlәdiyyәnin torpağı deyil –
әslindә icra hakimiyyәtinin, yaxud başqa bir dövlәt quru-
munun torpağıdır, yaxud meşә torpağıdır vә s. Problem
belә hallar nәticәsindә yaranır. 

Doğrudur, ölkә qanunvericiliyinә әsasәn, 2007-ci
ildәn etibarәn bәlәdiyyәlәrin birbaşa torpaq satması
dayandırılıb. Amma hәmin vaxta qәdәr ayrılan torpaqlar-
da belә hallar olub. Yәni bәlәdiyyәlәr özlәrinә aid ol-
mayan torpaqları vәtәndaşlara ayırıblar vә orada tikinti
işlәri aparılıb. 

Belә hallar hәmin әmlakın qeydiyyatında problem
yaradır. O torpaqlar bәlәdiyyә torpağı olmadığına görә
biz onları bәlәdiyyәdәn alınan torpaq kimi qeydiyyata ala
bilmirik. 
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- Bel" v"ziyy"td" v"t"ndaşlar problemi nec" h"ll
ed" bil"rl"r? 

- Gәlәcәkdә bәlәdiyyәlәr tәrәfindәn mәsәlә qaldırıla
bilәr ki, hәmin torpaqlar müvafiq qurumların vә hәmin
torpağın sәrәncamçısının razılığı ilә bәlәdiyyәlәrә ve -
rilsin. Bununla bağlı bәzi tәkliflәr var. Sadәcә olaraq,
bunun üçün müәyyәn prosedurları hәyata keçirmәk
lazımdır. Tәәssüf ki, bәzi vәtәndaşlar sәnәdlәşdirmәnin
in diki formada, yәni lazımi sәnәdlәr olmadığı halda apa -
rıl masını istәyirlәr. Amma biz istәyirik ki, vәtәndaşların
qeydiyyat üçün tәqdim etdiyi sәnәdlәrdә  göstәrilәn
bütün mәlumatlar faktiki vәziyyәtlә üst-üstә düşsün. 

- Az"rbaycan Prezidenti İlham éliyevin müvafiq
f"rmanı v" tapşırıqları "sasında émlak M" s" l" -
l"ri Dövl"t Komit"si t"r"find"n torpaqların elek-
tron uçotu v" kadastrı x"rit"l"rinin yaradılması
işl"ri h"yata keçirilir. Bu işl"r yuxarıda gös t" ri -
l"n problemin h"llin" köm"k ed"c"kmi? 

- Hazırda ӘMDK tәrәfindәn daşınmaz әmlakın
vahid kadastr mәlumat bazası yaradılır. Yәni bütün ölkә
üzrә torpaqların elektron kadastr mәlumat bazası
hazırlanır. Bu işlәr yuxarıda göstәrilәn problemlәrin hәlli
üçün böyük imkanlar yaradır. Qeyd etmәk lazımdır ki,
indiyәdәk aparılan işlәrdә torpaqlarda belә uy ğun suz luq -
lar, fәrqlәrin yarandığı aşkar edilir. Mәlum olur ki, torpaq
sahәlәrinin koordinatlarında çoxsaylı uyğunsuzluqlar
mövcuddur. Sadә şәkildә desәk, vәtәndaş, torpaq sahibi
faktiki olaraq bir sahәdәn istifadә edir, amma sәnәddә
hәmin torpağın koordinatları başqa yerdә göstәrilib.
Torpaqların elektron uçotu vә kadastrının yaradılması
çәrçivәsindә görülәn işlәr zamanı vәtәndaşların faktiki
olaraq istifadә etdiyi torpaq sahәlәrinin koordinatları
qeydә alınır vә hәmin koordinatlar xәritәyә qeyd edilir.
Nәticәdә bu uyğunsuzluqlar mәrhәlәli şәkildә aradan
qaldırılır. Ümumiyyәtlә bu uyğunsuzluqlar yerli icra
hakimiyyәtlәri, bәlәdiyyә vә vәtәndaşların birgә razılığı
ilә aradan qaldırılmalıdır. 

- ég"r torpağın faktiki v" s"n"dd" göst"ril"n
koordinatları üst-üst" düşmürs", bu problem
nec" h"ll edil" bil"r? 

- Belә vәziyyәtdә necә deyәrlәr, zәncirvari proses
baş verir. Yәni bir vәtәndaşın torpağı digәrinin sәnәdindә
göstәrilәn yerdә olur, ikincinin torpağı isә üçüncü şәxsin
vә sair. Belә vәziyyәti hәll etmәk üçün hamının, bütün
torpaq sahiblәrinin razılığı lazımdır. Bәzәn isә kәnddәki
bütün tәsәrrüfat sahiblәrinin razılığı tәlәb olunur.
Mәsәlәn, hazırda Komitәnin müvafiq qurumları Salyan
rayonunun kәndlәrindәn birindә belә uyğunsuzluqların
aradan qaldılması ilә bağlı pilot layihә hәyata keçirir.

Layihә müsbәt nәticә verәrsә, başqa әrazilәrdә dә
uyğunsuzluqları ardıcıl olaraq aradan qaldırılacaq. 

- Rafiq mü"llim, son vaxtlar komit" «Kütl"vi
çıxarış» kampaniyalarını intensivl"şdirib. Bu
kampaniya ç"rçiv"sind" Komit"nin qeydiyyat
qurumu birbaşa h"y"tl"r" gedir v" yerli
sakinl"rin s"n"dl"rini alıb s"n"dl"şm"ni aparır.
Bu kampaniyaların m"qs"di n"dir? 

- Biz bunu vәtәndaşların rahatlığı üçün fikir lәş mi şik.
Yәni bәzi sakinlәr ucqar kәndlәrdә yaşayır, tәsәrrüfat iş lәri
ilә mәşğul olurlar. Onların regional idarәlәrә, rayon şö -
bәlәrinә gәlmәsi bir qәdәr çәtinlik yaradır. Bunu nә zә rә
alaraq komitәnin qeydiyyat orqanları Bakıda, yaxud ra -
yonlarda, hәtta istehsal sahәlәrindә - zavodlarda vә tarlalarda
«kütlәvi çıxarış» kampaniyaları tәşkil edir. Bizim әmәkdaşlar
yerlәrә gedib sәnәdlәri toplayır, çıxarışlar hazırlandıqdan
sonra, onları yenә dә yerindәcә vәtәn daş la ra tәqdim edirik. 

- Ola bil"r ki, v"t"ndaş hansı s"n"din t"l"b
olunduğunu bilm"sin, bel" halda komit"nin
"m"kdaşları onları yön"ldirl"r? 

- Әlbәttә, bu kampaniyalar zamanı digәr vәtәn daş la -
ra hüquqi mәslәhәtlәr dә verilir. Bizim mütәxәsislәr vә -
tәn daşlara hansı qurumdan nә sәnәdi almaqları barәdә
isti qamәt verirlәr. 

Amma, qeyd edim ki, bәzi hallarda vәtәndaşları bә -
zi işbazlar yanlış istiqamәtә yönlәndirir, bizim adımızdan
istifadә etmәklә aldadırlar. Komitә belә halların qarşısını
almaq üçün müxtәlif yeniliklәr tәtbiq edir. Yәni bütün
xidmәtlәr elektronlaşır, haqqında danışdığımız «Kütlәvi
çıxarış», «Әmlakını qeydiyyata al, mülkiyyәtinә sahib
ol» kimi  kampaniyalar keçirilir. Bütün bunlar ona görә
tәşkil edilir ki, vәtәndaşlar birbaşa komitә ilә tәmasda ol-
sunlar vә sәnәdlәrini qanuni yolla әldә etsinlәr.
Vәtәndaşların heç dә hamısı qanunlardan lazımi qәdәr
mәlumatlı deyillәr. Biz isә müxtәlif imkanlarla onları
maariflәndirmәyә çalışırıq. 

- Bir q"d"r "vv"l éMDK r"hb"rliyi v"t"ndaş
c"miyy"tinin nümay"nd"l"ri il" görüş keçirdi.
Görüşd" m"qs"d n" idi? 

- Hәmin müzakirәlәrin әsas mәqsәdi dә daşınmaz
әmlakın qeydiyyatı vә xidmәtlәr sahәsindә baş verәn
yeniliklәrlә bağlı maariflәndirmә vә mәlumatlandırma
idi. Mәlum oldu ki, hәtta vәtәndaş cәmiyyәtinin üzv lә ri -
nin bәzi yeniliklәr barәdә mәlumatları azdır. Görüşdә ko -
mi tәnin müvafiq qurumlarının nümayәndәlәri onların su -
al larını cavablandırdılar. Bir növ ӘMDK-nin gördüyü iş -
lәr barәdә onlar qarşısında hesabat verildi. Görüşdә ma -
raq lı mәsәlәlәr qaldırıldı, maraqlı suallar verildi vә on la -
rın hamısına ictimaiyyәti qane edәn cavablar verildi. 
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K"r"m H"s"nov Salyan v" Sumqayıt 
ş"h"rl"rind" v"t"ndaş q"bulu keçirib

Prezident İlham Әliyevin tapşırıqlarına vә
bölgәlәrdә vәtәndaşların qәbulu cәdvәlinә uyğun olaraq
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin (ӘMDK) sәdri
Kәrәm Hәsәnov noyabrın 23 tarixindә Salyan şәhәrindә,
dekabrın 14-dә isә Sumqayıtda vәtәndaş qәbulu keçirib. 

Salyan rayonunda keçirilәn qәbulda Salyanla yanaşı
Şir van, Sabirabad vә Saatlı rayonlarından olan vә tәn daş -
la rı da  iştirak edib. Sumqayıt şәhәrindәki qәbulda isә
Sum qa yıtla yanaşı, Abşeron, Xızı, Siyәzәn, Qubadlı ra -
yon larından olan vәtәndaşların da müraciәtlәri dinlәnilib.

Qәbullarda müraciәtlәr daşınmaz әmlakların dövlәt
qey diyyatı, torpaqların tәyinatı üzrә istifadәsi vә ka te qo -
ri ya sının dәyişdirilmәsi, texniki pasport vә digәr sәnәd lә -
rin alınması ilә bağlı olub. Hәmçinin, dövlәt әmlaklarının
özәl lәşdirilmәsi vә icarәsi ilә bağlı suallar da sәs lәn di ri lib.

Müraciәtlәri diqqәtlә dinlәyәn komitә sәdri bütün
mә sәlәlәrin qanunvericiliyә uyğun olaraq hәlli isti qa mә -
tin dә tapşırıqlarını verib. Bәzi mәsәlәlәr yerindәcә dәrhal
hәll edilib. Komitәnin fәaliyyәt istiqamәtlәrinә aid olma -
yan mәsәlәlәr isә aidiyyәti üzrә göndәrilmәsi üçün qey-
diyyata alınıb. Araşdırılma tәlәb edәn müraciәtlәrlә bağlı
da göstәrişlәr verilib. 

Keçirilәn qәbullar zamanı komitә sәdri vәtәndaşlar
üçün ya ra dılan yeni imkanlar vә yeniliklәr barәdә
mәlumat verib. K.Hәsәnov bildirib ki, daşınmaz әmlakın
qeydiyyatı zamanı arxiv sәnәdlәrinin әldә olunması üçün
artıq әlavә ünvanlara müraciәt etmәyә ehtiyac yoxdur.
Yaradılan elektron әlaqә ilә qeydiyyat xidmәtinin
göstәrildiyi mәkanda vәtәndaşın tәqdim etdiyi sәnәdin
arxiv әsasının olub olmadığı operativ şәkildә
müәyyәnlәşir. 

Digәr bir yenilik isә torpaq sahәlәri, fәrdi yaşayış
evlәri vә digәr daşınmaz әmlakların tәkrar bazarda qey-
diyyata alınmasının sadәlәşdirilmәsidir. 

Artıq daşınmaz әmlakın yeni sahibinin adına
çıxarışın alınması vә tәkrar bazarda alqı-satqı prosesi tam
elektron formada rәsmilәşdirilir.

Komitә sәdri ünvan mәsәlәlәri ilә bağlı bütün
mәlumatların daxil edildiyi yeni virtual mәnbә - Ünvan
Portalının imkanları barәdә mәlumat verib. Bildirib ki,
vәtәndaşlar, dövlәt qurumları vә hüquqi şәxslәrin
istifadәsinә verilәn portalın üstünlüklәrindәn biri dә bura-
da yeni ünvanlarla bәrabәr, köhnә ünvanların da
yerlәşdirilmәsidir. Funksional elektron mәnbә obyektin
giriş ünvanı, yerlәşdiyi küçә, sәrhәd vә parsellәri ilә bağlı
mәlumat vermәklә yanaşı, istifadәçinin olduğu yerdәn
getmәk istәdiyi obyektә qәdәr mәsafәni dә müәyyәn edir.

Qәbullarda bildirilib ki, daşınmaz әmlakların qey -
diy ya tı prosesindәki yeniliklәr nәticәsindә daşınmaz
әmlaka dair çıxarışlar vәtәndaşların istәyi ilә hәm kağız,
hәm dә elektron formada 1 iş günü müddәtindә dә
tәqdim edilir.

Torpaqların kateqoriyasına uyğun istifadәsi ilә bağlı
mәsәlәlәrә toxunan komitә sәdri bildirdi ki, bu sahәyә
nәzarәt güclәndirilib. Tәyinatına uyğun istifadә
edilmәyәn torpaqların aşkar olunması vә belә halların
aradan qaldırılması üçün komitә tәrәfindәn mütәmadi
monitorinqlәr aparılır.

Qәbullar zamanı komitә sәdri vәtәndaşlara
göstәrilәn bütün xidmәtlәrdә mәmnunluğun vә
şәffaflığın tәmin edil mәsi üçün komitәnin әrazi idarәlәri
vә tabeli qu rum la rının yerli şöbәlәrinin rәhbәrlәrinә
tapşırıqlarını verib. Komitә sәdri bildirib ki, hәr bir
vәtәndaş müraciәtlәri operativ formada hәll olunmalı,
vәtәndaş maraqları qanun ve riciliyә uyğun olaraq tam
tәmin olunmalıdır.

Komitә sәdrinin regionlarda vәtәndaş qәbulları
qarşıdakı aylarda da davam etdirilәcәk.
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комитядя

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsi (ӘMDK) daşınmaz
әmlakın qeydiyyatını daha da
sadәlәşdirmәk üçün bu yeni
layihәyә start verir. Artıq
dövlәt reyes trin dәn çıxarış al-
maq üçün әhalinin tәqdim et-
diyi sәnәdlәrin arxiv әsasının
olub olmadığı anındaca onlayn
olaraq müәyyәnlәşәcәk. Yәni
arxiv sәnәdlәrinin әldә
olunması üçün әlavә ünvanlara
getmәyә ehtiyac qalmayacaq. 

Bütün bunlar ӘMDK
yanında Daşınmaz Әmlakın
Dövlәt Reyestri Xidmәti
(DӘDRX) ilә Milli Arxiv İdarәsi arasında elektron
әlaqәnin yaradılması nәticәsindә reallaşacaq. Bu
mәqsәdlә noyabrın 1-dә iki qurum arasında әmәkdaşlıq
memorandumu imzalanıb.

Onlayn әlaqәnin qurulmasında mәqsәd daşınmaz
әmlaka çıxarış almaq üçün arxiv sәnәdlәrinin operativ
qay dada әldә edilmәsinә, qeydiyyatla bağlı әmә liy yat lar -
da arxiv arayışların sürәtli şәkildә alınmasına nail ol maq -
dır. Bu әlaqә imkan verәcәk ki, tәrәflәr arasında mәlumat
mübadilәsi vahid baza әsasında hәyata keçirilsin. 

Tәdbirdә çıxış edәn Daşınmaz Әmlakın Dövlәt Re -
yestri Xidmәtinin (DӘDRX) rәisi Hikmәt Mustafayev
bildirib ki, Azәrbaycan Prezidenti İlham Әliyevin tap şı -
rıq larına uyğun olaraq Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Ko mi tә -
si daşınmaz әmlakın qeydiyyatında sosial faktorlar vә
vә tәndaş amilinin güclәndirilmәsi prinsiplәrini nә zә rә
alaraq әhaliyә göstәrilәn ictimai xidmәtlәri maksimum
sadәlәşdirir, prosedurları optimallaşdırır, o cüm lә dәn
müasir dövrün tәlәblәrinә uyğun yeniliklәr tәtbiq edir, in-
tensiv elektronlaşmanı hәyata keçirir.

Bu baxımdan imzalanan memorandum vәtәn daş -
ların qeydiyyat xidmәtlәrindәn daha rahat vә sadә şәkildә
istifadә etmәsinә şәrait yaradacaq. Hәmçinin memoran-
dum iki qurum arasında әlaqәlәrin genişlәnmәsinә, sәnәd
dövriyyәsindә çevikliyin artmasına imkan verәcәk. 

Tәdbirdә bildirilib ki, indiyәdәk vәtәndaşlar qey-
diyyat üçün tәlәb olunan sәnәdin arxivdә olub olma ma sı -
nı müәyyәn etmәk üçün müvafiq idarәyә getmәli olurdu-
lar. Bunun üçün Xidmәtin әrazi idarәlәri tәrәfindәn mü-
vafiq arxiv idarәlәrinә sorğular göndәrilir, onların arxiv

әsasının olub-olmaması mәsәlәsi aydınlaşdırılırdı. 
Artıq Komitә ilә Milli Arxiv İdarәsi arasında elek-

tron әlaqәnin yaradılması vәtәndaşların bu mәsәlәsini
on layn olaraq yerinә yetirir. Vәtәndaşlar sadәcә әrazi ida -
rә lә rinә müraciәt edir, hәmin әrazi ofislәri vahid elektron
in formasiya sisteminә inteqrasiya olmaqla sәnәdlәrin ar -
xivini yoxlayırlar. Bununla da hәm vәtәndaşların vaxt
itkisi olmur, hәm dә kağız üzәrindә yazışmalar aradan
qaldırılır.

Tәdbirdә çıxış edәn Milli Arxiv İdarәsinin rәisi Әs -
gәr Rәsulov xidmәtlәr sahәsindә innovativ layihәlәrin ic -
ra sında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi ilә әmәk daş -
lı ğın önәmini qeyd edib. Bildirib ki, bu әmәkdaşlıq vә -
tәn daş mәmnunluğunun yüksәldilmәsinә, xidmәtlәrdә әl -
ça tan lığın artırılmasına yönәlib.

Daha sonra “Daşınmaz әmlakın qeydiyyatında elek-
tron arxivin yaradılması” mövzusunda tәqdimat keçirilib.
Bil dirilib ki, bu sahәdә әsas addımlardan biri arxivlәrin
elek tronlaşdırılması olub. Bütün arxiv sәnәdlәri skan edi -
lәrәk vahid qovluq sisteminә uyğun yığılıb. Ümumilikdә
2 milyon 500 minә yaxın daşınmaz әmlak sәnәdi var vә
hazırda onların rәqәmlәşdirilmәsi işi davam edir. 

Tәdbirdә DӘDRX-in rәisi Hikmәt Mustafayev vә
MAİ-nin rәisi Әsgәr Rәsulov fәaliyyәt istiqamәtlәri üzrә
elektron әlaqәlәrin qurulması ilә bağlı әmәkdaşlıq me -
morandumu imzalayıblar. Memorandumda daşınmaz
әm la ka dair arxiv sәnәdlәrinin elektron informasiya sis -
tem lә ri vasitәsilә әldә edilmәsi, mәlumat bazalarına in -
teq ra si yanın tәmin olunması, o cümlәdәn birgә
layihәlәrin real laşdırılması әksini tapır.

Daşınmaz "mlakın qeydiyyatı sah"sind"
DAHA BİR YENİ LAYİHé
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хябярляр

Dövl"t büdc"sind" güz"ştli
m"nzill"r üçün x"rcl"r artırılır  

Azәrbaycanda әhalinin mәnzilә olan tәlәbatının
ödәnilmәsi vә vәtәndaşların güzәştli şәrtlәrlә mәnzil
әldә etmәsi üçün dövlәt büdcәsindәn ayrılan vәsait 12
mln. manat vә ya 8% artılır. 

2019-cu il dövlәt büdcәsi zәrfindә bildirilir ki,
gәlәn ilin dövlәt büdcәsindә Azәrbaycanda әhalinin
mәnzilә olan tәlәbatının ödәnilmәsi vә vәtәndaşların
güzәştli şәrtlәrlә mәnzil әldә etmәsi üçün 162 mln.
manat xәrc proqnozlaşdırılır.  

Qeyd edәk ki, 2018-ci ilin büdcәsindә bu
istiqamәtdә ayrılan xәrclәr 2017-ci illә müqayisәdә
dәyişmәz qalaraq 150 mln. manat proqnozlaşdırılıb. 

