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Xülasə 

Hazırda ipoteka siyasətinin müasir sosial dövlətin bir elementi 

olduğunu və inkişaf etməkdə olan Azərbaycanda, dövlətin 

qarşısında əhalinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və ya yeni 

həyat standartlarına uyğunlaşdırılması kimi öhdəliklərin olmasını 

nəzərə alsaq həmçinin, ölkəmizdə ipoteka sisteminin yeni təşəkkül 

tapması və təkmilləşdirilməsinə olan ehtiyac mövzunu əhəmiyyətli 

edən əsas səbəblərdir. Tədqiqat zamanı ipotekanın yaranması, 

inkişafı və hazırkı vəziyyəti haqqında qısaca olaraq məlumat 

verilib. Məlum olub ki, ilk ipoteka aktı 27 əsr budan əvvəl qədim 

Yunanıstanda həyata keçirilib. Məqsəd borclu vətəndaşların borc 

qarşılığında köləyə çevrilməsinin qarşısını almaq və həmçinin 

mülkiyyət münasibətlərinin tənzimlənməsi olub. Qeyd edək ki, 

ipoteka sözünün mənası “dayaq”, “dirək” deməkdir. Dünyada 

ipoteka sistemi XX əsrin əvvəllərindən etibarən sürətlə inkişaf 

etməyə başlayıb və nəticədə ayrı-ayrı ipoteka sistemi modellərinin 

təşəkkül tapmasına yol açıb. Hazırda dünya ölkələri ipoteka 

sisteminin iki əsas modelindən ABŞ və Avropa modellərindən 

istifadə edir. ABŞ modeli ikipilləli maliyyələşmə sisteminə 

malikdir. Birinci mərhələdə əgər nağd pul əmlakın girovluğu 

müqabilində ipoteka kağızına çevrilirsə, ikinci mərhələdə ipoteka 
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kağızı aktiv bazar likvidi olaraq çıxış edir və onun alınıb 

satılmasına başlanılır. Avropa modeli isə daha çox sosial model 

olaraq xarakterizə edilir. Bu modelin üstün tərəfi ondan ibarətdir ki, 

kreditləşmənin maliyyə mənbəyi olaraq əhalinin öz yığımları çıxış 

edir və bu üsulla passiv vəsaitlər daha səmərəli aktivlərə çevrilir. 

Prosesin tənzimlənməsi isə tikinti əmanət birlikləri tərəfindən 

həyata keçirilir. Ümumiyyətlə isə hər iki model hazırda inkişaf 

etmiş ölkələrdə əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsində 

böyük rol oynayır. Məsələn ABŞ-da alınıb satılan evlərin 90 %-i  

ipoteka krediti vasitəsi ilə baş verir. Yaxud da Almaniyada tikinti 

əmanət bankları ötən müddət ərzində təxminən bir trilyon avro 

vəsaiti bu məqsədlə vətəndaşlara təqdim edib.  

Tədqiqat həm araşdırmaların nəticəsi olaraq və eyni zamanda 

məlumatlandırma xarakteri daşıdığı üçün ipoteka haqqında daha 

çox sual doğuran ipoteka qanunvericiliyindən də bəhs edilmişdir. 

Həmçinin, hazırkı şərtlər daxilində Azərbaycanda tətbiq olunan 

prosedura qaydaları da tədqiqatda öz əksini tapıb. 

Bütün bu qeyd etdiklərimizlə yanaşı araşdırma aparılarkən prioritet 

məqsəd olaraq Azərbaycanda mövcud ipoteka sistemi, onun 

modeli, yararlılığı və əhəmiyyətini artıran səbəblər, ipoteka 

sisteminin nöqsanları, reallığa uyğunlaşdırılması variantları kimi 
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hər bir ölkə vətəndaşını maraqlandıran məsələlər müəyyən edilib. 

Nəticədə ipoteka kreditləşməsində ciddi uyğunsuzluğun olduğu və 

bu halların aradan qaldırılması üçün radikal dəyişiklərin edilməsi 

vacibliyi qənaətinə gəlmişik. Belə ki, ipoteka götürən zaman tələb 

edilən sənədlərin bir hissəsi vətəndaşdan deyil, bu sənədlərin 

alınmalı olduğu qurumlardan elektron qaydada tələb edilə bilər. Və 

yaxud mənzili olan vətəndaşların ipoteka krediti almaq hüququ 

məhdudlaşdırılaraq aztəminatlı və faktiki olaraq evsiz vətəndaşların 

kredit imkanlarından istifadə şansını artırmaq mümkündür. Ailə 

həyatı qurmayan gənclərə ipoteka yolunun açılması ölkədə günü-

gündən artan nikah yaşını azaldar və həmçinin əhalinin artımını 

stimullaşdıra bilər. Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması onu da 