Böyük tikinti materialları 
zavodları tikilir

«NB Satınalma vә Ticarәt» MMC tәrәfindәn
Gәncәdә böyük tikinti materialları istehsalı kompleksi
tikilir. FED.az xәbәr verir ki, kompleksә, illik istehsal
gücü 3 milyon kvadratmetr olan süni mәrmәr vә qra -
nit, 60 min ton quru inşaat materialları qarışıqları olan
süni mәrmәr vә qranit, tikinti qarışıqları, metlax vә
sair tikinti materialları zavodları daxildir.

«NB Satınalma vә Ticarәt» MMC zavodlarının
2019-cu ilin birinci yarımilliyindә istifadәyә verilmәsi
nәzәrdә tutulur. Gәncә Şәhәr İcra Hakimiyyәtindәn
verilәn mәlumata görә, 54 hektar әrazidә yerlәşәn
zavodların tikintisi sürәtlәndirilib. Layihәnin ümumi
investisiya dәyәri 46,5 milyon manatdır.

Az"rbaycanda aparıcı
neft maşınqayırma 
zavodu öz"ll"şdirilir  

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (ӘMDK),
Azәrbaycanda aparıcı neft maşınqayırma
müәssisәlәrindәn olub, fontan armaturları, qazma
robotları vә siyirtmәlәr istehsal edәn Bakı Neft
Maşınqayırma Zavodunun özәllәşdirilmәsi prosesinә
başlayıb.

Sәhmlәri әldә etmәk üçün ilk fürsәt SC-nin öz
işçilәrinә verilib, onlara 15% (1 milyon 207,5 min
әdәd) sәhm satılacağı bildirilib. Sәhmlәrin
yerlәşdirilmәsi 13 noyabrdan 7 dekabr tarixinә qәdәr
davam edib. 

Ümumilikdә, ӘMDK-nin "Azneftkimyamaş"
ASC-nin "Bakı Neft Maşınqayırma Zavodu" törәmә
müәssisәsinin eyniadlı müstәqil müәssisәyә çevrilmәsi
barәdә bu ilin 25 sentyabr tarixli qәrarına әsasәn, 8 mil -
yon 50 min sәhm buraxılıb. Müәssisәnin nizamnamә
kapitalı 3,5 milyon manat artaraq 16,1 milyon manata
çatdırılıb. Müәssisә Bakının Sabunçu rayonunun Zabrat
qәsәbәsindә yerlәşir vә 18,6 hektar әrazini әhatә edir.
Zavodun tikiliәrinin sahәsi 75 min kvadratmetrdir.

Nazirlәr Kabinetinin 2016-cı il tarixli qәrarına
әsasәn, "Azneftkimyamaş" ASC-nin bütün sәnaye
müәssisәlәri investisiya müsabiqәsi üsulu ilә
özәllәşdirilmәlidir. 

Daşınmaz әmlak üzәrindә hüquqların dövlәt
qeydiyyatı üçün sәnәdlәrin qәbulu, yoxlanılması vә
verilmәsi kiçik vә orta biznes evlәrindә dә mümkün ola-
caq.

Bu «Daşınmaz әmlak üzәrindә hüquqların dövlәt
qeydiyyatı üçün sәnәdlәrin qәbulu, yoxlanılması vә
verilmәsinin prosedur Qaydaları»nın vә «Daşınmaz
әmlakın tәsvirinә, bu әmlak üzәrindә dövlәt reyestrindә
qeydә alınmış hüquqlara vә onların
mәhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünә) dair arayışın
verilmәsi haqqında Tәlimat”ın tәsdiq edilmәsi barәdә»
Nazirlәr Kabinetinin 2015-ci il 5 oktyabr tarixli 319
nömrәli qәrarında edilәn dәyişikliklәr nәticәsindә
mümkün olub. Dәyişikliyә әsasәn, qәrarda «Daşınmaz
әmlak üzәrindә hüquqların dövlәt qeydiyyatı üçün
sәnәdlәrin qәbulu, yoxlanılması vә verilmәsinin prosedur
Qaydaları»nın 1.1-ci bәndindә «mobil sәyyar xidmәt
bölmәlәri vә «ASAN xidmәt» mәrkәzlәrindәki» sözlәri

«mobil sәyyar xidmәt bölmәlәri, «ASAN xidmәt»
mәrkәzlәrindәki vә kiçik vә orta biznes evlәrindәki»
sözlәri ilә әvәz edilib. 

Hәmin qәrarla tәsdiq edilmiş 2 nömrәli әlavә -
“Daşınmaz әmlakın tәsvirinә, bu әmlak üzәrindә dövlәt
reyestrindә qeydә alınmış hüquqlara vә onların
mәhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünә) dair arayışın
verilmәsi haqqında Tәlimat”a aşağıdakı mәzmunda 2.3-
1-ci bәnd әlavә edilib:

«2.3-1. «Azәrbaycan Respublikasının Kiçik vә Orta
Biznesin İnkişafı Agentliyinin fәaliyyәtinin tәmin
edilmәsi haqqında» Azәrbaycan Respublikası
Prezidentinin 2018-ci il 26 iyun tarixli 148 nömrәli
Fәrmanına uyğun olaraq yaradılmış kiçik vә orta biznes
evlәrindә arayışın verilmәsi üçün әrizәnin qәbulu vә
arayışın verilmәsi hәmin evlәrdә fәaliyyәt göstәrәn
Xidmәtin әrazi idarәlәrinin işçilәri tәrәfindәn hәyata
keçirilir.».

«Çıxarışı» KOB evl"rind"n d" almaq mümkün olacaq
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мцсащибя

- Beynәlxalq reytinqlәrin yüksәk olması ölkә üçün
vacib göstәricidir. Çünki  qlobal şirkәtlәr vә iri biznes
qurumları belә meyarlara diqqәt yetirir, hәr hansı ölkәnin
bazarlarına daxil olarkәn bu indikatorlara baxırlar.
Onlardan biri dә Dünya Bankının «Doing Business”
hesabatıdır. Bu hesabat 2002-ci ildәn tәtbiq edilir,
getdikcә bu hesabata qoşulan ölkәlәrin sayı artıb.
Hesabat 190 ölkәdә müxtәlif parametrlәr üzrә biznes
mühiti qiymәtlәndirir. Azәrbaycan hökumәti vә onun
tәrkib hissәsi olan Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi

(ӘMDK) dә bu istiqamәtә böyük diqqәt ayırır. Ko mi tә -
nin göstәrdiyi xidmәtlәr dә daşınmaz әmlakın qeydiyyatı
vә әmlak idarәçiliyi indeksi üzrә qiymәtlәndirilib. 

- Şamil mü"llim, «Doing Business» hesabatı üzr"
qiym"tl"ndirm" prosesi nec" baş verir? 

- Qiymәtlәndirmә zamanı qurumun nümayәndәlәri
Azәrbaycana gәlir, burada daşınmaz әmlakın qeydiyyatı
proseslәrini izlәyirlәr. Ortaya çıxan suallara cavablar
alırlar. Nümayәndә heyәti tәkcә komitәnin cavabları ilә

Daşınmaz "mlakın 
qeydiyyatında n"l"r d"yiş"c"k? 

Az"rbaycan hökum"ti ölk"d"ki biznes mühitin daha da yaxşılaşması v" xari-
ci investorların c"lb edilm"si üçün bir çox beyn"lxalq qurumlarla "m"kdaşlıq
edir. Biznes mühiti qiym"tl"ndir"n indikatorlar arasında Dünya Bankının
t"rtib etdiyi "n"n"vi illik «Doing Business» hesabatı xüsusi yer tutur. Sonuncu
bel" hesabatda Az"rbaycan xeyli ir"lil"y"r"k 25-ci yerd" q"rarlaşıb. Bu
ir"lil"yişd" ölk"d" daşınmaz "mlakın qeydiyyatının sad"l"şm"si d" böyük rol
oynayıb. Daşınmaz "mlakın qeydiyyatı üzr" sıralamasında mövqeyimiz 21-ci
pill"d"n 17-ci pill"y" yüks"lib. émlakın qeydiyyatında bu ir"lil"yiş" s"b"b olan
yenilikl"r v" gözl"nil"n nöb"ti d"yişiklikl"rl" bağlı «Daşınmaz émlak»ın
suallarını éMDK-nin Starteji planlaşdırma, innovasiyalar, monitorinq v" t"hlil
şöb"sinin müdiri Şamil Şirinov cavablandırıb:
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kifayәtlәnmir, eyni zamanda biznes strukturlarının, QHT-
lәrin, digәr dövlәt qurumlarının nümayәndәlәrindәn dә
rәylәr alırlar. Sonra bizim verdiyimiz mәlumatlarla
onların verdiyi rәylәri müqayisә edib yekun nәticәlәr
çıxarırlar. 

- «Doing Business» hesabatına "sas"n, Az"r -
baycan daşınmaz "mlakın qeydiyyatı indeksin"
gör" öt"n ilki 21-ci yerd"n  4 pill" ir"lid"dir. Bu
ir"lil"yiş n"yin hesabına "ld" edilib? 

- Ümumiyyәtlә, nәzәrinizә çatdırım ki, hesabatda
daşınmaz әmlakın qeydiyyatı indeksi Komitәnin
sәlahiyyәtlәrinә aid olan 3 göstәrici üzrә müәyyәn edilir.
Bunlardan birincisi tәkrar bazarda, yәni әmlakın alqı-
satqısı zamanı çıxarışların alınması müddәtidir. 

Son illәr çıxarışın alınması müddәti kәskin surәtdә
azaldılıb. Әvvәl  bizdә çıxarışın verilmәsi 21 gün çәkirdi.
Sonra zamanla bu müddәt azaldıldı. İndi artıq hәmin
vaxt 3, 7, 10 iş günüdür. Hәtta vәtәndaşın istәyindәn asılı
olaraq çıxarışı 1 iş gününә dә almaq olar. 

İkinci göstәrici әmlakın qeydiyyatı üçün prose -
durlarının sayıdır vә bunlar da azalıb. Әvvәllәr qeydiyyat
üçün 4-5 prosedur tәlәb edilirdi, vәtәndaş çıxarış almaq
üçün bir neçә quruma üz tutmalı olurdu, indi isә prose -
durların sayı 3-ә enib. 

Üçüncü göstәrici, tәkrar bazarda çıxarışların
alınması üçün ödәnilәn xidmәt haqqı vә rüsumlardır. Bu
il bizdә hәmin göstәrici dәyişmәyib, çünki kifayәt qәdәr
aşağıdır. Belә ki, çıxarışın alınması üçün әmlakın satış
qiymәtinin 0,1%-i qәdәr vәsait tәlәb olunur. Bәzi
ölkәlәrdә bu rәqәm 4,2% tәşkil edir. Yәni, 100 min
manatlıq әmlak satarkәn onun xәrclәri 4 200 manata
çatır, bizdә isә bu mәblәğ cәmi 100 manatdır. 

- Qeydiyyat müdd"ti, prosedurların sayı v"
x"rcl"rind"n başqa, ir"lil"yiş" hansı amill"r
köm"k etdi? 

- Әslindә әmlakın qeydiyyat prosesinin sadәlәşmәsi
vә sürәtlәnmәsi bir sıra istiqamәtlәrdә görülәn kompleks
işlәrin nәticәsidir. Mәsәlәn, ӘMDK-da bütün mәlumat
bazaları, qeydiyyat sәnәdlәrinin arxivlәri elek tron laş dı rı -
lıb. Yәni kağız üzәrindә olan bütün mәlumatlar elek tron -
la şıb vә elektron sistemdә istifadә edilә bilәn vә ziy yәt dә -
dir. Bundan istifadә edәrәk daxildә mәlumatlar op ti mal -
laş dırılıb. Bu işlәr olmasaydı qeydiyyat müddәtini qı salt -
maq mümkün deyildi. 

Eyni zamanda kadastr bazası tәkmillәşdirilib. Vә -
tәn daşlar üçün әlçatan, onların işini asanlaşdıran xid mәt -
lәr, mәsәlәn, kadastr vә әmlak kalkulyatoru işә salınıb.
Nәticәdә hәr bir kәs qeydiyyata başlamazdan әvvәl bu
prosedur üçün tәlәb olunan ödәnişlәrin mәblәğini öyrәnә

bilir. Bu istiqamәt üzrә Daşınmaz Әmlakın Dövlәt
Reyestri Xidmәtindә (DӘDRX) işlәr indi dә davam et-
dirilir. 

- B"s qeydiyyat prosesinin v"t"ndaşlar üçün
"lçatan olması üçün hansı işl"r görülüb? 

- Bu bizim üçün çox ciddi istiqamәtdir. Qeydiyyat
prosesindә vәtәndaşların mәmnunluğunun artırılması,
qeydiyyatın rahatlaşması üçün bir sıra addımlar atılıb,
yeni yanaşmalar tәtbiq edilib. Bizim bu proseslә bağlı
şüarımız belәdir ki, vәtәndaş xidmәtin yanında deyil,
xidmәt vәtәndaşın yanında olmalıdır. 

Buna uyğun olaraq «mobil ofis»lәr vә “kütlәvi
çıxarış” kampaniyaları tәşkil edilir. Yaşayış yerindә vә ya
istehsal sahәlәrindә, tarlalarda gedib onların sәnәdlәrini
veririk. Mobil ofislәr vasitәsilә yerlәrdә vәtәndaşlara
qeydiyyatla bağlı informasiyalar veririk. Onlar ofisә
gәlmәdәn xәrclәrini müәyyәn edә bilirlәr. Bütün bunlar
da hesabatdakı indeks üzrә sualların ballarına tәsir
göstәrdi. 

- Şamil mü"llim, qeydiyyatı h"yata keçir"n
qurum olaraq éMDK bu hesabatdakı
qiym"tl"ndirm"d"n razıdır? 

- Әslindә hesabatda bizim razılaşmadığımız
mәqamlar da var vә hesab edirik ki, daha yüksәk yer
tutmalı idik. Mәsәlәn, hesabatda bildirilir ki,
Azәrbaycanda çıxarış almaq üçün 5,5 gün sәrf edilir.
Әslindә, Azәrbaycanda çıxarışı 1 iş gününә dә almaq
olar. Amma bunun üçün әlavә ödәniş tәlәb edilir. Ona
görә dә «Doing Business»in ekspertlәri hesab edirlәr ki,
bu xidmәt hamı üçün әlçatan deyil vә müddәt 5,5 gün
götürülüb. 

İkinci göstәrici әmlakın qeydiyyatı prosedurlarının
sayıdır. Hesabatda bu 3 balla qiymәtlәndirilib. Biz bunu
da obyektiv saymadıq vә narazılığımızı bildirdik. Çünki
әslindә bu gün bizdә çıxarış alınması üçün yalnız bir ün-
vana - notariusa müraciәt etmәk kifayәtdir. Amma
«Doing Business» ekspertlәri bunu hesab etdilәr ki,
notariusların hәyata keçirdiyi әmәliyyatlar zamanı 3
prosedur icra olunur. Bilirsiniz ki, bu gün çıxarışları elek-
tron qaydada da almaq mümkündür. Vәtәndaş evindә
oturub rahat şәkildә sәnәdlәrin elektron variantını
hesabına yüklәyir. Komitәnin qurumları da bu sәnәdlәr
әsasında ona elektron çıxarış verirlәr. Ancaq onlar hesab
edir ki, bu ikili sistemdir. Eyni zamanda elektron çıxa -
rışlar hamı üçün әlçatan deyil. Onun üçün  prosedurların
sayı 3 götürülüb. 

- Şamil mü"llim, elektron çıxarışların hamıya
"lçatan olması üçün hansı addımlar atılır? 

- Bununla bağlı işlәr aparırıq, amma bir neçә



26 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №93 ’2018

мцсащибя

nüanslar üzә çıxır. Әvvәla bu gün bütün vәtәndaşlarn
«Elektron imzası» vә ya «ASAN imza»sı yoxdur.
Halbuki, Elektron Hökumәt portalında şәxsi kabinet
yaratmaq üçün bunların olması vacibdir. 

Bundan әlavә, bәzi bölgәlәrdә vәtәndaşların, xü su -
si lә, yaşlı insanların internetә çıxışı yoxdur. İnternetdә
sәnәdlәrin yüklәnmәsi vәrdişlәri dә zәifdir. Bu mәsәlәdә
ste reotiplәrdәn irәli gәlәn amillәr dә rol oynayır. Bu gün
bir sıra ölkәlәrdә elektron çıxarış ümumiyyәtlә yoxdur.
Bizdә dә vәtәndaşlar çıxarışın әlindә olmasını, evindә
qoruyub saxlamasını istәyir. Düşünürük ki, bu yeniliyin
tam tәtbiq edilmәsi müәyyәn zaman tәlәb edir. Bir
müddәtdәn sonra artıq nәsillәrdә yanaşma dәyişәcәk.
İnsanlar bunu normal qәbul edәcәklәr. O zaman elektorn
çıxarışların geniş tәtbiqi mümkün olacaq. 

- «Doing Business» qiym"tl"ndirm"si zamanı
v"t"ndaşların müraci"t imkanları v" onlara
baxılması mexanizmi d" ayrıca indeks alıb. Bu-
rada mövqeyimiz nec"dir v" g"l"c"kd" n"l"ri
d"yişm"k mümkündür?  

- Doğrudan da, «Doing Business» hesabatında vә tәn -
daşların dinlәnilmәsi, şikayәtlәrinә baxılması, onların
apell yasiya hüquqlarının olması mәsәlәsinә ciddi diqqәt
ye tirilir. Mәsәlәn, problem olanda vәtәndaş nә etmәli, ha ra
müraciәt etmәlidir, onun problemi necә hәll olunur vә sair. 

Bizim bu sahәdәki fәaliyyәtimizdә dә irәlilәyiş olub.
Belә ki, Komitәnin çağrı mәrkәzi yaradılıb. Hәr kәs bu -
raya müraciәt edәrәk öz şikayәtini edә, problemlәrini de -
yә vә suallarını verә bilәr. Ümumiyyәtlә, biznes qu rum -
ları üçün ayrıca apellyasiya şurası yaradılıb. Buraya
vәtәndaşlar da müraciәt edә bilәcәklәr. Әsas işimiz
şәffaflığın artırılması, mövcud prosedurların daha da
rahatlaşması, sürәtlәnmәsi xidmәtlәrin daha keyfiyyәtli
vә ucuz olması, vәtәndaşların müraciәt edәcәyi qurum -
ların sayının az olmasıdır. 

Hesabatda bütün qurumlar müxtәlif göstәricilәr -
şikayәtlәrin baxılması, vәtәndaşların  mәlumatlara
çıxışının olub-olmaması üzrә 30 ballıq şkala üzrә
qiymәtlәndirilib. Bu dәyәrlәndirmәdә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin fәaliyyәti 17,5 bal alıb.  

Bunu da dәyişmәyә çalışacağıq. Yanaşmalarda
fәrqlәr var. Mәsәlәn, deyirlәr ki, bizdә şikayәt mexa -
nizmlәri kifayәt qәdәr tәkmil deyil. İndi Komitәdә çağrı
mәrkәzi mövcuddur. Vәtәndaşlar istәnilәn şikayәtlәrini
oraya bildirә vә ya saytda yaza bilәrlәr. Apellyasiya şu ra -
larına yazılı müraciәt  imkanı da yaradılıb. Ancaq onlar
deyir ki, hәr bir xidmәt üzrә ayrıca şikayәtlәrә baxılması
me xanizmi olmalıdır. Biz dә razılaşırıq vә müәyyәn tәd -
birlәri görәcәyik. 

Bundan başqa bildirilir ki, bütün özәl torpaqlar qey-
diyyatdan keçmәlidir. Ancaq bizdә bu iş könüllülük prin-
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sipi ilә hәyata keçirilir. Biz kimisә mәcbur edә bilmәrik
ki, gәlin, çıxarış alın. Yәni, hansı istiqamәtlәrdә
dәyişiklik etmәk mümkündürsә onu edәcәyik.

- Şamil mü"llim, qeyd etdiniz ki, qeydiyyat
müdd"ti v" prosedurlarından f"rqli olaraq qey-
diyyat rüsumlarında d"yişiklik olmayıb.
Xidm"tl"rin daha da ucuz olması üçün rüsum v"
xidm"t haqlarının azaldılması gözl"nilirmi? 

- Baxın, Azәrbaycanda hәyata keçirilәn qeydiyyat
üçün ödәnişlәrin hәcmi әmlakın qiymәtinin cәmi 0,1%-
ni tәşkil edir. Müqayisә üçün bildirәk ki, bu mәblәğ
Litvada 0,8%, Estoniyada 0,5%, İsveçdә 4,3%,
Danimarkada 0,6% , Norveçdә 2,5%-dir. Çox az ölkәdә
xidmәt haqları bizimki qәdәr aşağıdır. 

Digәr tәrәfdәn, komitәnin әrazi idarәlәri tәsәrrüfat
hesablı qurumlardır. Onlar xidmәt haqqından daxil olan
vәsaitlәrlә fәaliyyәt göstәrirlәr. Bundan başqa, dediyim
kimi, arxivlәr elektronlaşıb vә onların saxlanması üçün
kifayәt qәdәr vәsait tәlәb olunur. Tәhlillәrin nәticәlәri
göstәrir ki, bizdә qeydiyyat tariflәri kifayәt qәdәr
aşağıdır. Ona görә dә dәyişilmәsi gözlәnilmir.  

- B"s bu hesabatda ir"lil"yiş Az"rbaycana n"
ver"c"k? Niy" biz bunda bel" maraqlıyıq? 

- Bu mövqe Azәrbaycanı beynәlxalq arenada
tanıtdıracaq bir mәqamdır. Azәrbaycan bu hesabata daxil
olan ölkәlәr arasında әn islahatçı ölkә adını alıb. Bu,
beynәlxalq investorlar üçün bir çağırışdır. Azәrbaycanda
islahatlar gedir, burada biznes mühiti daha da şәffaf vә
sadәlәşib, yüksәlib, daha әlçatandır. Biznesin әsas
mәqsәdi pul qazanıb onu rahat idarә etmәkdir. Harada bu
şәrtlәr daha yaxşıdırsa, o pullar oraya axır. Böyük kapital
axınları üçün bu göstәricilәr kifayәt qәdәr önәmlidir. Biz
dә çalışırıq ki, öz nәticәlәrimizlә investisiyaların cәlb
olunmasına tәkan verәk. 

- Ümumiyy"tl" Komit"nin f"aliyy"tind" hansı
t"kmill"şm"l"r aparılır? Hansı planlar var? 

- Komitәnin 5 illik strategiyası hazırlanıb. Orada bir
neçә istiqamәt üzrә bizim mәqsәdlәrimiz müәyyәn
edilib. Hәr bir istiqamәt üzrә bizim gәlәcәk planlarımız
var.  O istiqamәtlәrdә addımlar atılır. Mәsәlәn, yeni
layihәlәrdәn biri peyk nәzarәt sistemidir. Mәqsәd
torpaqların tәyinatı üzrә istifadәsini tәmin etmәk, onları
doğru idarә etmәkdir. Bu texnologiyalar dövlәt
әmlakının daha sәmәrәli idarә edilmәsinin vә nәzarәtin
daha yaxşı qurulmasına gәtirib çıxaracaq. Bizdә
torpaqların elektron kadastr uçotunun aparılması davam
edir. Burada torpaqların ölçüsü, kәmiyyәt, keyfiyyәt
göstәricilәri әksini tapıb. Bu mәlumatların toplandığı
ayrıca internet portalı hazırlanır. 

- émlakların qeydiyyatında hansı d"yişiklikl"r
gözl"nilir? 

- Daşınmaz әmlakın qeydiyyatında yenilik ancaq
elektronlaşma, proseslәrin sadәlәşdirilmәsi
istiqamәtindә gedә bilәr. Әsas mәqsәd vәtәndaşın
daşınmaz әmlaka dair çıxarışını maksimum rahat şәkildә
almasıdır. Belә ki, gәlәcәkdә qeydiyyat müddәtini 5,5
gündәn 2,5 günә endirmәk istәyirik. Prosedurlara da bax-
maq olar. Qiymәtlәr isә dәyişmәyәcәk.  

Digәr tәrәfdәn, bütün sistemi dәyişәn yeniliklәrdәn
biri blokçeyn texnologiyasıdır. Amma o qeydiyyata dey-
il, onun proseslәrinin daha tez hәyata keçirilmәsi vә
mövcud mәlumatların dәyişdirmәk imkanlarının lәğvinә
xidmәt edir. Bu hansısa saxtakarlığın maksimum aradan
qaldırılması üçün nәzәrdә tutulan bir texnologiyadır.  Bu
gün Gürcüstanda bu pilot layihә formasında başlanılıb.
Bizdә dә bu istiqamәtdә araşdırmalar aparılır.
Mәqsәdimiz göstәrilәn xidmәtlәrin keyfiyyәtinin maksi-
mum üstün olmasıdır.

- Dövl"t qurumlarının f"aliyy"ti h"m d" ASAN
indeksi üzr" qiym"tl"ndirilir. Bu sah"d" hansı
işl"r görülür? Ulduzların artırılması üçün n"
d"yiş"c"k? 

- Bizim 46 xidmәtimiz mövcuddur ki, onlardan 39-
u artıq elektronlaşıb. Ötәn il 25 xidmәt qiymәtlәndirilib.
Bunlar üzrә ӘMDK-ya 5 ulduz üzәrindәn 2 ulduz veri -
lib.  Bu il xidmәtlәrin  41-i qiymәtlәndirilib. Hәr bir
xidmәt 143 alt meyar üzrә qiymәtlәndirilir vә  onun
nәticәsindә bal çıxarılır. Bizdә göstәrilәn iradların aradan
qaldırılması üçün komissiya yaradıldı. Stareji planımız
2019-ci ildә bu indeksdә 4 ulduz qazanmaqdır. Bunun
üçün xidmәtlәrin keyfiyyәtinin artırılması nәzәrdә tutu-
lur.  Bu indeks bütün dövlәt qurumlarına aid olduğu üçün
mәrkәzi icra hakimiyyәtlәrini müqayisә etmәk imkanı da
verir. Bunlar arasında bir rәqabәt yaranır. Burada
müәyyәn obyektiv vә subyektiv amillәr dә vardır. Bәzәn
xidmәtlәrin bir qismi müәyyәn qurumlardan asılı olur.
Әgәr göstәrilәn xidmәtә görә hansısa arayışı elektron
qaydada deyil, vәtәndaş özü gedib digәr qurumdan
almalıdırsa, bu zaman çәtinlik yaranır. Eyni zamanda
elektron mübadilәdә dә problemlәr üzә çıxır. Çünki heç
dә bütün strukturlarda xidmәtlәrin hamısı elektron deyil.
Mәsәlәn, biz elektron çıxarış tәqdim edirik. Vәtәndaş
evinә qaz xәtti çәkdirmәk üçün ondan çıxarış tәlәb olu -
nur. Cavabdeh qurum bunu elektron qaydada bizim
sistemә daxil olaraq götürә bilәr. Ancaq onlarda bu sis-
tem qurulmayıb. Ona görә dә xidmәtlәrin
qiymәtlәndirilmәsindә bu sahәdә ASAN Xidmәt bir ko-
ordinasiya rolu oynaya bilәr. Onlarla bu istiqamәtdә sıx
işlәyirik.
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éMDK-nin
yeni binası 
inşa edilir

2013-ci ildәn etibarәn
Әm lak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komi tәsinin 33 mәrtәbәli
İnzibati Bi na sının (Property
Tower) in şa sı na başlanıb.
Heydәr Әliyev pros pek tindә
inşa edilәn bina Avs tri ya nın
«Hoffman Janz» me mar lıq
şirkәti tәrәfindәn la hi yә lәn di ri -
lib.

Binanın ümumi hündür-
lüyü 134 metr olmaqla 33 mәr -
tә bә dәn ibarәt olacaq. Maraqlı
detal bi nanın layihәsi ilә bağ lı -
dır. Belә ki, binanın bir mәr tә -
bә si digәr mәr tәbәyә nisbәtәn
2,6 dәrәcәdә dönür. Nәticәdә
so nuncu mәr tәbә birinci mәr tә -
bәyә nisbәtәn 90 dәrәcә dö nә -
rәk qeyri-adi görüntü yaradır.
Belә dizaynlı bina Qafqazda ilk
dәfәdir ki, inşa edilir.

2018-ci il ok-
tyabr ayının 12-dә
Bakının Sәbail ra -
yonu Badamdar qә -
sә bәsi Badamdar
şos sesindә (Ba dam -
dar-20-ci sa hәni
birlәşdirәn yol)
kәskin maili dağ
yamacında, әv vә lәr
tikilmiş istinad
divarının ya xın -
lığında sürüşmә hal ları meydana gәlib.

Sürüşmәnin baş vermәsindәn
son ra, әrazi yaxınlığında yerlәşәn villa
vә obyektlәrin satış tәkliflәri kәskin
ar tıb. Yerli mәtbuat bildirir ki, әrazidә
yer lәşәn super tәmirli, hündür mәr tә -
bәli villaların qiymәti 150 min manat-
dan 3,5 milyon manatadәk dәyişir.
Әm lak ofislәri tәrәfindәn satışa çı xa rı -
lan әmlakların әksәriyyәti real dә yә -
rin dәn xeyli aşağı qiymәtә tәklif edilir.
Belә ki, elan saytlarının birindә Ba -

dam darda 14 sotun içәrisindә 5 mәr tә -
bә li 18 otaqlı villa 1,7 milyon manata
sa tışa çıxarılıb. Halbuki, bu villanın
dә yәri 3 milyon manatdan artıq qiy -
mәt lәndirilir.

Azәrbaycan Qiymәtlәndiricilәr
Cә miyyәtinin üzvü, әmlak eksperti
Ra mil Osmanlı bildirib ki, baş verәn
ha disәdәn sonra Badamdar әrzisindә
vil lalar vә obyektlәrin satış qiy mә tin -
dә 20-30 faiz ucuzlaşma qeydә alı na -
caq.

Sürüşm"d"n sonra Badamdar
"razisind" "mlaklar ucuzlaşıb

Bakının "n bahalı prospekti 
NİZAMİ KÜÇéSİ «LİDERLİYİ» İTİRİB

Paytaxt Bakıda әmlakın satış qiymәtinin әn yüksәk
olduğu küçәlәrin sıralaması dәyişib. İndiyәdәk Bakının
әn bahalı küçәsi sayılan Nizami küçәsi (daha dәqiqi onun
«Torqovıy» adlanan mәrkәzә yaxın hissәsi) liderliyi
Neftçilәr prospektinә uduzub. 

«Value and Source» әmlak şirkәtinin rәhbәri Rәşad
Әliyev bildirib ki, son 10-15 ildә Azәrbaycanın әn bahalı
küçәsi olan Nizami küçәsi ilә müqayisәdә hazırda
Neftçilәr prospektindә qiymәtlәr daha yüksәkdir. 

R.Әliyevin bir neçә il bundan әvvәlә qәdәr infra-
strukturun aşağı sәviyyәdә olması bulvar kәnarında olan
mәnzillәrin qiymәtinә tәsir edә bilmәyib. Amma son illәr
bu әrazidә infrastrukturun inkişaf etmәsi  Dәnizkәnarı
Milli Park boyunca mәnzillәri kәskin bahalaşdırıb.
Bundan başqa, prospektdә yerlәşәn «Port Baku» yaşayış
kompleksindә mәnzillәrin qiymәti 1 kvadratmetr üçün
2,5-3 min manatdan başlayaraq 607 min manatadәk
yüksәlir. Bundan başqa, prospekt boyunca demәk olar ki,

bütün binaların hәm bulvara, hәm dә qonşu küçәyә (yenә
dә mәrkәz әrazisi sayılır) mәnzәrәsi olduğuna görә, bura-
da qiymәtlәr yüksәkdir. 

Nizami küçәsinin isә ayrı-ayrı tәrәflәrindә böyük
qiymәt fәrqi var. Mәrkәzdәn uzaq hissәdә qiymәtlәr
mәrkәzdәkinә nisbәtәn 2-3 dәfә aşağıdır. 

Digәr tәrәfdәn «Torqovıy»da әsas küçәyә baxan
mәnzillәrdә qiymәtlәr 1 kvadratmetr üçün 3 min manat-
dan başlayır, bәzәn 4-5 min manata yüksәlir. Bununla
yanaşı, mәnzilin pәncәrә vә ya eyvanı arxa küçәyә
baxırsa, qiymәtlәr iki dәfә aşağı olacaq. Digәr tәrәfdәn,
bu küçәdәki evlәrin bir hissәsi  köhnә layihәli yataqxana
tipli mәnzillәr olduğuna görә, onların qiymәti dә bir
qәdәr ucuzdur. 

«Bununla yanaşı, kommersiya obyektlәrinin
qiymәtindә isә vәziyyәt әksinәdir. «Torqovıy»dakı kom-
mersiya obyektlәri Neftçilәr prospekti ilә müqayisәdә
xeyli bahadır»-deyә R.Әliyev bildirib.
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Azәrbaycanda daşınmaz әmlak vә torpaq sahәsindә
hәyata keçirilmәkdә olan әn mühüm layihә - Torpaqların
Elektron Kadastr Uçotunun qurulması - ölkәnin torpaq
tәsәrrüfatını sürәtlә dәyişir. 

Prezident İlham Әliyevin müvafiq fәrman vә tap şı -
rıq ları әsasında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi
(ӘMDK) tәrәfindәn hәyata keçirilәn bu layihә nә ti cә sin -
dә ölkәdәki torpaqlar, onların mülkiyyәtçilәri vә is ti fa dә -
si ilә bağlı indiyәdәk әn dәqiq mәlumatlar toplanıb. 

Artıq 27 rayonda, o cümlәdәn sonuncu dәfә Ab şe -
ron, Kürdәmir, Şabran vә İmişlidә elektron kadastr uçotu
iş lә ri başa çatıb. Görülәn işlәr vә әldә edilәn nәticәlәr hәr
bir rayonda ictimai tәqdimatda açıqlanıb. 

ABŞERON RAYONU 
Layihә nәticәsindә müәyyәn edilib ki, Abşeron ray-

onunun bәlәdiyyә hüdudları daxilindә torpaq islahatına
cәlb edilmiş 40 min hektar torpaq sahәsi var. Bu әrazinin
29 min hektarı bәlәdiyyә, 5,6 min hektarı dövlәt, 5,4 min
hektarı isә özәl torpaqların payına düşür. Bәlәdiyyә
hüdudları daxilindәki torpaq sahәlәrinin 1,5 min hektarı
әkin sahәsi olmaqla ümumilikdә 21,8 min hektara yaxını
(54,5%-i) kәnd tәsәrrüfatına yararlıdır. Rayon üzrә
aparılan torpaq islahatı әkin sahәlәrinin 2,7 min hektar
olduğunu göstәrir. Lakin elektron uçot işlәri nәticәsindә
müәyyәn  olunub ki, bu torpaq sahәlәri kateqoriyası
dәyişdirilmәdәn müxtәlif tikinti proseslәrinә cәlb olun-
maqla 1,5 min hektara endirilib. 

KÜRDéMIR RAYONU 
Kürdәmirdә aparılan işlәr göstәrib ki, rayonun

bәlәdiyyә hüdudları daxilindә torpaq islahatına cәlb
edilmiş 100,7 min hektar torpaq sahәsi var. Bunun 43,5
min hektarı bәlәdiyyә, 13,1 min hektarı dövlәt, 44,1 min
hektarı özәl torpaqların payına düşür. Torpaqların 73,5
min hektarı (72.9%-i) kәnd tәsәrrüfatına yararlı, bunun
da 54,3 min hektarı әkin sahәlәridir. Torpaq islahatı
aparılan zaman әkin sahәlәri 46,2 min hektar olduğu hal-
da, elektron uçotda bu әrazilәrin digәr uqodiyaların
hesabına artaraq 54,3 min hektar olduğu aşkar edilib. 

İMİŞLİ RAYONU 
Layihәdәn mәlum olub ki, İmişlidә 76,3 min hektar

torpaq sahәsi var. Bundan 27,9 min hektar bәlәdiyyә,
10,2 min hektar dövlәt, 38,2 min hektar özәl torpaqlardır.

Torpaq sahәlәrinin 53,8 min hektara yaxını (70,5%-i)
kәnd tәsәrrüfatına yararlı torpaqlardır ki, bunun da 38,5
min hektarını әkin sahәlәridir. Torpaq islahatı aparılan
zaman rayon üzrә әkin sahәlәri 36,1 min hektar olduğu
halda, elektron uçot aparılan zaman bu әrazilәr digәr
uqodiyaların hesabına artaraq 38,5 min hektar olub.
Başqa sözlә, rayonda aqrar sahәyә cәlb edilәn әrazilәr
çoxalıb. 

ŞABRAN RAYONU 
Uçot işlәrindә mәlum olub ki, Şabran rayonunda 80

min hektara yaxın torpaq sahәsi var. Bunun 35,8 min
hektar bәlәdiyyә, 22,1 min hektar dövlәt, 20 min hektarı
özәl torpaqların payına düşür. Torpaq sahәlәrinin 54 min
hektara yaxını (69,3%-i) kәnd tәsәrrüfatına yararlı tor-
paqlar, bunun da 23,9 min hektarını әkin sahәlәridir.
Torpaq islahatı zamanı rayon üzrә әkin sahәlәri 21,5 min
hektar idi, indi bu göstәrici 23,9 min hektara qalxıb. 

1 HEKTARDAN AZ OLAN PAY TORPAQLARI 
Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu layihәsi torpaq

sahәlәrinin ölçülәri ilә bağlı dәqiq mәlumat almağa da
imkan verib. Mәsәlәn, mәlum olub ki, bәzi torpaq
sahiblәrinin pay torpaqları 1 hektardan azdır. Abşeron
rayonunda 7,6 min nәfәrin, Kürdәmirdә 6,2 min nәfәrin,
Şabranda 8 min nәfәrin, İmişlidә isә 10,3 min nәfәrin
torpaq sahәsi 1 hektardan azdır. 

Belә kiçik әrazilәr kәnd tәsәrrüfatı üçün sәrfәli
olmadığına görә, hesab edilir ki, bәzi ailәlәr torpaq
sahәlәrini birlәşdirәrәk eyni mәhsulu becәrmәklә daha
çox gәlir әldә edә bilәrlәr. 

Torpaq sah"l"ri «görünm"y"» başlayıb
ELEKTRON KADASTR YARADILIR
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Son illәr Bakıda bütün sosial infrastrkuturlar - mәktәb,
xәstәxana, ticarәt obyektlәri vә sairlә tәmin edilmiş yeni
yaşayış komplekslәrinin yaradılması әmlak bazarına tәsirini
göstәrib. 

Amma 15-20 il әvvәl olduğu kimi, indi dә şәhәrin
yaşamaq üçün әn әlverişli yerlәri metro stansiyalarının

әtrafı sayılır. 
Bu isә özünü hәmin әrazilәrdәki әmlakların

qiymәtindә dә göstәrir. Bir qayda olaraq metro әtrafındakı
qiymәtlәr paytaxtın müxtәlif әrazilәri üçün dә qiymәt
oriyentiri rolunu oynayır. 

Bakı Metropoliteninin «Yaşıl xәtt»inin hәlәlik son

«Qapılar bağlanır» 
METRO éTRAFINDA MéNZİL BAZARI 

émlak bazarında qiym"tl"rin formalaşmasına t"kc" "mlakın öz
d"y"ri deyil, onun yerl"şm"si d" t"sir edir. én ön"mli amil "mlakın
n"qliyyat infrastrukturuna yaxınlığıdır. Xüsusil", evl"rin,
m"nzill"rin, obyektl"rin  metro stansiyalarına yaxın "razil"rd"
yerl"şm"si qiym"t" ciddi t"sir edir. «Daşınmaz "mlak» bu d"f"
metrolara yaxın yerl"ş"n m"nzill"rin qiym"ti v" buna t"sir ed"n
m"qamları araşdırıb. 



stansiyası olan «Dәrnәgül» әtrafında evlәrin orta qiymәti 1
otaqlı mәnzillәr üçün 50 min manatdan başlayır: 1 otaqlı –
50 min manat, 2 otaqlı – 65 min manat, 3 otaqlı – 90 min
manat, 4 otaqlı – 130 min manat. 

Şәhәr mәrkәzinә nisbәtәn yaxın olan «Azadlıq
Prospekti» metrostansiyasının әtrafı isә әsl әmlak mәrkәzi
sayılır. Burada mәnzillәrә tәlәbat artdığından, köhnә
tikililәrlә yanaşı, yeni tikililәrdә inşa edilmәkdәdir.
Qiymәtlәr isә daha yüksәkdir: 1 otaqlı - 60 min manat, 2
otaqlı - 85 min manat, 3 otaqlı - 130 min manat, 4 otaqlı -
150 min manat. 