ortaya çıxardı ki, hazırda ölkəmizdə tətbiq edilən ipoteka faizləri 

yüksəkdir və əhalinin gəlirlərinə uyğun deyil. ABŞ, Danimarka, 

Fransa, Almaniya, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Avstriya, Türkiyə və 

hətta qonşu Gürcüstanda ipoteka faizləri 2-5 faiz arasında 

qərarlaşdığı halda ölkəmizdə müvafiq göstəricinin 4-12 faiz 

arasında dəyişməsi və adi ipoteka krediti qarşılığında aylıq ödənişin 

386 manat olaraq təxminən ölkədəki orta aylıq əmək haqqına 

bərabər olması bu sahədə ciddi addımların atılmasını şərtləndirən 

amillərdəndir. Beynəlxalq təcrübəyə və əhalinin faktiki həyat 

şəraitinə istinadən təklif edirik ki, ipoteka faizləri iki dəfə 
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azaldılmalı, AİF (Azərbaycan İpoteka Fondu)-in maliyyə 

qaynaqları şaxələndirilməli və artırılmalı, ipoteka kreditinin 

maksimum həddi 50 min manatdan 80 min manata qədər 

artırılmalıdır.  

İpoteka krediti sistemindəki mövcud nöqsanları daha doğru təsbit 

etmək məqsədi ilə sorğu keçirilib və sorğunun nəticələri real 

vəziyyətin necə olduğunu ifadə etmək məqsədi ilə tədqiqata əlavə 

edilib. Sorğunun nəticələrindən də aydın olur ki, ipoteka şərtlərinin 

dəyişdirilməsi əhalinin ipoteka kreditlərinə olan tələblərinin 

effektiv şəkildə qarşılanmasında müsbət təsir göstərəcəkdir. Ümid 

edirik ki, gələcəkdə ölkəmizdə daha loyal ipoteka siyasəti həyata 

keçiriləcək və AİF aztəminatlı əhalinin ümid yerinə çevriləcək.  
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Giriş 

Dəyişən dünyada sosial dövlət modeli XXI əsrdə bəşəriyyətin 

əsas inkişaf istiqamətlərindən biridir. Bu əsrdə dövlətlərin həyata 

keçirdiyi sosial-iqtisadi siyasətdə prioritet, vətəndaşlara yüksək həyat 

standartlarına uyğun yaşamaq şəraitini təmin edilməsidir. Xüsusi qeyd 

etmək lazımdır ki, insanların yaşayış sahəsinə olan ehtiyacı kimi təməl 

haqlarının müdafiəsi hökumət qarşısında dayanan əsas vəzifədir. 

Beynəlxalq təcrübə onu göstərir ki, insanların mənzil şəraitinin 

yaxşılaşdırılması siyasətinin əsas iqtisadi aləti ipoteka kreditləri hesab 

edilir. Təsadüfi deyil ki, bəzi hallarda həyata keçirilən ipoteka siyasəti 

dövlətlərin sosiallıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsində mühüm meyar 

hesab edilir. İpoteka kreditləşməsinin səviyyəsinin 

müəyyənləşdirilməsində istifadə edilən metodlardan biri olaraq kreditin 

bu növünün ümumi daxili məhsulda xüsusi çəkisinin ayrı-ayrı ölkələr 

üzrə göstəricilərinə diqqət etməklə Azərbaycanda olan real vəziyyəti 

qavramaq mümkündür. İpoteka kreditlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi 

Danimarkada 87.9%, Yeni Zelandiyada 78.2%, Avstraliyada 71%, 

keçmiş müttəfiqlərdən Litvada 14% olduğu halda Azərbaycanda bu 

göstərici 0.45%-dir. Təkcə bu fakt kifayət edir ki, hökumət ipoteka 

istiqamətində həyata keçirdiyi strategiyaya yenidən baxsın. 
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Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda maliyyə-bank bazarı o cümlədən, 

ipoteka sistemi yenicə təşəkkül tapıb və bu sahədə kifayət qədər 

problemlər və nöqsanlar var, hökumətin ipoteka siyasətində ciddi 

dəyişiklər etməsi qaçılmazdır. Məhz bu səbəbdən Azərbaycanda ipoteka 

kreditləri, mahiyyəti və məqsədəuyğunluğu mövzusunda tədqiqatın 

aparılmasını əhəmiyyətli hesab etdik. Tədqiqatın məqsədi ipoteka 

kreditləşməsindəki nöqsanları və yaxud da ölkənin sosial-iqtisadi 

göstəricilərinə zidd məqamları ortaya çıxarmaq, beynəlxalq təcrübəyə 

əsaslanaraq daha münasib və ölkə reallığına uyğun sistem 

formalaşdırılması üçün təkliflər irəli sürməkdir.  