«Nәsimi» metro stansiyası metropoliten xәtlәrinin
sxeminә әsasәn, formal olaraq şәhәrә daha yaxın sayılsa da,
yerlәşmәsinә görә «Azadlıq Prospekti» stansiyasından geri
qalır. Ona görә dә, burada әmlak qiymәtlәri «Azadlıq»dan o
qәdәr dә fәrqlәnmir: 1 otaqlı – 55 min manat, 2 otaqlı – 75
min manat, 3 otaqlı – 130 min manat, 4 otaqlı – 170 min
manat. 

Hәlәlik paytaxtda әn «ucqar» metro stansiyası Bakı
Avtovağzalı әrazisindәki eyni adlı «Avtovağzal» metro-
sudur. Faktiki olaraq Bilәcәridә yerlәşmәsi nәticәsindә
buradakı evlәrin qiymәti digәr metrostansiyaları ilә
müqayisәdә aşağıdır: 1 otaqlı – 43 min manat, 2 otaqlı –50
min manat, 3 otaqlı – 65 min manat, 4 otaqlı – 80 min man-
at.

Bir neçә mikrorayonun qovşağında yerlәşәn «Memar
Әcәmi» metro stansiyası isә növbәti әmlak mәrkәzi sayıla
bilәr. Ötәn әsrin 80-ci illәrindә bir neçә yaşayış evinin
әhatәsindә işә düşәn «Memar Әcәmi» әtrafında hazırda
çoxsaylı ticarәt vә әylәncә obyektlәri yerlәşir. Bu da
әmlakların qiymәtinә tәsirini göstәrir: 1 otaqlı - 50 min
manat, 2 otaqlı - 65 min manat, 3 otaqlı - 85-100 min man-
at, 4 otaqlı – 140 min manat.

Әsasәn mikrorayonlar әrazisindә evlәrin satışı ilә
mәşğul olan  әmlakçı Әdalәt Yaqubov bildirir ki, son 2 ildә
bu әrazilәrdә mәnzillәrin qiymәtindә ciddi dәyişiklik yox-
dur. Hәrçәnd son bir neçә ay әrzindә 1 otaqlı mәnzillәrin
qiymәti bahalaşıb: «1 otaqlı evlәrdә ötәn illә müqayisәdә 4-
5 min manat bahalaşma var. Sәbәbi satışda olan belә evlәrin
sayının azlığı, alıcısının isә bol olmasıdır. Satışa çıxarılan
belә mәnzillәr dәrhal satılır. Ötәn il 1-ci vә 5-ci
mәrtәbәlәrdә tәmirsiz 1 otaqlı mәnzil 39-40 min manat olsa
da, indi 43-45 min manata satılır. Tәmirli evlәrin qiymәti
43-45 min manatdan 48-50 min manata qalxıb. 2-3-4-cü
mәrtәbәlәrdә yerlәşәn 1 otaqlı  mәnzillәrin qiymәti isә 43-
45 min manatdan  47- 48 min manata yüksәlib». 

Ә.Yaqubovun sözlәrinә görә, alıcılar «20 yanvar» vә
«Memar Әcәmi» metrostansiyalarının әtrafındakı evlәrә
eyni dәrәcәdә maraq göstәrirlәr. Burada  mәn zil lәri әsasәn
mikrorayonda yaşayanların özü alır: «Kә nar dan gәlib bura-
da әmlak alanlar azdır. Vaxtilә «So vetski»dә evlәr
sökülәrkәn sakinlәrin bir qismi  ev almaq üçün mikrorayona
üz tutsalar da, buradan mәnzil almağa pulları çatmadı vә
onlar әtraf qәsәbәlәrә - Masazır, Sulutәpә vә Binәqәdiyә
getdilәr». 

Yeri gәlmişkәn, paytaxtın әsas giriş nöqtәlәrindәn olan
«20 Yanvar» metrosu hәm dә kommunikasiyaların
kәsişmәsindә yerlәşir. Ona görә dә hәmin әrazidә evlәrin
orta qiymәti dә bahadır: 1 otaqlı - 65 min manat, 2 otaqlı –
85-90 min manat, 3 otaqlı – 120 min manat, 4 otaqlı – 140
min manat. 

Satış mütәxәssislәri bildirir ki, qiymәtlәr tәkcә
әmlakın metronun  әtrafında yerlәşmәsi ilә deyil, hәm dә
burada yaradılan şәraitdәn dә asılıdır. Ә.Yaqubovun
sözlәrinә görә, mәsәlәn «20 yanvar» metrosunun
yaxınlığında 5 yeni bina tikilsә dә, burada qiymәtlәr bir-
birindәn kәskin fәrqlәnir: «Bәzi binalarda mәnzilin kvadrat-
metrini 900 manatdan da almaq istәyәn yoxdur, digәrindә
isә 1300 manatlıq qiymәtә baxmayaraq alıcılar böyük
maraq göstәrirlәr. Qiymәtlәr binanın tikinti keyfiyyәtindәn,
kommunal xidmәtlәrlә tәchizatından asılı olaraq dәyişir». 

Әmlak ticarәti baxımından digәr maraqlı әrazi
«İnşaatçılar» metrosunun әtrafıdır. Şәhәrin әn hündür
mәkanı sayılan bu yerdә hazırda sürәtli tikintilәr gedir, yeni
ticarәt vә әylәncә obyektlәri yaradılır. Bu da qiymәtlәrә
tәsirini göstәrir: 1 otaqlı – 65 min manat, 2 otaqlı – 90 min
manat, 3 otaqlı – 120 min manat, 4 otaqlı – 140 min manat. 

Tәlәbә zonası kimi tanınan әrazidә - «Elmlәr
Akademiyası» metrosu әtrafında qiymәtlәr bir qәdәr dә
yüksәkdir. Rieltorların sözlәrinә görә, bu әrazidә әsasәn,
satikliyi sevәn, qarışıqlıqdan qaçan insanlar ev alırlar.  

«Novostroyka»larda mәnzillәrin orta qiymәti dә
bahalaşıb: 1 otaqlı - 75 min manat, 2 otaqlı - 115 min manat,
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3 otaqlı - 170 min manat, 4 otaqlı – 260 min manat. 
Şәhәrin mәrkәzinә doğru getdikcә qiymәtlәr dә qalxır.

«Nizami» metrostansiyası yaxınlığında evlәrin orta qiymәti
belә dәyişir: 1 otaqlı – 90 min manat, 2 otaqlı –  145 min
manat, 3 otaqlı – 220 min manat, 4 otaqlı – 280 min manat.

«Sovetski» adlanan әrazinin sökülmәsindәn sonra
«Nizami» metrosunun әtrafında yeni tikililәr bahalaşıb.
Rieltorların verdiyi mәlumata görә, burada köhnә binalara
vә hәlәlik sökülmәyәn hәyәt evlәrinә tәlәbat yoxdur. Hamı
әrazinin sökülәcәyini gözlәdiyindәn  oradan ev almırlar.

Şәhәrin mәrkәzi sayılan «28 May» metro stan siyasının
әtrafında isә pilot layihәlәrin hәyata keçirilmәsi isә bu
әrazidә qiymәtlәri daha da artırıb. İndi burada mәnzillәrin
orta qiymәti belә dәyişir: 1 otaqlı – 75 min manat, 2 otaqlı –
190 min manat, 3 otaqlı – 210 min manat, 4 otaqlı – 290
min manat. 

Araşdırma nәticәsindә bәlli olub ki, şәhәrin әn baha
evlәri «Sahil» metrosu әtrafında yerlәşir. Orada mәnzillәrin
orta qiymәti 95 min manatdan başlayır: 1 otaqlı – 95 min
manat, 2 otaqlı – 155 min manat, 3 otaqlı – 300 min manat,
4 otaqlı – 500 min manat.

Yeri gәlmişkәn, «Sahil» metrosu әtrafında qiymәt lәrin
belә yüksәk olmasının bir sәbәbi dә, şәhәrin әn bahalı
binası sayılan «Port Baku»nun burada yerlәş mәsidir. Hәmin
kompleksdәki qiymәtlәr bütün әrazinin orta qiymәtinә
tәsirini göstәrir.  

Bakının tarixi mәrkәzi sayılan «İçәrişәhәr» metro -
stansiyası әtrafındakı evlәrin orta qiymәti bundan bir qәdәr
fәrqlәnir: 1 otaqlı – 65 min manat, 2 otaqlı – 110 min man-
at, 3 otaqlı – 260 min manat, 4 otaqlı – 300 min manat. 

Bakının digәr әrazilәrindәn fәrqli olaraq «İçәrişәhәr»
әtrafındakı әmlakların qiymәtinә turizm sektoru da tәsir
edir. Artıq evlәrin qiymәti, hәm dә turizm mәqsәdilә
istifadәyә yararlı olub-olmamasından asılı olaraq dәyişir.
Tarixi mәkan olan İçәrişәhәrdә  evlәrә tәlәbatın artdığını

deyәn rieltor Xaqani Tahirov buna görә qiymәtlәrin dә
bahalaşdığını vurğulayıb: «2 otaqlı tam tәmirsiz, dağılmış
vәziyyәtdә olan ev 1 saatın әrzindә 76 min manata satıldı.
İndi «Brilyant әl» filminin çәkildiyi mәkanın әtrafındakı
evlәrә böyük tәlәbat var. Orada evlәri ancaq turistlәrә kirayә
vermәk üçün alırlar. Әrәblәr, iranlılar, digәr әcnәbilәr orada
qalmağa üstünlük verirlәr. Ona görә dә kirayәlәrin qiymәti
bahalaşıb. Mәsәlәn,  ümumi hәyәtdә yerlәşәn tәmirsiz,
çıxarışı olan 1 otaqlı mәnzil 57 min manatdır».  İçәrişәhәrdә
2 otaqlı evlәrin qiymәti 80-110 min manat  arasında dәyişir.
Ancaq yerindәn asılı olaraq 150 min manata satılan da var.
3 otaqlı evlәr isә 150 -200 min manata tәklif edilir. 

«Gәnclik» metrosu әtrafında da qiymәtlәr bahadır.
Әmlak satışı ilә mәşğul olan Elmәddin Hәşimov bildirib ki,
bahalığa baxmayaraq, bura nisbәtәn sakit yerdir.  Ona görә
dә bu әrazidә mәnzillәrә tәlәbat azalmır: «Gәnclik» metro-
su әtrafında söküntü olmadığı üçün qiymәtlәr dә sabit qalıb.
Üstәlik, bir neçә il әvvәl aparılan geniş tәmir işlәri göstәrib
ki, hәlәlik bu әrazidә böyük söküntülar gözlәnilmir, bu da
әmlakların qiymәtini artırıb: «Mәsәlәn, «fransız» layihәli
binalarda 2 otaqlı mәnzillәri  80-85 min manata almaq olar.
9 mәrtәbәli daş binalarda isә hәmin ölçüdә ev 80-100 min
manata satılır. Sakitlik axtaran adamlar buranı seçirlәr».
Ümumiyyәtlә isә «Gәnclik» metrosu әtrafında mәnzillәrin
orta qiymәti belә dәyişir: 1 otaqlı – 60 min manat, 

2 otaqlı – 110 min manat, 3 otaqlı – 180 min manat, 4
otaqlı – 300 min manat. 

Binaların sökülәrәk yenilәnmәsi «Nәriman
Nәrimanov» metrostansiyası yaxınlığındakı әmlakların
qiymәtlәrinә ciddi tәsir edib. 

Rieltorların sözlәrinә görә, artıq Nәrimanov rayonu vә
eyni adlı metronun әtrafı Bakının mәrkәzinә çevrilib.
Elmәddin Hәşimov deyib ki,  «Nәrimanov» әsas  ticarәt
mәrkәzlәrinin cәmlәndiyi yerdir. Ona görә dә burada evlәrә
tәlәbat çoxdur. 
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«Ölkәnin hәr yerindәn burada yaşayanlar, kirayәdә
qalanlar var.  Ona görә bәzilәri burada yaşamağı xoşlamır.
Buna baxmayaraq, әrazi daha çox populyarlaşıb. Daha çox
rayonlardan, Rusiyadan gәlәnlәr «Nәrimanov»da  ev
almağa üstünlük verirlәr».  

Mәnzillәrin qiymәtinә gәlincә, rieltor deyir ki, söküntü
olan әrazilәr bahalaşır. Çünki sökülәn binalarda yaşayanlara
yeni evlәr verirlәr. Ona görә dә plana düşәn binalardakı
mәnzillәrin sahiblәri onları satmırlar. Bu da qiymәtlәrin
artmasını şәrtlәndirir. E.Hәşimov misal çәkir ki, ötәn il
«Nәrimanov» metrosuna yaxın «Xruşşov» tipli 1 otaqlı or-
ta tәmirli mәnzil 50-55 min manata satılırdı. İndi hәmin
әrazi plana düşüb vә eyni evin qiymәti  65-70 min manata
qalxıb. 2 otaqlı mәnzil isә 70 min manatdan 80-85 min
manatadәk bahalaşıb: «Çünki 2 otaqlı mәnzilin әvәzindә
yeni tikilәn binada 2 otaq, üstәlik әlavә olaraq 20 kvadrat-
metr sahә dә verirlәr. Ona görә dә qiymәtlәrdә artım var.
Mәsәlәn, bir qәdәr әvvәl 100 min manata satışa çıxarılan
mәnzilin yerlәşdiyi binanın plana düşmәsi mәlumatından
sonra evin satış qiymәti 130 min manata yüksәldi, çünki
yeni verilәcәk mәnzil daha bahalıdır». 

Hәlәliksә bu әrazidә mәnzillәrin orta qiymәti belә
dәyişir: 1 otaqlı – 75 min manat, 2 otaqlı – 95 min manat, 3
otaqlı – 165 min manat, 4 otaqlı –  280 min manat. 

Bakıda metro әtrafında yerlәşәn әn ucuz evlәr
«Ulduz» metrosu yaxınlığındadır. Qiymәtin aşağı olmasının
әsas sәbәbi hәmin әrazidә evlәrin әksәriyyәtinin çıxarışının
olmamasıdır. Rieltor Xaqani Tahirovun sözlәrinә görә, indi
burada evlәrin tәxminәn 95%-i sәnәdsizdir. Bina evlәrinә
isә tәlәbat, demәk olar ki, yoxdur. Metrostansiyanın
әtrafında digәr obyektlәrin olmaması da qiymәtlәrә mәnfi
tәsir edir. 

X. Tahirov deyib ki, burada әsasәn, hәmin әrazidә
yaşayanlar ev alırlar: «Ev almaq istәyәnlәrin çoxu
«Nәrimanov» metrosu әtrafına üstünlük verirlәr. «Ulduz»
isә çox sakit yerdir». 

Hәyәt evlәri isә demәk olar ki, çox satılmır. Buna
sәbәb hәmin әrazilәrdә evlәrin plana düşdüyü barәdә
verilәn anonslardır: «Yeni yol çәkilәndә dә xeyli evlәr
söküldü vә onların sahiblәri kompensasiya aldılar. Ona görә
indi yaşayanlar da evlәrini satmırlar». Başqa bir mәqam:
әvvәl sökülәn evlәr digәr evlәrin yolunu açıb. Artıq onlar
magistral yolun kәnarında yerlәşdiyindәn qiymәti dә artıb,
yaşayış da asanlaşıb. İstәdiklәri qiymәtә sata bilәrlәr».
Rieltorun mәlumatına görә, indi «Ulduz» metrosunun
yaxınlığından keçәn  yeni yolun kәnarında 1 otaqlı evlәr  25
min manata, 2 otaqlı hәyәtyanı torpağı olmayanlar isә 45
min manata satılır.  

Nәticәdә «Ulduz» metrostansiyası yaxınlığında
yerlәşәn evlәrin orta qiymәti belә dәyişir: 1 otaqlı – 25 min
manat, 2 otaqlı – 45 min manat, 3 otaqlı – 30-50 min manat. 

Bakı şәhәrinin digәr böyük nәqliyyat «hab»ı
«Koroğlu» metrostansiyası yaxınlığında yerlәşir. Amma bu
amil evlәrin qiymәtinә tәsirini göstәrmәyib, çünki met-
rostansiya әtrafında tikilmiş yaşayış binalarındakı mәnzillәr
hәlәlik satışa çıxarılmayıb. Әvәzindә metro xәttindә ondan
sonra gәlәn «Qara Qarayev» stansiyası әtrafında evlәrә isә
tәlәbat artıb. Hәrçәnd burada evlәrin orta qiymәti mәrkәzlә

müqayisәdә ucuzdur: 1 otaqlı – 60 min manat, 2 otaqlı – 75
min manat, 3 otaqlı – 125 min manat, 4 otaqlı – 150 min
manat. 

«Neftçilәr» metrosu әtrafındakı mәnzillәrin orta
qiymәti isә «Qara Qarayev»lә müqayisәdә ucuzdur: 1
otaqlı – 50 min manat, 2 otaqlı – 65 min manat, 3 otaqlı –
90 min manat, 4 otaqlı – 100 min manat. 

Tәqribәn eyni qiymәtlәr «Xalqlar dostluğu»
metrostansiyası yaxınlığında da qüvvәdәdir: 1 otaqlı – 60
min manat, 2 otaqlı – 80 min manat, 3 otaqlı – 90 min manat,
4 otaqlı – 130 min manat. 

Xәtai rayonu әrazisindә yerlәşәn metro stansiyalarının
әrta fında mәnzillәrin qiymәti bahalaşıb. «Әhmәdli» metro-
su әtrafında evlәrin orta qiymәti belәdir: 1 otaqlı – 55 min
manat, 2 otaqlı – 70 min manat, 3 otaqlı – 95 min manat,
4 otaqlı – 130 min manat.

«Yaşıl xәtt»in hәlәlik sonuncu stansiyası olan «Hәzi
Aslanov» işә düşdükdәn sonra әtrafdakı evlәrin orta
qiymәtlәri dә bahalaşıb. Amma bunlar mәrkәzә nisbәtәn
yaxın stansiyalarda müqayisәdә aşağıdır: 1 otaqlı - 40 min
manat, 2 otaqlı - 65 min manat, 3 otaqlı - 85 min manat,
4 otaqlı - 120 min manat. 

Yeri gәlmişkәn, metroların  әtrafında mәnzillәrin
bahalaşmasını “MBA Consalting Group”un  hesabatı da
tәsdiqlәyib. Şirkәtin tәqdim etdiyi qiymәt siyahısında
tәmirli vә tәmirsiz mәnzillәrin ora satış qiymәtlәri әksini
tapıb: 

Bakı ş. metro-stansiyalar әtrafında yaşayış mәnzillәrin
orta satış qiymәti, azn/kv.m. Sentyabr 2018

Metro stansiyası
1 kvadratmetrin qiymәti

Tәmirsiz Tәmirli

20 Yanvar m/st 1148 AZN 1536 AZN

28 May m/st 1433 AZN 2228 AZN

Azadlıq prospekti m/st 1108 AZN 1414 AZN

Elmlәr Akademiyası m/st 1557 AZN 1885 AZN

Dәrnәgül m/st 991 AZN 1354 AZN

Әhmәdli m/st 897 AZN 1111 AZN

Gәnclik m/st 1862 AZN 2197 AZN

H.Aslanov m/st 931 AZN 1215 AZN

İçәrişәhәr m/st 2354 AZN 2719 AZN

M.Әcәmi m/st 991 AZN 1322 AZN

Neftcilәr m/st 904 AZN 1212 AZN

N.Nәrimanov m/st 1386 AZN 1749 AZN

Nәsimi m/st 991 AZN 1388 AZN

Nizami m/st 1639 AZN 1949 AZN

Q.Qarayev m/st 1054 AZN 1344 AZN

Xәtai m/st 1476 AZN 1822 AZN

Sahil m/st 2536 AZN 3486 AZN

Xalqlar dostluğu m/st 768 AZN 1125 AZN

İnşaatçılar m/st 1134 AZN 1426 AZN

Avtovagzal m/st 828 AZN 1084 AZN
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50 min yeni 
"mlak leqal
dövriyy"y" 
daxil olub

Az"rbaycanda daşınmaz "mlakın qeydiyyatının sad"l"şdirilm"si
v" "lçatanlığının artırılması il" bağlı davamlı t"dbirl"r n"tic"l"rini
verm"y" başlayıb. émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin (éMDK)
apardığı maarifl"ndirm" işl"ri, «kütl"vi qeydiyyat» kampaniyaları
v" mobil ofis xidm"tl"ri say"sind" yeni s"n"dl"şdiril"n "mlakların
sayı artmaqdadır. Qeydiyyatlı "mlakın üstünlükl"rini hiss ed"n
"hali öz "mlaklarını s"n"dl"şdirm"y" çalışır.
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Belәliklә, 2018-ci ilin noyabr ayında ölkәdә 18,8
min әmlak üzәrindә mülkiyyәt hüququ qeydә alınıb.
Aparılan qeydiyyatın 4 750-si (25,3%) ilkin, 14 mini

(74,7%) tәkrar qeydiyyata aiddir. Oktyabrda 16,6 min
әmlaka texniki pasport, 12,4 min müayinә aktı tәrtib
edilib, 315 yüklülük, 4 113 ipoteka qeydә alınıb. Ötәn ay
mәhdudlaşdırmaya dair 17,2 min arayış, әhaliyә
xidmәtlә bağlı isә 2,9 min müxtәlif arayışlar verilib. Ötәn
ilin noyabrı ilә müqayisәdә әmlakın qeydiyyatı 7,9%, o
cümlәdәn tәkrar qeydiyyat 14,1% artıb. Әvәzindә ilkin
qeydiyyatda 7,2% gerilәmә var. Texniki pasportların sayı
10%,  ipoteka qeydiyyatı 11% artıb (Cәdvәl 1.).  