Mövzunu aktuallığını artıran digər səbəb əhalinin ipoteka kreditlərinə 

tələbatının yüksək səviyyədə olmasıdır. Çünki, ölkədə son 10 ildə 

daşınmaz əmlak bazarında qiymətlərin bir neçə dəfə artması və hazırkı 

mənzil qiymətlərinin real kommersiya maraqlarını əks etdirməməsi 

əhalinin mənzil probleminin daha da qabarmasına səbəb olub. Beləliklə, 

ölkədə ipoteka kreditləşməsində yeni və əhalinin sosial vəziyyətini 

ehtiva edən şərtlərin tətbiqi ictimai tələbə çevrilib. Tədqiqat zamanı 

oxucuları maraqlandıran ipoteka şərtləri, onu əldə etməyin yolları, 

hüquqi prosedura qaydaları kimi informasiya xarakterli materiallar 

təqdim edilir. Bu vasitə ilə vətəndaşların daha geniş və səlis bilgilərlə 

maarifləndirilməsinə çalışılıb.   
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Azərbaycan Respublikası bank sektorunun mövcud 

vəziyyəti 

Azərbaycanda maliyyə-bank sektorunun inkişafı  iqtisadiyyatın 

digər sektorları kimi SSRI -nin süqutu və bazar iqtisadiyyatı sisteminə 

keçidin elan edilməsindən sonrakı dövrə təsadüf edir. Müstəqillik əldə 

etdikdən sonra dağılmış iqtisadiyyatın bərpa edilməsi və yeni iqtisadi 

sistemin formalaşdırılması prosesi bu gün də davam etməkdədir.  

Ümumiyyətlə, bank sektorunun hüquqi bazasnıı Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyanın 19-cu maddəsi , “Banklar Haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu”, bu sahəyə aid digər normativ 

hüquqi aktlar və ölkənin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq sazişlər təşkil edir 

Bu qanunlara əsasən ölkədə müstəqil bank sistemi, Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankın statusu və vəzifələri 

müəyyənləşdirilir. Daha sonra isə bank sektorunun fəaliyyətinin 

tənzimlənməsi “Mərkəzi Bank Haqqında Qanun” və “Banklar və Bank 

Fəaliyyəti Haqqında Qanun”-ların qəbul olunmasıyla davam etdirilib. 

Sektorun inkişafı və operativliyin təmin edilməsi məqsədi ilə növbəti 

illərdə qanunlara müəyyən dəyişiklər edilərək beynəlxalq standartlara, o 

cümlədən Bazel prinsiplərinə uyğunlaşdırılıb. 2005-ci ildən etibarən isə 

ipoteka kreditləşməsi sektoru üzrə ilkin addımlar atıldı və bunun 

nəticəsi olaraq “İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu 

qəbul edildi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr 
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2005-ci il tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 

Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu (AİF) yaradıldı. Azərbaycan 

İpoteka Fondunun əsas yaranma məqsədi Azərbaycan Respublikasında 

aztəminatlı əhalinin mənzil problemini uzunmüddətli ipoteka 

kreditləşməsi vasitəsilə həll etmək, dövlət büdcəsi vasitəsi ilə sosial 

ipoteka kreditlərinin verilməsi mexanizmini təkmilləşdirməkdir.  

Liberal iqtisadiyyatın formalaşması mərhələsi ilk öncə 

islahatların həyata keçirilməsini tələb edir. Bu baxımdan bank 

sektorunun ilkin inkişaf mərhələsində dövlət tərəfindən bankların  

kapitallaşma prosesini sürətləndirmək üçün, daha yumşaq  tələblər irəli 

sürüldü və nəticə olaraq özəl bankların sayı artdı. Lakin, 1996-ci ildən 

etibarən  Mərkəzi Bank tərəfindən banklardan tələb olunan nizamnamə 

kapitalı mərhələli şəkildə artırılır, özəl bank sektorunun 

möhkəmləndirilməsi və rəqabət qabiliyyətinin artırılması istiqamətində 

kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Mərkəzi Bank 2012-ci ildə qəbul 