Noyabrda mülkiyyәt hüquqlarının qeydiyyatı
aparılan әmlaklardan 3,5 mini fәrdi yaşayış vә bağ evi,
4,9 mini mәnzil, 9,6 mini torpaq sahәsi, 346-sı qeyri-
yaşayış binası, 422-si qeyri-yaşayış sahәsi, 67-si әmlak
kompleksi, 14-ü çoxmәrtәbәli yaşayış binaları, 7-si isә
çoxillik әkmә olub. Ötәn ilin noyabrı ilә müqayisәdә
fәrdi evlәrin qeydiyyatı 11%, torpaq sahәlәrinin
qeydiyyatı 12%-dәn çox, mәnzillәrin qeydiyyatı tәqribәn
1%, qeyri-yaşayış binalarıın qeydiyyatı 10% artıb.
Әmlak komplekslәrinin qeydiyyatında 19% azalma,
çoxmәrtәbәli binaların qeydiyyatında isә 4,7 dәfә azalma
baş verib (Cәdvәl 2.). 

Ümumilikdә, bu ilin 11 ayında ölkәdә 200 mindәn
artıq әmlaka aid hüquqlar dövlәt qeydiyyatına alınıb. Bu
ötәn ilin eyni dövrünә nisbәtәn tәqribәn 11,8% artıqdır.
Qeydiyyatdan keçәn әmlakın 55,2 mini (27,6%) ilkin,
144,8 mini (72,4%) tәkrar qeydiyyatdan keçib. Ötәn ilin
eyni dövrünә nisbәtәn ilkin qeydiyyat 3,7%, tәkrar qey-
diyyat isә 15,3% artıb. 

Bu dövrdә 171,1 minә yaxın texniki pasport tәrtib
edilib, dövlәt reyestrindәn mәhdudlaşmaya dair 182
mindәn artıq arayış verilib, 39 min ipoteka, 3,9 min yük-

Cәdvәl 1. 2018-ci ilin noyabr ayında 
ӘMDK yanında Daşınmaz Әmlakın Dövlәt 

Reyestri Xidmәtinin әsas göstәricilәri

№ Göstәricilәr 
noyabr,

2018 

noyabr,
2017-yә
nisbәtәn
dәyişmә

1
Mülkiyyәt hüquqları üzrә aparılmış

dövlәt qeydiyyatının sayı  
18 777 7,9%

o cümlәdәn,
ilkin qeydiyyat

4 750 -7,2%

tәkrar qeydiyyat 14 027 14,1%

2 Texniki pasportların sayı 16 556 10,6%

3 Yüklülük (icarә, istifadә) 315 -18,6%

4 İpoteka qeydiyyatı 4 113 10,9%

5
Mәhdudlaşdırmaya (yüklülüyә)
dair dövlәt reyestrindәn arayış

17 200 21,3%

6
Әhaliyә xidmәtlә bağlı müxtәlif

arayışlar 
2 891 50,2%

7 Müayinә aktı 12 394 8,2%

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

№ Göstәricilәr 
noyabr,

2018

noyabr,
2017-yә
nisbәtәn
dәyişmә

Cәmi (Qeydiyyat üzrә) 18 777 7,9%

1 Fәrdi yaşayış vә bağ evi 3 479 10,9%

2 Mәnzil (özәllәşdirmә) 4 858 1,2%

3 Torpaq sahәlәri 9 597 12,5%

4 Qeyri yaşayış binası 346 9,8%

5 Qeyri-yaşayış sahәsi 422 4,7%

6 Әmlak kompleksi 67 -19,3%

8 Çoxmәrtәbәli yaşayış binaları 14 4,7 dәfә azalıb

9 Çoxillik әkmәlәr 7 -28,6%
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lülük qeydiyyata alınıb, әhaliyә xidmәtlә bağlı 59,2 min
arayış verilib. 

Ötәn ilin eyni dövrü ilә müqayisәdә bu ilin yanvar-
noyabr aylarında texniki pasportların sayı 11%, ipoteka
qeydiyyatı 12,5%, yüklülük 23% artıb (Cәdvәl 3.)

Yanvar-noyabr aylarında mülkiyyәt hüquqlarının
qeydiyyatı aparılan әmlaklardan 36,5 mini fәrdi yaşayış vә
bağ evi, 52 mini mәnzil, 102 mini torpaq sahәsi, 3,7 mini
qeyri-yaşayış binası, 4,7 mini qeyri-yaşayış sahәsi, 112
çoxmәrtәbәli yaşayış binası, 122-si çoxillik әkmә olub.
Ötәn ilin eyni dövrü ilә müqayisәdә bütün әmlak

növlәrinin (çoxillik әkmәlәr vә çoxmәrtәbәli binalardan
başqa) qeydiyyatında artım baş verib. O cümlәdәn, torpaq
sahәlәrinin qeydiyyatı 13%, fәrdi evlәrin qeydiyyatı 6,5%,
mәnzillәrin qeydiyyatı 11% artıb. Әn böyük artım qeyri-
yaşayış sahәlәrinin qeydiyatında baş verib – 44% (Cәdvәl
4.).  

11 ayının yekunlarına görә, әmlakın qeydiyyatında
paytaxtın payı tәqribәn 32%-dir. Artıq әnәnәvi olaraq
fәrdi yaşayış evi, torpaq sahәlәri, qeyri-yaşayış binaları
vә әmlak komplekslәri üzrә әmәliyyatların böyük
hissәsi, çoxillik әkmәlәrlә әmәliyyatların isә hamısı re-
gionlarda aparılır (Cәdvәl 5.). 

Yanvar-noyabr aylarında ӘMDK yanında
Daşınmaz Әmlakın Dövlәt Reyestri Xidmәtinin 18 әrazi
idarәsinin 16-da daşınmaz әmlakın qeydiyyatının artımı,
2 әrazi idarәsindә (Qәbәlә - 3,7% vә Tovuz – 2,9%) isә
azalma baş verib. Әn çox artım Lәnkәran (63,5%) vә
Ucar (33,6%) şәhәr әrazi idarәlәrindә baş verib. 

Yanvar-noyabr aylarında daşınmaz әmlak üzәrindә
qeydә alınan mülkiyyәt hüquqlarının 27,6%-i ilkin
qeydiyyatın payına düşür. Әrazi idarәlәri üzrә ilkin
qeydiyyatın payının әn yüksәk olduğu әrazi idәrәlәri
Zaqatala (39,3%), Bakı (32,9%) vә Sumqayıt (32,4%)
olub. İlkin qeydiyyatın әn aşağı olduğu әrazi idarәlәri isә
Lәnkәran (17,4%) vә Xaçmaz (19,0%) olub. 

Ümumiyyәtlә 18 әrazi idarәsinin 6-da ilkin
qeydiyyatın payı 30%-dәn artıqdır. Bakıda isә ilkin qey-
diyyat ümumi qeydiyyatın 32,9%- dir. 

2018-ci ilin noyabr ayında ölkә üzrә 1 462 mәnzil
özәllәşdirilib. Ötәn ilin müvafiq dövrünә nisbәtәn
özәllәşdirilmiş mәnzillәrin sayı 3% artıb. Ümumilikdә,
özәllәşdirmә başlayandan 2018-ci il dekabrın 1-dәk ölkә
üzrә 559 134 mәnzil özәllәşdirilib.

Cәdvәl 3. 2018-ci ilin yanvar-noyabr aylarında
ӘMDK yanında Daşınmaz Әmlakın Dövlәt Reyestri

Xidmәtinin әsas göstәricilәri

№ Göstәricilәr 
Yanvar-
noyabr,

2018

Yanvar-
noyabr
2017-yә
nisbәtәn
dәyişmә

1
Mülkiyyәt hüquqları üzrә
dövlәt qeydiyyatının sayı   

200 030 11,8%

o cümlәdәn, ilkin qeydiyyat 55 173 3,7%

tәkrar qeydiyyat 144 857 15,3%

2 Texniki pasportların sayı 171 121 11,3%

3 Yüklülük (icarә, istifadә) 3 940 23,5% 

4 İpoteka qeydiyyatı 39 039 12,3%

5
Mәhdudlaşdırmaya (yük lü lü yә)
dair dövlәt reyestrindәn arayış

182 502 29,1%

6
Әhaliyә xidmәtlә bağlı müxtәlif

arayışlar 
59 191 31,4%

7 Müayinә aktı 127 720 7,5%

Cәdvәl 4. 2018-ci ilin yanvar-noyabr 
aylarında hüquqların dövlәt qeydiyyatının 

әmlak növlәri üzrә hesabatı

№ Әmlak Bölmәlәri
Yanvar-
noyabr,

2018

Yanvar-
noyabr 2017-
yә nisbәtәn

dәyişmә

Cәmi (Qeydiyyat üzrә) 200 030 11,8%

1 Fәrdi yaşayış vә bağ evi 36 508 6,5%

2 Mәnzil (özәllәşdirmә) 52 047 11,2%

3 Torpaq sahәlәri 102 043 13,1%

4 Qeyri yaşayış binası 3 701 12,3%

5 Qeyri-yaşayış sahәsi 4 715 44,1%

6 Әmlak kompleksi 782 10,0%

8 Çoxmәrtәbәli yaşayış binaları 112 -15,2%

9 Çoxillik әkmәlәr 122 -22,3%

Cәdvәl 5. 2018-ci ilin yanvar-noyabr aylarında
hüquqların dövlәt qeydiyyatının әmlak bölmәlәri, 

Bakı vә regionlar üzrә hesabatı

№ Әmlak Bölmәlәri
Ölkә
üzrә

Bakı üzrә
Sayı

Bakı
üzrә %

Cәmi (Qeydiyyat üzrә) 200 030 63 713 31,9%

1 Fәrdi yaşayış vә bağ evi 36 508 11 205 30,7%

2 Mәnzil (özәllәşdirmә) 52 047 36 400 69,9%

3 Torpaq sahәlәri 102 043 10 649 10,4%

4 Qeyri yaşayış binası 3 701 1 154 31,2%

5 Qeyri-yaşayış sahәsi 4 715 4 023 85,3%

6 Әmlak kompleksi 782 248 31,7%

8
Çoxmәrtәbәli yaşayış

binaları
112 34 30,3%

9 Çoxillik әkmәlәr 122 - -
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хябярляр

Yeni yaradılan elektron sistem investorlara bir to xu -
nuş la әmlak sahibi olmaq imkan verir. Vaxt vә maliyyә
itkilәrinin qarşısını alan әmlak hәrracları davam edir. 

Noyabrın 27-dә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Ko mi tә -
si nin (ӘMDK) növbәti özәllәşdirmә hәrracı keçirilib.
Hәr raca 86 kiçik dövlәt müәssisә vә obyekti, 45 isti fa dә -
siz qalan qeyri-yaşayış sahәsi, elәcә dә 2 yarımçıq tikili
vә 42 maşın çıxarılıb. Ümumilikdә 175 әmlakın 86-sı
Ba kı da yerlәşir. 

Qeyd edәk ki, dövlәt әmlakları hәrraca ilkin qiy -
mәt  lә çıxarılır, amma hәrrac gedişindә onların qiymәti
tәk  liflәrdәn asılı olaraq yüksәlә bilәr. Yәni obyekt, mü әs -
si  sә vә digәr әmlaklara әn yüksәk qiymәt tәklif edәn şәxs
hәr  racın qalibi olur. 

Hәrracdan әvvәl, hәrrac komissiyası qaydaları bir
da ha iştirakçılara xatırladıb. Bildirilib ki, hәrrac әmlakın
il  kin satış qiymәti ilә başlayır, amma hәrrac rәqabәtli ol-
sa, iştirakçılar qiymәti artıra bilәrlәr. Qiymәtlәr hәr dәfә
әm  lakın dәyәrinin azı 1%-i qәdәr artırala bilәr. 

Hәrracda әvvәlcә Bakının Binәqәdi rayonunda yer -
lә şәn 2 qeyri-yaşayış sahәsi öz sahibini tapıb. Onlardan
bi ri Bilәcәri qәsәbәsindәki 9 mәrtәbәli binanın ya rım zir -
zә misinin bir hissәsidir. Sahәsi 18 kvadratmetr olan ob -
yek tin ilkin satış qiymәti 3 min manat elan edilib. Başqa
id diaçı olmadığından 3 saylı biletin sahibi hәmin qiy mә -
tә әmlakı alıb. 

Bilәcәri qәsәbәsi, 2 mәrtәbәli binanın zirzәmisinin
bir hissәsi isә 5 min manat ilkin satış qiymәti ilә hәrraca
çıxarılıb. Sahәsi 46,3 kvadratmetr olan zirzәmi elә hәmin
qiymәtә 6 saylı iştirakçı tәrәfindәn alınıb. 

Avtomobillәrin hәrracında isә 5 nәfәr qalib olub.
Onlardan 2-si «QAZ 14» markalı maşınların hәr birini
20 min manata almağa razılığını bildirib. Digәr 2 maşın
– «Tofaş Şahin» vә «QAZ 3102» eyni qiymәtә satılıb -
1800 manat. «QAZ 31029» markalı maşın isә 400 mana-
ta satışa çıxarılıb vә sahibini tapıb. 

Noyabrın 27-dә Daşkәsәn, Şirvan vә
Mingәçevir şә hәrlәrindә dә әmlak
hәrracları baş tutub. Әn böyük rә qa -
bәt dә Şirvanda qeydә alınıb.
Şәhәrin M.Ә.Rәsulzadә kü çәsindәki
qeyri-yaşayış sahәsini almaq üçün 2 si fa -
riş çi nin  axıradәk mübarizә aparması obyektin ilkin
hәrrac qiy mәtini 6 dәfәyә yaxın artırıb. Satış qiymәti
1350 manat olan obyekt üçün iştirakçı 8 min manat tәklif
edәrәk hәr racın qalibi olub. Hәrracda Mingәçevir
şәhәrindә, D.Әli yeva küçәsi, 14 ünvanında sahәsi 154

kvadratmetr olan әmlak da satılıb. 
Sonda hәrrac qaliblәri protokolları imzalayıblar,

qaydaya görә, protokol imzalandıqdan sonrakı 10 iş
günü әrzindә әmlakın alınması ilә bağlı müqavilә
bağlanmalı, 30 bank günü әrzindә tam ödәniş
edilmәlidir. 

Hәrrac qaliblәrindәn olan Rәna Zülfüqarova
nәticәlәrdәn razı qalmışdı: «Özәllәşdirmәdә ilk dәfәdir
ki, iştirak edirdim. Proses tam şәffaf keçdi, nәticәdәn dә
razıyıq». 

R.Zülfüqarova bildirib ki, aldığı әmlakı onun ailәsi
20 ildir ki, istifadә edir, hәrraca çıxarıldıqda isә almağa
qәrar veriblәr: «İşlәdiyimiz yerin zirzәmisidir, biz 30
ildir yoldaşımla bәrabәr hәmin binadakı fotoatelyedә
işlәyirik. 20 ildir ki, bu zirzәmidәn istifadә edirik. Ona
görә dә, almağa qәrar verdik». 

Digәr hәrrac qalibi Abdulla Qәhrәmanov da
hәrracdan razı idi: «Rәsmi saytlardan istifadә edәrәk dә
әmlak almaq mümkündür. Bütün proseslәr şәffaf idi».
A.Qәhrәmanov bildirib ki, әmlakların qiymәti normaldır:
«Bütün әmlaklar bir mәnbәdә cәmlәşdiyi üçün
qiymәtlәri müqayisә edib qәrar vermәk dә asandır. Digәr
resurslarda bu mümkün deyil».    

Aldığı әmlakı necә istifadә edәcәyinә tam  qәrar
ver mәyәn A. Qәhrәmanov xidmәt sektorunda ça lı şa ca ğı -
na işarә edib. 

İnvestorların r"qab"ti "mlakı 6 d"f" bahalaşdırdı
ÖZéLLéŞDİRMé HéRRACI 
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хариъдя ямлак 

YATAQXANAYA YATIRIM 
DOĞRUDAN DA SéRFéLİ GÖRÜNÜR

Böyük Britaniya – tәhsil sahәsindә dünya lideridir.
Xaricdәn gәlib tәhsil alan tәlәbәlәrin sayına görә,
Britaniya yalnız ABŞ-dan geri qalır. Hәr il buradakı
universitetlәrә dünyanın istәnilәn yerindәn  - Çin,
Malayziya, Birlәşmiş Ştatlar, Hindistan, Avropa
ölkәlәrindәn vә әlbәttә ki, Azәrbaycandan da yüz
minlәrlә kasıb olmayan tәlәbә tәhsil almaq üçün gәlir. 

«Savills» әmlak araşdırması şirkәtinin mәlumatına
görә, Britaniya tәlәbәlәrin yaşayış yeri ilә tәmin edilmәsi
sәviyyәsinә görә, dünyada birincidir. Burada hәmin
göstәrici 27%-dir, yәni ölkәyә gәlәn hәr 100 tәlәbәdәn
yalnız 27-si yataqxanada yer tapır. Başqa ölkәlәrdә bu
göstәrici daha da aşağıdır. 

Bu o demәkdir ki, tәlәbәlәr üçün xüsusi evlәr tikilib
icarәyә verilmәsi sahәsindә çox byöük yatırım imkanı

var. Yenә dә «Savills»in analitiklәri hesablayıblar ki, son
5 ildә bu bazarın dövriyyәsi 87% artıb vә hazırda 10 mil-
yardlarla dollar hәcmindә ölçülür. 

T"klifl"r 

Bu vәziyyәt investorların vә әmlak alıcılarının
nәzәrindәn yayınmayıb. Son illәr Britaniyada tәlәbә
yataqxanası vә ya otaq almaq tәkliflәri çoxalıb. Hәmin
tәkliflәr tәxminәn belәdir. 

én"n"vi müqavil" ş"rtl"ri

• İnvestor xüsusi olaraq tәlәbәlәrin ehtiyacları
üçün tikilmiş çoxmәnzilli binada otaq vә ya studiya (bir
qayda olaraq sahәsi 12-30 kvadratmetr olur) alır. Belә
obyektlәrin әksәriyyәti tәlәbә şәhәrlәrindә, mәsәlәn
Liverpul vә Mançesterdә yerlәşir. Qiymәtlәr isә 50-200
min funt sterlinq arasında dәyişir.

• Binanı şirkәt idarә edir, hәmin şirkәt hәm dә

T"l"b" yataqxanasına pul yatırırsınız?  
RİSKLéR Dé VAR

«Böyük Britaniyada t"l"b" yataqxanasında bir otaq alın -
c"mi 50 min funt sterlinqdir – v" qarşıdakı 2-5 il "rzind"
ild" 6-9%-lik z"man"tli g"lir "ld" edin». Xaricd" "mlak
agentl"rinin son vaxtlar tez-tez istifad" etdiyi bu reklam çox
c"lbedici görünür. Amma h"r şey o q"d"r d" sad" deyilmiş. 
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icarәçilәrin cәlb edilmәsi vә instismar mәsәlәlәrini hәll
edir. Otağı alan investor hәmin şirkәtlә müqavilә
bağlayır ki, qarşıdakı 2-5 il әrzindә illik 6-9% gәlir
götürsün. Bu mәblәğdә bütün kommunal vә digәr xәrclәr
nәzәrә alınıb. Belә çıxır ki, investora o qәdәr dә böyük
olmayan ödәniş müqabilindә böyük vә zәmanәtli gәlir
tәklif edilir. İlk baxışdan yaxşıdır, bәs risk nәdәdir? 

Riskl"r

«Tәlәbә yataqxanasına sәrmayәlәrin – digәr bütün
sәrmayәlәrdә olduğu kimi -  üstünlüklәri vә
çatışmazlıqları, risklәri var. Amma әn yaxşısı
yataqxananı bütöv almaqdır. Bu çoxmilyonlu
yatırımdır»-deyә Londondakı AZ Real Estate şirkәtinin
idarәedici direktoru Alisa Zotimova bildirir. Onun
sözlәrinә görә, bir qәdәr әvvәl, şirkәt bütün otaqları
icarәyә verilmiş tәlәbә yataqxanasının 11 milyon funt
sterlinqә satışını hәyata keçirib. «Amma әgәr söhbәt
ayrıca otaqların alınmasından gedirsә, mәnim fikrimcә,
bu birmәnalı olaraq yüksәk riskli әmәliyyatdır». 

T"l"b" yataqxanalarında riskl"r bir neç"dir.  

Birincisi, belә әmlaklar likvid deyil, yәni onları sat-
maq çәtindir. Britaniyanın özündә tәlәbә yataqxanasında
otaq almaq praktikası çox yayılmayıb. «İngiltәrәdә
müxtәlif növ minlәrlә daşınmaz әmlakın satıldığı
çoxsaylı portallar var. Amma onların heç birindә tәlәbә
otaqlarının satışı ilә bağlı elan yoxdur»-deyә Alisa
Zotimova bildirir. Onun sözlәrinә görә, Britaniyadakı
әmlak alıcıları sadәcә belә әmlak axtarmırlar – onlar
üçün mәnzil almaq daha sәrfәlidir. 

Ona görә dә investor Britaniyada tәlәbә

yataqxanasında otaq alırsa, әvvәlcә bilmәlidir ki, onu
necә satacaq. Belә әmlaklara tәlәbat isә cüzidir vә alıcı
tapmaq olduqca çәtindir. Doğrudur, son vaxtlar belә
otaqların satışı ilә bağlı elanlar ortaya çıxıb, amma bunlar
çox az-az hallarda baş verir. «Әn yaxşı halda, investor bu
otağı elә әmlakın әvvәlki sahibinә, tikinti şirkәtinin
özünә sata bilәr, amma böyük endirimlә, nәticәdә
maliyyә itkisi ilә üzlәşә bilәr». 

İkinci risk – ilk bir neçә il üçün gәlirlilik zәmanәti
süni ola bilәr. Hәmin müddәt başa çatandan sonra
gәlirlilik ya kәskin azala, ya da daha dәyişkәn ola bilәr. 

Nәhayәt, üçüncü risk: bu sxemә әsasәn investorun
xәrclәr hissәsinә nәzarәt imkanı yoxdur. Söhbәt idarәçi
şirkәtin xidmәt haqqı, kommunal vә istismar xәrcindәn
gedir. Mәblәğlәr böyük vә vacib olmaya bilәr, amma in-
vestor onları ödәmәlidir. 

Qeyd edәk ki, tәlәbә yaşayış yerlәrinә yatırımlarla
bağlı risklәrin mövcud olduğunu Britaniyanın
«Telegraph» qәzeti hәlә 2014-cü ildә yazmışdı. Yuxarıda
sadalananlarla yanaşı, ekspertlәr bildirmişdilәr ki,
layihәnin uğursuzluğa düçar olması riski dә var, yәni bu-
rada qalmaq üçün tәlәbә müştәri tapılmasa, investorlar
onlara vәd olunan gәliri götürә bilmәyәcәklәr. Belә hal-
lar artıq olub ki, sәrmayәçilәr 2-5 il әrzindә vәd olunan
gәliri ala bilmәyiblәr. 

Digәr tәrәfdәn, o vaxtdan bir neçә il keçib vә yeni
tәlәbә yataqxanaları tikilib. Әvvәllәr investorları hәlә
layihә vә tikinti mәrlәhәsindә olan yataqxanalara pul
qoymağa dәvәt edirdilәrsә, indi artıq tikilmiş vә hәtta
kirayәyә verilәn yataqxanada otaq almaq olar. Bu o
demәkdir ki, yatırım etmәzdәn әvvәl vәziyyәti öyrәnmәk
üçün imkanlar daha da artıb. 

Belәliklә: Britaniyada tәlәbә yataqxanasına yatırım etmәyin müsbәt vә mәnfi tәrәflәri 

Üstünlüklәr Çatışmazlıqlar

Beynәlxalq tәhsil bazarı böyüyür, tәlәbәlәr arasında
Böyük Britaniyanın populyar olması vә yaşayış yerlәrinin

çatışmaması nәticәsindә icarәçilәr tәrәfindәn
uzunmüddәtli vә sabit tәlәbat var.

Böyük Britaniyada tәlәbәlәr üçün yaşayış yerlәrinin tәkrar
bazarının olmaması obyektin satışını çәtinlәşdirir.

Nәticәdә uzun müddәt investor axtarmaq vә ya obyekti
tikinti şirkәtinin özünә qaytarmaq lazım gәlir. Әgәr

müqavilәdә qeyd edilmәyibsә, tikinti şirkәti obyektә satıcı
üçün sәrfәli olmayan qiymәt tәklif edә bilәr.

Bazara daxil olmaq üçün az vәsaitin tәlәb olunması – in-
gilis yataqxanalarında otaqların qiymәti 50 min funt

sterlinqdәn başlayır. Özü dә söhbәt müasir infrastrukturu
vә tәmiri olan keyfiyyәtli binalardan gedir.

Otaqlardan istifadә ilә bağlı mәhdudiyyәt var.
Müqavilәlәrin әksәriyyәtinә görә, otağın sahibi, әgәr

Britaniya universitetindә tәlәbә deyilsә, burada yaşaya
bilmәz.

Yüksәk icarә gәliri. Tikinti şirkәti otağın alıcısına ilk 2-5
il әrzindә ildә 6-9% gәlirә zәmanәt verir.

İdarәedici şirkәtlә müqavilә müddәtin qısa olması vә
müqavilәnin müddәtinin uzadılması ilә bağlı qeyri-

müәyyәn şәrtlәr.

Bu passiv investisiyadır. Yәni investor rahatdır – bütün is-
tismar xәrclәrini vә işlәri idarәçi şirkәt hәyata keçirir, in-

vestor isә sadәcә gәlir әldә edir.

İdarәçi şirkәtdәn asılılıq var. Otağa çәkilәn xәrclәr
yüksәldilә bilәr, Otağın sahibi isә ümumi fikirlә

razılaşmalı olacaq.



хариъдя ямлак 

BéS PULU NECé YATIRMAQ LAZIMDIR?  -
ALTERNATİVLéR 

Ekspertlәr bildirir ki, hәr bir investor hansı riskә
getmәk istәdiyi barәdә qәrarı özü verir. Rieltor
şirkәtlәrinin işi isә lazımi tövsiyyәlәr vermәk vә
tәcrübәlәrini bölüşmәkdir. A.Zotimovanın sözlәrinә görә,
tәcrübә göstәrir ki, böyük pulu olmayan alıcıların adi
mәnzillәr alması vә ya developer layihәlәrindә payçı
olması daha etibarlı vә daha gәlirli ola bilәr: «Әgәr
alıcının imkanları böyükdürsә, onda tәlәbә yatanxanasını
bütöv almaq yaxşı variantdır».

Variant 1: T"l"b" ş"h"rind" m"nzil almaq

Әlindә 100-200 min funt sterlinq olan alıcılar
İngiltәrәnin tәlәbә şәhәrlәrindә adi mәnzil tapa bilәrlәr. Bu
halda investor öz әmlakı üzәrindә
tam nәzarәtә sahib olacaq, әmlakın
likvidliyi (yәni satılması imkanı)
daha aydın olacaq, elәcә dә
mәnzillәrin tәkrar bazarı var. Belә
mәnzillәri investor özü kirayәyә
verә bilәr – hәm tәlәbәlәrә, hәm dә
digәrlәrinә, elәcә dә kirayә
mәsәlәsini idarәçi şirkәtә dә hәvalә
etmәk mümkündür. Belә halda
әmlakın illik gәlirliyi vergilәr
çıxılmazdan әvvәl 4-6% arasında
olacaq. 

Variant 2: Tikinti dövründ"
s"hmdar krediti

Tәkcә yataqxana deyil,
digәr tikinti layihәlәrindә dә

developerlәr (yәni tikinti şirkәtlәri)
maliyyәyә ehtiyac duyurlar. Çünki
tikinti üçün tәlәb olunan pulun
hamısını bankdan götürmәk olmur.
Belә vәziyyәtdә özәl investor ti -
kinti dövründә istifadә edilmәsi
üçün şirkәtә borc verә bilәr.
Tikintinin sonunda isә hәmin
vәsaiti faizlәri ilә geri alır – adәtәn
bu әmәliyyatın gәlirliyi 10% olur. 

Variant 3: Bütöv
yataqxananın alınması 

Hazırda İngiltәrәdә yataq xa -
na ların illik gәlirliliyi 7-8% (vergi -
yә qәdәr), Londonda isә 5%-ә
çatır. Bütöv yataqxananı alan in-
vestor bir neçә riskdәn yaxa qur-
tara bilir. Birincisi, obyektin

likvidliyi olur (belә obyektlәrә tәlәbat böyükdür), ikin-
cisi, idarәetmә investorun öz әlindә olur (yәni qәrarları
özü verir). Yeri gәlmişkәn, İngiltәrәdә yataqxanaların
qiymәti 7 milyon funt sterlinqdәn başlayır (hesabla-
malara görә, bina o vaxt gәlirlә işlәyir ki, burada 80-dәn
çox otaq olsun). Yataqxana alınması üçün tәlәb olunan
vәsaitin 60%-ni kredit kimi dә götürmәk mümkündür. 

Risk h"r variantda var

Ekspertlәr bildirir ki, yuxarıda sadalanan alternativ
variantların da tәkcә üstünlüklәri deyil, çatışmazlıqları da
var. İnvestorlar başa düşmәlidir ki, risksiz yatırım gәlir
gәtirmir. Sual ondadır ki, investor öz üzәrinә hansı
risklәri götürmәk istәyәcәk. 
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İstismara veril"n
m"nzill"rin ümumi
sah"si 19% artıb

2018-ci ilin yanvar-sentyabr ay la -
rında Azәrbaycanda istismara verilәn
mәnzillәrin ümumi sahәsi 1 mil yon
503,6 min kvadratmetr tәşkil edib ki, bu
da ötәn ilin analoji dövrünün gös tә ri ci -
sindәn 19% çoxdur.

Bu barәdә Dövlәt Statistika Komi -
tәsindәn mәlumat verilib. Yanvar-
sentyabr aylarında mәnzil tikintisinә in-
vestisiya qoyuluşları 846,1 milyon ma -
nat (artım 23,9%) mәblәğindә olub.

Xәbәr verildiyi kimi, 2017-ci ildә
Azәrbaycanda istismara verilәn mәn zil -
lәrin ümumi sahәsi 1 milyon 727,4 min
kvadratmetr tәşkil edib ki, bu da 2016-
cı ilin göstәricisindәn 18,6% azdır. Ötәn
il mәnzil tikintisinә 891 milyon manat
(artım 21,7%) mәblәğindә investisiya
qoyulub.

L"nk"randa t"l"b" 
yataqxanası tikilir  

Üç min beş yüz nәfәrә yaxın tәlәbә
vә magistrantın tәhsil aldığı Lәnkәran
Dövlәt Universitetindә (LDU) 160 yer-
lik, beşmәrtәbәli yeni yataqxana
binasının tikintisinә başlanılıb. Yeni bi-
na LDU-nun idarәçiliyinә verilmiş
keçmiş peşә mәktәbinә mәxsus qәzalı
binanın yerindә tikilir. Yaşayış sahәsi
1100 kvadratmetr olacaq yataqxana
binasında tәlәbәlәrin normal istirahәti,
asudә vaxtlarının tәşkili üçün bütün
şәrait yaradılacaq. Burada kompüter
otaqları, kitabxana, xidmәt otaqları
fәaliyyәt göstәrәcәk. Yataqxana
binasının 2019-2020-ci tәdris ilindә
tәlәbәlәrin istifadәsinә verilmәsi
nәzәrdә tutulub.

Qeyd edәk ki, hazırda LDU-da
yalnız qız tәlәbәlәr yataqxana
binasından istifadә edirlәr. 50 nәfәrlik
qızlar yataqxanası 2016-cı ildә әsaslı
şәkildә yenidәn tәmir olunub vә burada
tәlәbәlәrin yaşayışı, normal istirahәti
üçün hәr cür şәrait yaradılıb.

İnşaat materiallarının 
istehsalında böyük artım

2018-ci ilin 9 ayı әrzindә tikinti materiallarının istehsalı sahәsindә
fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәr tәrәfindәn istehsal edilmiş mәhsulun
ümumi dәyәri 32,2 faiz artaraq 448,5 milyon manat tәşkil edib. 

Dövlәt Statistika Komitәsinә istinadәn xәbәr verilir ki, hörmә
üçün hazır beton qarışığının istehsalı 2,1 dәfә, sementin istehsalı 21,7
faiz, tikinti kәrpicinin istehsalı 6,8 faiz artıb, tikinti әhәnginin istehsalı
1,3 faiz, betondan yığma tikinti konstruksiyalarının istehsalı 41,2 faiz,
tikinti gipsinin istehsalı 46,4 faiz azalıb. 

Metallurgiya sәnayesi vә hazır metal mәmulatlarının istehsalı
sahәlәrindә yanvar-sentyabr aylarında 571,3 milyon manatlıq mәhsul
istehsal olunub, metallurgiya sәnayesindә 15,7 faiz, hazır metal
mәmulatlarının istehsalı sahәsindә isә 7,4 faiz artım müşahidә olunub. 

Yanvar-sentyabr ayları әrzindә sahә üzrә 243,9 min ton (37,1 faiz
çox) armatur, 7 528,2 ton (12,8 faiz çox) misdәn elektrik izolyasiyası
olmayan çoxdamarlı mәftil, tros vә kabellәr, 605,3 ton (16,3 faiz çox)
alüminium çubuqlar, millәr vә profillәr, 1 108,8 ton (11,0 dәfә çox)
mayelәr üçün çәnlәr, sisternlәr istehsal edilib. 

«Astara Çay-3»ün s"hm paketi
öz"ll"şdirildi - QİYMéT

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin 2 oktyabr tarixindә
keçirdiyi özәllәşdirmә hәrracında çayın ilkin emalı vә satışı sahәsi üzrә
fәaliyyәt göstәrәn «Astara Çay-3» ASC -nin sәhm paketi özәllәşdirilib.
Astara rayonu, Pensәr kәndindә yerlәşәn sәhmdar cәmiyyәtinin 30%-
lik sәhm paketinin satış qiymәti 86 min 217 manat müәyyәn olunub.

«Astara Çay-3» ASC 1988-ci ildә istifadәyә verilәn «Astara 3»
nömrәli çay fabrikinin bazasında 2010-cu ildә yaradılıb. Müәssisәnin
kapitalı: 573 954 manat, buraxılmış sәhmlәrin sayı: 286 977 әdәddir.
Bir sәhmin nominal qiymәti 2 manatdır. «Astara Çay-3» ASC-nin
sәhmlәrinin әvvәl satılmış hissәsi 200 760 әdәd (69.96%), indi satılan
hissәsi 86217 әdәddir (30.04%). Hәrraca çıxarılmış sәhmlәr 50%
güzәştlә, ümumilikdә 86 217 manata satılıb. Müәssisәnin tikililәrinin
sahәsi 10,3 min kvadrametr, torpaq sahәsi isә 2,7 hektardır. 

хябярляр



Qeyri-yaşayış sah"sinin öz"ll"şdirilm"si zamanı
hansı s"n"dl"r t"l"b olunur? Bunun üçün haraya
müraci"t etm"liy"m?

Qeyri-yaşayış sahәsi dövlәt mülkiyyәtindәdirsә, onun
özәllәşdirilmәsi üçün Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinә
müraciәt etmәlisiniz.  Әgәr qeyri-yaşayış sahәsi fiziki vә ya
hüquqi şәxslәr tәrәfindәn inşa olunubdursa, onun üzәrindә
hüquqların qeydiyyata alınması üçün Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin yanında Daşınmaz Әmlakın Dövlәt
Reyestri Xidmәtinin müvafiq әrazi idarәsinә müraciәt
etmәlisiniz.  Fiziki vә ya hüquqi şәxslәr tәrәfindәn inşa
olunmuş qeyri-yaşayış sahәsi üzәrindә hüquqların qeydiy -
yata alınması üçün aşağıdakı sәnәdlәr tәlәb olunur:
Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti
Mәcәllәsi qüvvәyә minәnәdәk (2013-cü il yanvarın 1-dәk)
inşa edilmiş qeyri-yaşayış sahәsinә dair: 
- müvafiq icra hakimiyyәti orqanı ilә razılaşdırılmış layihә; 
- müvafiq icra hakimiyyәti orqanının tikilinin inşa
edilmәsinә icazә barәdә qәrarı;
- istismara qәbul aktı.
Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti
Mәcәllәsi qüvvәyә mindikdәn (2013-cü il yanvarın 1-dәn)
sonra inşa edilmiş qeyri-yaşayış sahәsinә dair:
- tikintiyә icazә verilmәsi barәdә qәrar; 
- tikinti layihәsinin memarlıq-planlaşdırma bölmәsi; 
- tikinti obyektinin istismarına icazә.

İpotekada olan evi notarial qaydada ilkin alqı-
satqı etdik. Ancaq "kupca" "vv"lki  sahibinin
adında qalarsa g"l"c"kd" h"r hansı problem ya-
rana bil"r? İpoteka öd"nişi bitdikd"n sonra
"kupca"nı alıcının adına keçirm"k üçün satıcı
mütl"q istirak etm"lidirmi?

Müraciәtinizdә qeyd etdiyiniz ilkin müqavilә ilә bağlı
mәsәlәlәr Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsinin
402-ci maddәsi ilә tәnzimlәnir. Ümumiyyәtlә, daşınmaz
әmlaka dair notariat qaydasında tәsdiq edilmiş
müqavilәlәrdә tәrәflәrin hüquq vә öhdәliklәri, habelә
mübahisәlәrin hәlli qaydası göstәrilir.  
Alıcının daşınmaz әmlak üzәrindә hüquqları dövlәt
reyestrindә qeydiyyata alınarkәn bu prosesdә satıcının da
iştirakı qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmamışdır. Başqa
sözlә demiş olsaq, alıcının adına çıxarış verilәrkәn, satıcı
hәmin prosesdә iştirak etmir. 

Çoxm"rt"b"li yaşayış binasındakı m"nzili nec"
öz"ll"şdir" bil"r"m?

Mәnzilin yerlәşdiyi binanın dövlәt, yoxsa hüquqi vә ya
fiziki şәxs tәrәfindәn inşa olunmasından asılı olaraq,
sualınıza aşağıdakı kimi cavab vermәk olar:
1. Әgәr mәnzil dövlәt mәnzil fonduna aiddirsә, onun
özәllәşdirilmәsi üçün aşağıdakı sәnәdlәr tәlәb olunur:
-     Azәrbaycan Respublikasının Mәnzil Mәcәllәsi
qüvvәyә minәnәdәk (2009-cu il oktyabrın 1-dәk) mәnzilin
verilmәsinә dair müvafiq icra hakimiyyәti orqanının
sәrәncamı, order vә ya mәnzil kirayәsi müqavilәsi (bu 3
sәnәddәn hәr hansı biri);
-     mәnzil istismar tәşkilatının arayışı (2 №-li forma). Bu

arayış mәnzilә hüququ olan şәxslәr vә mәnzilin kommunal-
mәişәt vәziyyәti barәsindәdir;
-     mәnzili özәllәşdirmәyә razılıqları barәdә әrizәçi ilә
birlikdә yaşayan, hәmin mәnzilә hüququ olan 18 yaşı
tamam olmuş, hәmçinin müvәqqәti olaraq başqa yerә
getmәsi ilә әlaqәdar mәnzilә hüququ saxlanılan şәxslәrin
әrizәsi.
2. Әgәr mәnzil-tikinti kooperativi (MTK) tәrәfindәn inşa
olunmuş vә istismara qәbul edilmiş (istismarına icazә
verilmiş) binada yerlәşәn mәnzilә dövlәt reyestrindәn
çıxarışın alınması üçün aşağıdakı sәnәdlәr lazımdır:
- Mәnzilin verilmәsi barәdә MTK üzvlәrinin ümumi
yığıncağının qәrarı;
- Maliyyә arayışı (mәnzilin verilmәsi müqabilindә nәzәrdә
tutulmuş pay haqqının tam ödәnilmәsini, borcun
olmadığını tәsdiq edir).
3. Әgәr hüquqi şәxs (mәsәlәn, tikinti şirkәti) vә ya fәrdi
sahibkar tәrәfindәn inşa olunmuş vә istismara qәbul
edilmiş (istismarına icazә verilmiş) binada yerlәşәn
mәnzilә dövlәt reyestrindәn çıxarış almaq istәyirsinizsә,
bunun üçün notariat qaydasında tәsdiq edilmiş alqı-satqı
müqavilәsi olmalıdır. Bu müqavilә binanı inşa etmiş şәxslә
mәnzili alan şәxs arasında bağlanılır.
Dövlәt reyestrindәn çıxarışın alınması üçün tәlәb olunan
sәnәdlәr “Daşınmaz әmlakın dövlәt reyestri haqqında”
Qanunun 8-ci maddәsi ilә müәyyәn edilmişdir. Daşınmaz
әmlak üzәrindә hüquqların qeydiyyatı hәmin maddәdә
nәzәrdә tutulmuş sәnәdlәr әsasında aparılır.
Müraciәtinizdә qeyd edilәn daşınmaz әmlaka dair
sәrәncam vә texniki pasportla Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin yanında Daşınmaz Әmlakın Dövlәt Reyestri
Xidmәtinin müvafiq Әrazi İdarәsinә müraciәt etmәyiniz
tövsiyә olunur.