etdiyi bankların nizamnamə kapitalının 2014-cü ilin yanvar ayına qədər  

minimum 50 milyon manata çatdırılması qərarı da bu qəbildən olan 

addımlar sırasındadır. Beləliklə, nizamnamə kapitalının həcminin 5 dəfə 

artırlması bank sektorunun möhkəmləndirilməsinə, maliyyə sabitliyinin 

qorunmasına və rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına müsbət təsir 

edəcək. Lakin, hazırda fəaliyyət göstərən bankların bəziləri nizamnamə 
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kapitalını tələb edilən minimum həddə qədər artıra bilmədiyi üçün 

onların fəaliyyətlərinin dayandırılacağı ehtimal edilir. Bununla belə 

nizamnamə kapitalını 50 milyon manata çatdıra bilməyən banklara 

muflis olmamaları üçün bank olmayan kredit təşkilatı kimi fəaliyyət 

göstərmələri təklif olunur. 

Mərkəzin Bankın rəsmi məlumatlarına əsasən hazırda 43 bank 

fəaliyyət göstərir bunların 1-i dövlət, 42-si isə özəl banklar təşkil edir, 

22 bank isə xarici kapital hesabına formalaşan banklardır. Ümumi bank 

aktivlərinin strukturuna nəzər salanda 2013-cü il avqust ayı üzrə 

maliyyə sektoruna verilmiş kredit və depozitlər 681.6 mln manat və ya 

3.6 %, müştərilərə verilmiş kreditlər 12,494.4 mln manat və ya 69.3 % 

təşkil edir. 2012-ci il üzrə müqayisədə həmin rəqəmlər maliyyə sektoru 

üzrə 736.4 və ya 4.6%, müştərilərə təqdim olunan 10.493,3 mln manat 

və ya 66.1 % olmuşdur. 

Bankların təklif etdikləri ümümi kredit qoyuluşlarının 38 %-ni 

istehlak kreditləri təşkil edir. Ümumiyyətlə son dövrlərdə bank 

kreditləşməsində istehlak  kreditlərinin həcmi daha sürətlə artır. Hazırda 

istehlak kreditlərindən istifadə edən vətəndaşların sayı 1.6 milyon 

nəfərə çatır. Təkcə 2013-cü ildə kommersiya bankları tərəfindən 5 

milyard manat istehlak krediti verilib. 2013-cü ilin yanvar-avqust ayları 

ərzində banklar tərəfindən 73.3 milyon manat ipoteka krediti verilib. 



AZƏRBAYCANDA İPOTEKA SİSTEMİ 
REAL VƏZİYYƏTİN TƏHLİLİ VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 
İSTİQAMƏTLƏRİ 

  Rəşad Həsənov, MA, 

Gülnar İsmayılova, MSc, 

Fərhad Bayramov 
Səhifə 14 / 91  

 

İSİM İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi 
Yaxşı Tədqiqat, Yaxşı İslahat, Yaxşı Siyasət 

 

 

İpoteka kreditlərinin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə dövlət 

büdcəsindən AİF-ə 40 milyon manat vəsait ayrılıb. 

Mərkəzin Bank 2013-cü ildə tətbiq etdiyi uçot dərəcəsi 4.75%-

dir. Qeyd etmək lazımdır ki, kommersiya banklarının təklif etdikləri 

faiz dərəcələri çox yüksək olması ilə xarakterizə olunur, təxminən 16-

30 % arasında dəyişir. Bunun nəticəsi olaraq bank kreditlərindən 

istifadə edən əhalinin maliyyə riski daha da artıb. Bank faizlərinin 

yüksəkliyinə görə Azərbaycan MDB məkanında öndədir. Buna əsas 

səbəb kimi ölkədə inflyasiya dərəcəsi, bankların kredit almasında 

vasitəçilərə üz tutması və eyni zamanda bankların qısa müddət ərzində 

daha çox gəlir əldə etmək istəyini göstərmək olar. Lakin, digər ölkələrə 

nəzər saldıqda müvafiq göstərici 5-10 % arası olur. Həmçinin, onu da 

qeyd etmək lazımdır ki, kredit əldə etmək istəyənlər üçün əlçatanlıq 

problemi mövcuddur. Banklar daha iri məbləğdə kreditlər verməklə 

riskə getmək istəmir.  
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İpotekanın yaranma tarixi və mahiyyəti 