Bir çox evl"rd" mansardlar tikilir. Ancaq onların
tavanı alçaq olur, b"z"n forması da f"rqli olur.
S"n"dl"şm"d" rüsumların öd"nişi zamanı onların
sah"si evin dig"r sah"l"ri kimi n"z"r" alınırmı?
Yoxsa burada hansısa f"rql"r var?   

Evlәrә çıxarış verilәrkәn, hüquqlar qeydiyyata alınarkәn rü-
sumda hәr hansı fәrq olmur. Yәni rüsum stabil qalır.

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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Pay torpaqlarını 
korlayanlar c"rim"l"nib 

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (ӘMDK)
torpaqların tәyinatı üzrә istifadәsi, әrazilәrin zәbt
olunması, münbit qatının korlanmasının qarşısını
almaq üçün monitorinqlәrini davam etdirir.
Aparılan reyd nәticәsindә daha 7 şәxs cәrimәlәnib. 

Mәlum olub ki, Xaçmaz rayon sakini Hәsәn
Zey nalov vә Şamaxı rayonunun Avaxıl bәlә diy yә -
sinin әrazisindә yaşayan Yunis Qәdimbәyli qanun-
suz olaraq pay torpağının tәyinatını dәyişib,
bununla da kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpağın mün-
bit qatı korlanıb, üstәlik hәmin әrazidә qanunsuz
tikinti aparılıb. Nәticәdә adı çәkilәn şәxslәr
İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinә әsasәn 1000 manat
cәrimәlәnib. Lәn kә ran rayonu, Liman şәhәri
әrazisindә isә Şahmar Mә li kov öz torpağının mün-
bit qatının korladığına görә 600 manat
cәrimәlәnib. 

ӘMDK monitorinq vә inzibati tәdbirlәrlә ya -
naşı, yerli icra hakimiyyәtlәri, bәlәdiyyәlәr, fiziki
vә hü quqi şәxslәrlә, elәcә dә әhali arasında ma arif -
lәn dir mә vә izahat işlәri dә aparır.

Yaponiyada boş qalmış 
evl"r pulsuz paylanır

Bütün Yaponiyada 8 milyondan artıq boş qalmış ev
sürәtlә ucuzlaşır. «VICE» resursu yazır ki, ölkәdә boş qalmış
evlәr «akiya banks» adlanan sistemdә satışa çıxarılır.
Nisbәtәn yaxşı vәziyyәtdә olan evlәr ya dәyәr-dәymәzinә, ya
da tamamilә pulsuz satılır. Belә әmlakları almaq üçün kom-
munal haqlarını vә әmlak agentinin komissiyasını ödәmәk
kifayәtdir. 

Bu aksiya hökumәtin ölkәdәki әmlak böhranının hәlli
üçün siyasәtinin bir hissәsidir. Hökumәtin hәlә 2013-cü ildә
hazırladığı hesabata görә, Yaponiyada 8 milyona yaxın boş
qalmış, tәrk edilmiş ev var. Onların әksәriyyәti regionlarda vә
iri şәhәrlәrin әtrafında yerlәşir. «Fujitsu» elmi tәdqiqat insti-
tutu proqnozlaşdırır ki, 2033-cü ildә bu rәqәm 20 milyona
yüksәlәcәk. Bu isә ölkәdәki bütün evlәrin 3-dә biri demәkdir. 

Boş evlәrin sayının artmasının sәbәblәrindәn biri
Yaponiyada әhalinin kәskin qocalmasının nәticәsidir. Vәfat
edәn vә qocalar evinә köçәn insanların evlәri boş qalır. Digәr
sәbәb, «pis әlamәt» adәtidir. Yaponlar hesab edir ki, intihar vә
ya faciә baş verәn ev uğursuzluq gәtirir, ona görә dә belә
evlәrin satışı çәtindir. Nәticәdә bәzi hallarda şәhәr rәhbәrliyi
belә evlәri alıb tәmir edәnlәrә subsidiya da verirlәr.

C"bh" bölg"si olan Füzulid" éMDK-nin "razi ofisi açılıb
Daşınmaz әmlakın qeydiyyatı

xidmәtlәri cәbhә bölgәsinә daha
yaxın olub. Füzuli rayonun Horadiz
şәhәrindә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin (ӘMDK) qeydiyyat
xidmәtlәrini göstәrәn yeni inşa
edilmiş әrazi ofisi istifadәyә verilib.
Yeni ofis Füzuli rayonunun işğaldan
azad olunmuş 1 şәhәr, 12 qәsәbә,
20 kәndini әhatә edәrәk burada
yaşayan 50 mindәn artıq sakinә
daşınmaz әmlakın qeydiyyatı ilә
bağlı xidmәtlәr göstәrәcәk. Bununla
da hәmin әrazidә yaşayan sakinlәr
başqa rayona getmәdәn әmlaka dair
çıxarış vә texniki sәnәdlәrini opera-
tiv şәkildә ala bilәcәklәr. 

ӘMDK yanında Daşınmaz
Әmlakın Dövlәt Reyestri
Xidmәtinin (DӘDRX) daxili
imkanları hesabına müasir dizaynla inşa edilәn
qeydiyyat ofisindә әhaliyә şәffaf vә keyfiyyәtli
xidmәt göstәrilmәsi üçün burada müasir xidmәt
zalı fәaliyyәt göstәrir. Zalda daşınmaz әmlakın

qeydiyyatı ilә bağlı hüquqi prosedurları izah edәn
elektron monitor quraşdırılıb. Monitorda daşınmaz
әmlakın qeydiyyatı ilә bağlı zәruri sәnәdlәr, elәcә
dә tәlәb olunan xidmәt haqları vә rüsumlar
göstәrilir. 
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Ş"xsi m"nzill"ri z"bt
ed"n köçkünl"r h"min
evl"rd"n çıxarılacaq 

Digәr vәtәndaşlara mәxsus şәxsi
mәnzillәri zәbt etmiş mәcburi köçkünlәr yeni
evlәrә köçürülәcәklәr. Bu 2019-cu il dövlәt
büdcәsinin zәrfindә qeyd edilib.

Sәnәdә bildirilib ki, bu mәsәlә 2019-2022-
ci illәr üzrә qaçqınlar vә mәcburi köçkünlәr
üzrә dövlәt siyasәtinin әsas istiqamәtlәrindәn
biri kimi müәyyәn edilib.

Digәr prioritetlәr isә Bakı vә Sumqayıt
şәhәrlәrindә qәzalı obyektlәrdә müvәqqәti
mәskunlaşmış mәcburi köçkün ailәlәrinin yeni
mәnzillәrә köçürülmәsi, sahibkarlıq fәaliyyәti
ilә mәşğul olan mәcburi köçkünlәrә
mikrokreditlәrin verilmәsi olacaq.

Bu mәqsәdlә 2019-cu ilin dövlәt büd -
cәsindәn Qaçqınların vә Mәcburi Köçkünlәrin
İşlәri üzrә Dövlәt Komitәsinә ayrılacaq vәsait
artırılır. Belә ki, gәlәn ilin dövlәt büdcәsindәn
komitәyә 2 milyon 705 min 359 manat vәsaitin
ayrılması planlaşdırılır. Bu da 2018-ci ildәki
mәblәğdәn 516 min 281 manat çoxdur.

Türkiy"d" xaricil"r 
100 min ev alıblar

Türkiyәdә daşınmaz әmlak, xüsusilә dә mәnzil vә ev
alanların sayında kәskin artım var. 2013-ci ilin yanvar
ayından bu ilin avqust ayına qәdәr Türkiyәdә satılan evlәrin
sayı 5 milyon 896 min 269 olub. 

Son 6 ildә әn böyük göstәrici ötәn il qeydә alınıb – 2017-
ci ildә qardaş ölkәdә 1 milyon 409 min 314 ev satılıb. Bu ilin
yanvar-avqust aylarında isә satılan evlәrin sayı 875 mini
keçib. 

Evlәrin qiymәtinә gәldikә isә 2013-cü ildәn indiyәdәk
83% artım var. Qiymәt artımı әn çox İstanbul 91,2%, Ankara
53,7% vә ikiqat artımla İzmirdә baş verib. 

Xaricilәrә satılan evlәrin sayı 100 mini keçib. Belә ki,
Türkiyәdә ev alanlara vәtandaşlıq verilmәsi illә bağlı qanun-
dan sonra xaricilәrdәn ev alanların sayında kәskin artım
müşahidә edilib. 

Yәni 2013-cü ildә xaricilәrin aldığı evlәrin sayı 12 min
181 olubsa, bu ilin avqust ayına qәdәr isә bu rәqәm 18 min
540-a yüksәlib. 

Ümumilikdә 6 ildә xarici vәtәndaşlar 112 min 933 ev
alıb. 

Türkiyәdә ev alanlardan ilk sırada İraq, Sәudiyyә
Әrәbistan vә Küveyt ilk üçlükdә dursa da, Rusiya, Әfqanıstan
vә Azәrbaycan vәtandaşları da ilk sıralarda durur. 

Mәnzilini kirayә verәn fiziki şәxslәr 14%, hüquqi
şәxslәr isә 20% vergi ödәmәlidir. Bu barәdә Vergilәr
Nazirliyinin açıqlamasında deyilir.

Nazirliyinin Media vә Kommunikasiya
Mәrkәzindәn bildirilib ki, Vergi
Mәcәllәsinin 124.1-ci maddәsinә әsasәn,
daşınmaz әmlak üçün icarә haqqından
ödәmә mәnbәyindә 14 faiz dәrәcә ilә
vergi tutulur. İcarә haqqı vergiödәyicisi
kimi uçotda olmayan fiziki şәxs
tәrәfindәn ödәnildikdә, icarәyә verәn bu
maddәyә uyğun olaraq 14 faiz dәrәcәsi ilә
vergini özü ödәyir vә Vergi Mәcәllәsinin 33-
cü vә 149-cu maddәlәrinә uyğun olaraq, vergi
uçotuna alınıb bәyannamә verir.

Mәnzili kirayәyә götürәn fiziki şәxs
vergiödәyicisi kimi vergi orqanında uçotda olduğu hal-
da (VÖEN-i varsa) mәnzili kirayәyә verәn fiziki şәxsә
ödәdiyi icarә haqqından 14 faiz dәrәcәsi ilә vergini
tutmalı vә hәmin mәblәği dövlәt büdcәsinә ödәmәlidir.
İcarә haqqından vergi ödәyәn fiziki şәxs vergi orqanına

vergi bәyannamәsi tәqdim etmәlidir. Kirayә verәnin әldә
etdiyi gәlirdәn ödәmә mәnbәyindә vergi tutulduğu üçün
onun hәmin gәlirindәn vergi tutulmur.

Fiziki şәxs mәnzili hüquqi şәxsdәn kirayәyә
götürdüyü halda, kirayәyә götürәn fiziki

şәxsin vergi orqanında qeydiyyatda olub-
olmamasından asılı olmayaraq, hüquqi
şәxsә ödәdiyi kirayә haqlarından ödәmә
mәnbәyindә vergi tutulmur. Hüquqi şәxs
әldә etdiyi hәmin kirayә haqlarından 20
faiz dәrәcәsi ilә mәnfәәt vergisi ödәyir. 

Qeyd olunub ki, Vergi Mәcәllәsinin
58.2-ci maddәsinә әsasәn, müәyyәn olunmuş

müddәtdә vergi orqanlarında uçota
alınmamasına görә 40 manat mәblәğindә maliyyә

sanksiyası tәtbiq edilir. Hәmçinin bәyannamә
vermәk öhdәliyi olan vergiödәyicisi tәrәfindәn әldә et-
diyi vә ya ödәdiyi icarә haqlarına görә vergi orqanına
Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn olunmuş müddәtdә hesabat
tәqdim edilmәmәsinә görә 40 manat mәblәğindә
maliyyә sanksiyası tәtbiq olunur. 

Vergil"rd"n açıqlama: «Kiray" m"nzill"rd"n vergi tutulacaq»

хябярляр
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Yer üzünd" «turizm c"nn"t»i 
ANTALYANIN TARİXİ  

«MéNé YER ÜZÜNDéKİ CéNNéTİ TAPIN»
Antalya  - Türkiyәdә әn çox antik şәhәrlәri olan bölgә

kimi seçilir. Bu da tәsadüfi deyil. Antalyanın tarixi çox
qәdimlәrә gedib çıxır, coğrafi mövqeyi isә onun, sözün әsl
mәnasında başına bәla olub. Müxtәlif dövrlәrdә bölgә
Pamfiliya vә Likiya, Bizans imperiyası, әrәb xilafәtinin
işğalllarına mәruz qalıb. 

Pergamon kralı II Attalos (E.Ә. 159-138) әsgәrlәrinә
belә bir әmr verir: "Gedin vә mәnә yer üzündәki cәnnәti
tapın". Әsgәrlәri dәrhal әmrin icrasına başlayır vә nәhayәt,
gözәl bir mәkan tapırlar. Buranı  bәyәnәn II Attalos, regio-
nun strateji mövqeyini nәzәrә alaraq hәmin yerdә bir liman
şәhәri qurur. Elә şәhәri dә onun şәrәfinә "Ataleia"

adlandırırlar. Şәhәrin adı qәdim әrәb mәnbәlәrindә
"Antaliye", Türk mәnbәlәrindә isә "Adalya" kimi qeyd ol-
unur. Antalya adı 20-ci әsrin әvvәlindәn möhkәmlәnir. 

SéLİB YÜRÜŞLéRİ, DéNİZ QULDURLARI,
ZéLZéLéLéR…

Zәngin tarixi әrzindә Antalya dәniz kәnarındakı vacib
liman şәhәrinin yaşaya bilәcәyi bütün çәtinliklәri görüb.
Bura әtraf ölkәlәrin, elәcә dә Roma imperiyasının
tәrkibindә olub, Rodos, Venesiya, Genuya dәniz
quldurlarının talanlarına, Kipr krallarının hücumlarına,
Sәlib yürüşlәrinә mәruz qalıb, hәtta zәlzәlәlәr yaşayıb.

Bütün dünyanın turizm m"rk"zi kimi tanıdığı Antalya -Türkiy"nin
c"nubunda Aralıq d"nizi sahilind" kurort v" liman ş"h"ridir.
érazisin" gör" Türkiy"nin beşinci böyük regionu sayılan ş"h"rin ta -
rixi q"dim olsa da, yalnız öt"n "srin 80-ci ill"rind" sür"tl" inkişaf
etm"y" başlayıb. Yeni iqtisadi ideyalar v" hökum"tin addımları
n"tic"sind" bu gün Antalya dünyanın «turizm M"kk"si» sayılır. 
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Türklәr ilk dәfә buranı 11-ci әsrin sonlarında әlә keçiriblәr.
Amma I Sәlib yürüşündәn sonra 1097-ci ildә şәhәr yenidәn
Bizansın әlinә keçib. Türklәr Antalyaya nәzarәti bir dә 110
ildәn sonra - 1207-ci ildә әlә keçirdilәr vә daha әldәn
vermәdilәr. Sonralar Antalya Sәlcuq sultanlarının qış
paytaxtlarından biri vә iri ticarәt zonasına çevrilib. Ticarәt
yolları üzәrindә yerlәşdiyi üçün tez-tez işğallara mәruz
qalan Antalya Sәlcuqlar dövründә tikilәn tәrsanәsi vә limanı
ilә çox böyük strateji әhәmiyyәt daşıyırdı. 

ATATÜRKÜN QAYTARDIĞI ŞéHéR…
20-ci әsrin әvvәllәrindә Antalya az qala Türkiyәdәn

ayrılmışdı - I Dünya Müharibәsindәn sonra bağlanan
Mondros sazişilә bu bölgә İtaliya Krallığına verildi. Bu
dövrdә işğalçılar Anadoluda istәdiklәrini edirdilәr, amma
sonradan şanlı Mustafa Kamal Atatürkün mübarizәsi ilә
bütün Türkiyә olduğu kimi, Antalya da işğalçılardan azad
edildi. 

TURİSTSİZ BALIQÇI VİLAYéTİ 
Cümhuriyyәt dövründә Antalya әsasәn ticarәt mәrkәzi

idi, әhali isә kәnd tәsәrrüfatı vә balıqçılıqla mәşğul olurdu.
İndi turizm mәkanları sayılan Antalya, Bodrum, Ege bölgәsi,
Kuşadası kimi әrazilәrdә turizmin bir әlamәti dә yox idi.
Sadәcә tәbiәti gözәl olduğu üçün buraya ziyarәtә vә
dincәlmәyә gәlirdilәr. Antalyada ilk otel 1939-cu ildә işә
salınmışdı. Kiçik «Trak Otel»in tutumu vә qonaqlama
xidmәti xeyli az idi. Sonradan daha bir neçә otel yaransa da,
onları vә turizm obyektlәrini barmaqla saymaq olardı. Yәni
hәmin illәrin Antalyası öz turizm imkanları ilә Türkiyәnin
başqa yerlәrindәn fәrqlәnmirdi.  

Rәsmi rәqәmlәrә görә, 1950-ci ildә Türkiyәyә cәmi 29
min turist gәlmişdi. Burada gözәl yerlәrin tarixi mәkanların
vә qumlu günәşli çimәrliklәrin olmasına baxmayaraq, tur-
izm Türkiyә iqtisadiyyatına ciddi gәlir gәtirmirdi. Tәsadüfi
deyil ki, Antalyada ilk turist mehmanxanası -Terrace Otel
yalnız 1956-cı ildә işә başlamışdı. 

TURİZM PARTLAYIŞININ İLK «QIĞILCIMI»
Turistlәrin Türkiyәyә marağının az olmasının әsas

sәbәbi burada beynәlxalq standartlara uyğun otellәrin
olmaması idi. Antalyada, ümumiyyәtlә Türkiyәdә turizm
inqilabının ilk «güllәsi» 1950-ci illәrdә atıldı. Hәmin vaxt
NATO-ya yenicә üzv olan Türkiyәyә ABŞ mütәxәssislәri
tez-tez gәlirdilәr. 1950-ci ildә ABŞ-ın Beynәlxalq İnkişaf
Agentliyi (USAİD) Türkiyәnin Maarif nazirliyinә (o vaxt
turzm nazirliyi hәlә yaradılmamışdı) ölkәnin turizm
sәnayesini dirçәltmәyi tәklif etdi. Amerikanlar ilk addım
olaraq Türkiyәdә ilk Otel menecmenti mәktәbinin
yaradılmasını tәklif edirdilәr. Ümumiyyәtlә, hәmin vaxt
Türkiyәnin bütün sahәlәrdә peşәkar işçilәrә ehtiyacı vardı
vә turizm sektoru da istisna deyildi. 

Türkiyә hökumәti tәklifi yaxşı qarşıladı, razılıq alınan

kimi, USAİD tәdris planı hazırladı, lazımi dәrsliklәr
türkcәyә tәrcümә edildi vә 1961-dә Ankarada ilk otel bizne-
si mәktәbi – Ankara Otelcili Okul - açıldı. Mәktәbdә 3 illik
tәhsil 4 әsas istiqamәtdә aparılırdı: restoran servisi,
tәsәrrüfatın aparılması vә xüsusi geyim, front-ofis menec-
ment vә mәtbәx.

Otel menecmenti mәktәbinә yalnız orta mәktәbi
bitirәnlәr, imtahan vә müsahibә mәrhәlәsini uğurla adlayan-
lar qәbul edilirdi. Birinci il mәktәbә 44 nәfәr qәbul edildi.
1964-dә isә burada artıq 100 tәlәbә vardı. Türk otellәri bu
tәlәbәlәri «göydә götürürdülәr». 

İLK TéTİL KéNDI
60-cı illәrin sonunda investorların diqqәtini dәniz

kәnarındakı Kәmәr cәlb etdi. İtalyanlar hökumәtә tәklif
etdilәr ki, Kәmәrә gedәn yol yenidәn qurulsun. Yol qurul-
duqdan sonra 1971-ci ildә burada Moonlight Beach-in
yaxınlığında ilk tәtil kәndi - Valtur Holiday Village
yaradıldı. Belәliklә, bu kurortun sayәsindә kәmәrlilәr hәm
yola sahib olublar, hәm dә turistlәrә. 

«Valtur Holiday Village» işә düşәndәn sonra burada
bir gün keçirmәk demәk olar ki, hamının arzusu idi. Amma
bir şәrt vardı – buraya yalnız xaricilәr gәlә bilәrdi.
Antalyanın varlı insanları kurortda vaxt keçirmәk istәsәlәr
dә buna nail ola bilmirdilәr. Ancaq Antalya Turizm Bölgәsi
müdiri Әhmәd Dolanay italyanca bilir vә bura girә bilirdi.
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Hәrdәn onun tapşırdığı adamları da içәri buraxırdılar. 
Antalyalılar ilk dәfә üst geyimi olmadan dәnizә girәn

qadınları, ilk «Çılpaqlar düşәrgәsini» dә mәhz «Valtur
Holiday Village»dә gördülәr. Burada gündә bir neçә saat
vaxt keçirәnlәr şәhәrә qayıdıb gördüklәrini dostlarına
danışar, әtrafdakılar onları maraqla dinlәyirdilәr.
Antaliyadakı turistlәr ilk dәfә bu kurortda içkilәr istisna ol-
maqla «All Inclusive» - hәr şey daxil  sistemi ilә tanış oldu-
lar.

TURİZM GéLİRLéRİ 7 QAT ARTDI 
Kәmәr yaxınlığında ikinci kurort zonasını 1972-ci ildә

Alman Arabella Şirkәti qurmaq istәyib. Bunun üçün
hökumәtlә anlaşmalar da aparıb. Sonradan 1973-cü ildә
hakimiyyәtin dәyişmәsi ilә şәrtlәr dә dәyişib. Bundan narazı
qalan şirkәt  Antalyadakı layihәlәrinә başlamadan son verib. 

Buna baxmayaraq ölkәdә otellәrin sayı artır, turist
axını güclәnirdi. 1970-ci ildә Türkiyәyә turist axını 1963-cü
illә müqayisәdә 3,7 dәfә artaraq 724 minә çatdı. Turizmdәn
gәlәn gәlirlәr isә 7 dәfә artmışdı. 

Turistlәrin ardınca Antalyaya yerli әhali dә axışdı –
xidmәt sektorunda işlәyәnlәrә dә tәlәbat vardı axı. Nәticәdә
Antalya vә digәr kurortların әhalisi dә artdı. 1974-cü ildәn
etibarәn Antalyanın cәnub hissәsi turizm sahәsi elan edilib,
burada infrastruktur işlәrinә başlanıb. 

TÜRKİYé HÖKUMéTİNDéN «CéNNéT ŞéRTLéRİ» 
Bölgәni dünyanın turizm mәrkәzinә çevirәcәk planlar

isә 80-ci illәrdәn başladı. 1982-ci ilin yanvarında Türkiyә
hökumәti investorları turizmә hәvәsәndirmәk üçün inqilabi
qәrarlar verdi. Türkiyәnin cәnub bölgәlәri - Antalyadan

Bodruma, oradan Egey dәnizi sahillәrindәki Ayvalığa  qәdәr
olan әrazilәrә birinci dәrәcәli turizm bölgәlәri elan edildi. 

Hәmin әrazilәrdәki torpaqlar investorlara yarı qiymәtә
satılmağa vә ya 49 illiyә pulsuz icarәyә veril mә yә başladı.
Bir şәrtlә ki, orada otellәr, tәtil kәndlәri, pansionatlar, ticarәt
vә әylәncә mәkanları  ti kilsin. Bu mәq sәdlә hökumәt hәtta
hәmin әrazilәrdә özәl mülkiyyәtdә olan torpaqları
millilәşdirәrәk otel tikintisinә ayırdı. Tikinti işlәri üçün
hökumәt tәrәfindәn güzәştli kreditlәr dә verilirdi. 

Bundan başqa, otel, tәtil kәndi vә pansionat tikәn yerli
vәtәndaşlara böyük vergi güzәştlәri verildi. Hәmin şәxslәr işә
başladıqdan sonrakı 5 ildә vergilәrdәn dә azad edildilәr.
Sonrakı illәrdә isә turistlәrin az olduğu mövsümlәrdә otellәr
22%-lik gәlir vergisindәn azad idilәr. 

Paralel olaraq hökumәt hәmin әrazilәrin infrastruktu-
runu qaydaya saldı, burada limanlar, ikitәrәfli yollar tikildi.
Özü dә gәlәcәkdә turizmin gәlir gәtirәcәyini nәzәrә alan
hökumәt bu layihәlәr zamanı borc almaqdan da çәkinmәdi. 

MİLYONÇUYA ÇEVRİLéN KÜRéKéNLéR… 
Turizm eksperti Ruslan Quliyev deyir ki, Türkiyәnin

keçmiş prezidenti Turqut Özalın turizm sektoruna
yatırımları artırmaq siyasәti böyük nәticәlәr verdi: «Uzun
müddәtli vә az faizli, bәzәn tam faizsiz kreditlәr, lizinqlәr
tәtbiq olundu. Bir müddәt sonra dövlәt bunun monitorinqini
hәyata keçirdi. Nәticәdә hansı sahibkar daha çox iş görübsә,
hәqiqәtәn dә bu vәsaitlәrdәn maksimum yararlanıbsa,
dövlәt onlara aministiya elan etdi. Bu da turizmin inkişafına
daha bir tәkan oldu». 

Ekspert dәniz kәnarı torpaqların turizmә ayrılmasının
maraqlı tarixçәsini dә xatırladır: «Әvvәllәr bu әrazilәrdә
yerli әhali kәnd tәsәrrüfatı, balıqçılıq vә s. işlәrlә mәşğul idi.
Hәmin vaxt, atalar öz oğullarına daha qiymәtli sayılan
mәhsuldar әkin torpaqlarını, qızlarına isә iqtisadi sәmәrәsi
olmayan dәnizkәnarı şoran torpaqları bağışlayırdılar.
Sonradan hәmin әrazilәrdә turizm dirçәlәndәn sonra dәniz
kәnarındakı torpaqlar inanılmaz qiymәtә qalxdı vә
kürәkәnlәr bölgәnin milyonçularına çevrildilәr». 

HéR TéYYARéYé 6,3 MİN DOLLAR ÖDéNİLİR
Xarici investorlar tәkcә otel tikmәklә kifayәtlәnmir,

birlәşib infrastrukturu da inkişaf etdirirdilәr. Mәsәlәn, onların
pulu ilә dağlarda kurortlara aparan çoxsaylı tunellәr inşa
edilib. Bundan әlavә, xaricilәr Antaliyadakı hava limanının
tikintisinә dә sәrmayә yatırdılar. Hava limanına Frankfurtda
Lufthansa aeroportunu idarә edәn Alman şirkәti Fraport AG
vә Türkiyәnin İC sәrmayә holdinqi pul ayırdı. 1989-da
Antaliyada ilk hava yolu şirkәti olan Sun Express işә düşdü.
Hökumәtin aviaşirkәtlәrә dәstәyi bu gün dә davam edir –
Antalyaya gәlәn vә azı 100 sәrnişin gәtirәn hәr tәyyarәyә
görә, aviaşirkәtlәr hökumәtdәn 6,3 min dollar kompensasiya
alırlar. 
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«ALL INCLUSIVE» BOMBASI PARTLAYIR
1889-cu ildә Türkiyә daha bir «turizm bombası»nı

partlatdı. Hәmin il Antalyadakı Marco Polo oteli Türkiyәdә
«hәr şey daxil» («all inclusive») sistemini tәtbiq edәn ilk
obyekt oldu. Bu sistem özünü dәrhal doğrultdu, tәcrübә
göstәrdi ki, Antalyaya gәlәn turistlәr dәnizdәn ayrılmadan
istirahәtә üstünlük verir, elә burda da yeyib-içmәk
istәyirdilәr. Bircә dәfә ödәniş edib bütün xidmәtlәri almaq
imkanı onlar üçün göydәndüşmә oldu. Tezliklә bütün otellәr
«all inclusive» vә «ultra all inclusive» sistemlәrinә keçdi.
«Hәr şey daxil» xidmәti turistlәrә әvvәlcәdәn xәrclәrini
planlaşdırmağa imkan verdiyinә görә, çox populyar oldu,
bütün turistlәr buraya axışmağa başladı. Tezliklә,
Türkiyәdәki bütün kurortlarda bu sistem tәtbiq edildi. 

Doğrudur, hazırda «hәr şey daxil» xidmәtinin
dәyişdirilmәsi barәdә fikirlәr sәslәnir. Amma turizm eksper-
ti Ramin Zamanov bunun doğru yanaşma olmadığını
vurğulayır: «Fәrqli fikirlәrin olması tәbiidir. Amma tәcrübә
göstәrir ki, yalnız sәhәr yemәyi vә ya sәhәr-axşam
yemәklәri verәn otellәrә tәlәbat daha azdır. Ona görә otellәr
bu sistemi heç vaxt dәyişmirlәr». 

ANTALYA DEPRESSİYADAN ÇIXDI
Dövlәtin dәstәyi vә tәşviqlәri vә özәl sektorun

tәşәbbüslәri Antalyanın sönük, depressiyalı balıqçı hәyatını
tamamilә dәyişәrәk buranı turizm mәrkәzinә çevirdi. 

1980-ci ilә qәdәr Antalyadakı otellәrdә yataq
yerlәrinin sayı 2 mini keçmirdi. Gәlәn turistlәrin çoxu hәtta
evlәrdә qalmalı olurdu. 

Bu gün isә Türkiyәnin «turizm paytaxtı» adlandırılan
Antalyadakı mehmanxanaların sayı 890-ı, yataq yerlәrinin
sayı 385 mini keçib. 

3-4-5 ulduz otellәrlә yanaşı, burada villalar vә
apartamentlәr dә tikilmәyә başladı. Onları xaricilәr alır vә

ya icarәyә götürür. 
Antalya hәr il 12-14 milyon nәfәr turist qәbul edir.

2023-cü ildә bu rәqәmin 20 milyonu keçmәsi gözlәnilir.
Ölkәyә gәlәn turistlәrin 33%-35%-i buraya yönәlir.
Ümumilikdә, Türkiyәnin ildә әn çox turist çarpayısı satılan
şәhәri dә 65 faiz göstәrici ilә mәhz Antalyadır.

Turizm mütәxәssisi Ramin Zamanov bildirir ki,
otellәrdә fәrqli vә rәngarәng istirahәt növlәri var: «yaradılan
şәrait insanları o qәdәr mәmnun edir ki, onlar oteli tәrk
etmәdәn 7-10 gün istirahәt edir vә bundan yorulmurlar». 

Turizmin inkişafı Antalyada yeni iş yerlәnin
açılmasına, bununla da әhalinin sayının çoxalmasına sәbәb
oldu. Hazırda burada 2,4 milyon nәfәr yaşayır. 

TÜRKİYéDé TURİZM Vé BAŞQA BÖLGéLéR 
Antalya tәcrübәsi özünü doğruldandan sonra

Türkiyәnin digәr әrazilәrindә dә turizmin inkişafı başladı.
Mәsәlәn, hazırda azәrbaycanlıların sevimli turizm mәkanı
sayılan Kәmәrdә, 1996-cı ildә cәmi 5-6 min nәfәr yaşayır,
turizm ciddi biznes sayılmırdı. Amma tezliklә vәziyyәt
kökündәn dәyişdi. Regiona investorlar gәldi vә Kәmәrdә
italyanlar üçün ilk otel – all inclusive («hәr şey daxil») siste-
mi ilә işlәyәn «Turban Italia» tikilәrәk işә düşdü. Otelә
tәlәbat çox böyük oldu vә tezliklә Kәmәrdә otellәrin sayı
yağışdan sonra göbәlәk kimi artdı. İndi burada dәnizә yaxın
olan otellәrin otaq sayları әn azı 300 -500 arasında dәyişir.
Hәrçәnd, rәqabәt artdığına görә, bu sektorun gәlirliyi 2005-
ci ildәki 35%-dәn 2017-dә 15%-ә düşüb. 

Ümumiyәtlә, son 20 ildә turizm sektoru Türkiyәyә
200 milyard dollardan çox gәlir gәtirib. Bu sektorun daha
da inkişaf etmәsi vә qarşıdakı 20 ildә gәlirin 800 milyard
dolları keçmәsi gözlәnilir. Tәkcә ötәn il Turkiyә turizmdәn
30 milyard dollar qazanıb, bu rәqәmin 50 milyard dollara
çatdırılması hәdәflәnib. 
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Pirallahı

N"simi X"tai Sabunçu Nizami Abşeron Yasamal N"rimanov

0,00%

-1,12% -1,46% -2,04% -2,05% -2,47%
-3,35%

-5,49%

S"bail Bin"q"di X"z"r Qaradağ

5,08%

0,88% 0,36%

Noyabr ayı üzr" qiym"t d"yişm"si

Sabunçu Yasamal Bin"q"di Suraxanı N"simi 

Nizami N"rimanov Abşeron 

4,67% 4,58%
2,65% 1,99% 1,32%

-0,38% -0,56%
-2,73%

X"z"r Pirallahı S"bail Qaradağ 

21,82%

12,87%

8,30% 8,24%

Son 1 ild" qiym"t d"yişm"si 

2,52%

-3,08%

X"tai 

6,67%

Suraxanı
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DAŞINMAZ ӘMLAK BAZARI DINAMIKASI (ABŞ dolları ilә ifadәdә)
Bakı ş.                                                                                                                                                        Noyabr 2018

Tәkrar mәnzil bazarında 
qiymәt dinamikası, %

Torpaq bazarında qiymәt
dinamikası, %

Kommersiya obyektlәri
bazarında qiymәt dinamikası, %

Zonalar
ay

әrzindә
ilin

әvvәlindәn 
il әrzindә 

ay
әrzindә

ilin әv -
vәlindәn

il әrzindә
ay әrzindә,

%
ilin

әvvәlindәn
il әrzindә

1-ci zona 7,24% 0,29% -0,44% -0,52% 13,17% 12,17% 6,58% -9,13% -16,37%

2-ci zona 6,83% 0,97% 3,43% 0,02% 0,12% 1,53% 10,85% 0,20% -18,58%

3-cü zona -2,43% 1,77% 2,29% -0,24% 12,72% -5,86% 7,89% -6,58% -8,20%

4-cü zona 0,47% 2,48% 9,02% 1,76% -1,38% 1,02% 4,11% 0,00% -7,23%

5-ci zona 1,04% 1,89% 3,74% 1,43% 11,23% 7,39% 4,27% 13,55% 20,57%

6.1-ci zona -3,88% -2,13% -1,50% 0,79% 10,89% -0,67% -4,33% -10,50% -6,89%

6.2-ci zona -2,71% 2,74% 0,12% 1,04% 18,58% 8,83% 7,28% 15,45% 8,68%

6.3-cü zona -0,41% 3,87% 5,69% 0,12% -4,67% -15,84% 6,27% -7,08% -13,03%

7-ci zona 2,53% 5,69% 4,94% 0,19% -11,69% 7,56% -1,83% 3,52% 0,57%

8-ci zona -0,81% 3,79% 5,27% 0,32% 15,54% 19,57% 5,97% -2,70% 5,31%

9.1-ci zona -0,47% 0,95% 1,59% 0,53% 3,44% 5,77% 0,00% -9,14% -8,50%

9.2-ci zona -3,68% -8,04% -1,10% 0,27% 6,01% -5,28% -3,90% 18,54% 34,75%

9.3-ci zona 0% 0,00% 0,00% 0,56% 2,92% 2,90% 0,00% 0,00% 0,00%

10.1-ci zona -0,85% 3,09% 2,19% 0,54% -3,18% -4,92% 3,29% -11,82% 0,23%

10.2-ci zona 3,64% -4,85% 6,75% 1,19% 3,03% 6,79% 6,60% -14,04% -13,26%

10.3-cü zona 1,96% -6,02% -7,28% -1,64% -2,95% -4,87% -11,77% 5,15% -9,20%

10.4-cü zona -5,66% -4,51% 3,19% -0,39% 5,17% 14,08% 0,00% 18,58% 24,71%

11-ci zona -3,49% 13,04% 17,14% -0,59% -13,50% -12,24% -9,88% -16,72% -2,71%

12-ci zona -1,11% 17,99% 40,32% 2,83% 7,68% 5,07% -1,65% -14,85% 5,31%

13-cü zona -3,28% 0,18% 1,82% -0,77% -14,48% -13,01% -2,72% 15,80% 29,57%

13.1-ci zona -4,86% -6,14% -6,86% 6,10% -2,08% -5,62% 5,33% -9,76% -7,28%

Şәhәr üzrә -2,50% -0,71% 1,78% 4,20% 6,69% -8,65% 6,70% -1,27% -0,53%

Yaşayış mәnzil bazarında layihәlәr üzrә göstәricilәr

Layihәlәr Qiymәt, $/kv.m 
Tәklif portfelindә %

payı
Artım, ay әrzindә, % Artım, il üzrә, %

alman 1040 0,0% 0,00% 4,55%

arxitektura 1517 2,8% -5,54% -2,82%

axundov 1117 0,0% 6,38% 7,40%

eksperimental 986 6,4% 0,72% 8,23%

fransız 874 2,4% -2,02% 2,82%

italiyan 1010 0,0% 0,00% 8,14%

kiyev 742 3,0% -1,98% 6,30%

leninqrad 735 15,6% -3,54% -4,17%

minsk 925 1,1% -2,63% 5,47%

Stalin 1367 2,9% -2,91% 9,62%

Xruşov 960 3,1% -2,64% 4,35%

Xüsusi 990 0,0% 0,00% 0,00%

yeni tikili (tәmirli) 1007 62,7% -1,37% 1,21%

Bakı ş. 914,0 -2,33% -2,5 1,78%
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Rayonlar üzrә yaşayış mәnzil göstәricisi

Rayonlar
Ay üzrә qiymәt,

$/kv.m
Tәklif portfelindә

%-payı
Ay üzrә qiymәt

artımı, %
İl üzrә qiymәt artımı

%

Abşeron 535 8,7% -3,08% -2,73%

Binәqәdi 853 3,3% 2,52% 2,65%

Nәrimanov 1068 13,2% -5,49% -0,56%

Nәsimi 1151 15,9% -1,46% 1,32%

Nizami 789 7,0% -2,47% -0,38%

Pirallahı 500 0,4% 0,00% 12,87%

Qaradağ 565 1,9% 0,36% 8,24%

Sabunçu 717 3,9% -2,05% 4,67%

Sәbail 1696 1,1% 5,08% 8,30%

Suraxanı 616 17,0% -1,12% 1,99%

Xәtai 912 0,0% -2,04% 6,67%

Xәzәr 575 27,7% 0,88% 21,82%

Yasamal 981 8,7% -3,35% 4,58%

Ay üzrә mәnzil bazarı indikatorları

mәnzi -
lin orta
statistik
qiymәti,
$/kv,m

Mәnzil
qiymәti,

$

ev
sahәsi

otaq
sayı

kirayә
qiymәti

Mәnzil
kirayә

bazarın
da aylıq
gәlirlik,

%

İllik
gәlirlik

Kapitall
aşma

müddәti

mәnzi -
lin orta

çәki
qiymәti,

$

bank
depozit

%

bank
depoziti

ilә
gәlirlik,

$/ay

gәlirlik in-
deksi (bank
depozitinә
nәzәrәn)

974 123893 127,20 3,01 541 0,44% 5,24% 19,08 139472 2,05% 211,7 974

Fәrdi hәyәt evlәri üzrә bazar göstәricilәri

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

Tәklif portfeli üzrә orta qiymәt, $/hәyәt evi 104321 1,72% -5,50%

evin sahәsi, kv.m 197,0 -1,50% 4,79%

ümumi torpaq sahәsi, sot 4,9 -10,99% -6,54%

otaqların sayı 3,65 0,00% -9,20%

yaşayış sahәsinin orta qiymәti, $/kv.m 209 8,71% -18,50%

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

243 7,05% 10,45%

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

13 005 10,68% 8,65%

torpaq sahәsinin ümumi qiymәtdә çәkisi, % 60,59 56,66% 7,45%