İlk ipoteka aktı 

“İpoteka” sözünün kökü təxminən 27 əsr bundan əvvələ 

qədim Yunanıstana gedib çıxır. Yunanca ipoteka “ dayaq”, 

“dirək” deməkdir. İlk dəfə Yunan hökmdarı Solon öz borc 

öhdəliyini yerinə yetirə bilməyən vətəndaşların köləyə 

çevrilməməsi üçün bir qayda tətbiq edilməsinə qərar verir. Bu 

qaydaya əsasən borclu olanın torpaq sahəsinə üzərində “Bu torpaq 

borc verilən məbləğ qarşılığında borc verənə məxsusdur” ifadəsi 

yazılan dirək basdırılarmış. Məhz bu səbəbdən sonrakı dövrlərdə 

mülkiyyətin girov qoyulması qarşılığında əldə edilən borca ipoteka 

borcu və ya ipoteka krediti adı verilir. 

Göründüyü kimi, ipoteka müəyyən faizlərlə daşınmaz əmlaka 

yönləndirilməsi nəzərdə tutulan vəsaitdir.  

 İpoteka kreditlərin daha geniş təşəkkül tapması isə XX əsrin 

əvvəllərinə təsadüf edir. Bir az da dəqiqləşdirmə aparsaq qeyd 

etməliyik ki, ötən əsrin 30-cu illərində ABŞ-da yaşanan dərin 

iqtisadi böhran bu ölkədə dövlətin iqtisadi aktivliyi artırmaq, tikinti 

sektorunu  və digər sub sektorları canlandırmaq, maliyyə bazarına 

bir başa dəstək vermək və ən əsası isə vətəndaşların dərinləşən 

sosial problemlərinə yardımçı olmaq məqsədi ilə ciddi ipoteka 
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siyasəti həyata keçirməyə başlayır. Təsadüfi deyil ki, hazırda 

dünyada daha çox yayılmış iki ipoteka modeli varsa bunlardan biri 

Anqlo-ABŞ ipoteka modeli hesab edilir. İlk olaraq dövlət 

vəsaitlərinin bu sahəyə cəlb edilməsi və dövlət ipoteka banklarının 

yaradılmasına baxmayaraq daha sonrakı dövrlərdə bu sahənin 

özəlləşdirilməsi prosesi həyata keçirilib ki, bu da sektorda rəqabətin 

güclənməsinə, maliyyə mənbələrinin artırılmasına və qiymətli 

kağızlar bazarında canlanmaya səbəb olub. Hazırda ABŞ ipoteka 

modeli daha çox bazar qanunlarına uyğun tənzimlənir və kredit 

faizləri 3%-5% arasında dəyişir. 2013-cü ilin iyun ayı üçün faizlər 

üzrə orta göstərici 4.4% təşkil edib. Lakin, məlum 2008-ci il 

böhranı ərəfəsində yaşanan maliyyə qıtlığı, alıcılığın kəskin aşağı 

düşməsi ipoteka kreditlərinin faiz dərəcələrinin 3%-dək azalmasına 

səbəb oldu. Həmçinin ödəmə qabiliyyətinin azalması nəticəsində 

təkrar ipoteka kreditləşməsi zəiflədi, daşınmaz əmlak bazarı və 

domino effekti olaraq digər iqtisadi sektorlar çökdü. Lakin, sonrakı 

dövrlərdə həm federal hökumətin ciddi dəstəyi və həm də 

depressiyadan sonrakı tələbat artımı bu sahənin yenidən təşəkkül 

tapmasına təkan verdi. Bütün sıxıntılara baxmayaraq ölkə ipoteka 

kreditləşməsindən imtina etmədi və şərtlərin kəskin ağırlaşdırılması 

halı qeydə alınmadı. Ümumilikdə isə ABŞ-da daşınmaz əmlakın  

təxminən 90%-i ipoteka yolu ilə alınır. Həmçinin, bu bazarın 
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tənzimlənməsi və inkişafı da ipoteka siyasəti ilə həyata keçirilir. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanda da hazırda tətbiq edilən model daha 

çox ABŞ ipoteka modelinə bənzəyir. Lakin, fərqli iqtisadi şərtlərin 

olması ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan hökuməti bu sahədə daha 

çox mühafizəkar mövqe nümayiş etdirir. 

 Avropada isə ipoteka kreditləşməsinə böyük maraq ikinci 

dünya müharibəsindən sonra yaranmış ağır həyat şərtləri fonunda 

baş verdi. Avropa ölkələri daha çox sosial ipoteka modelindən 

istifadə edirlər. İpoteka kreditləşməsinin ikinci modeli Avropa 

sosial ipoteka modeli hesab edilir. Burada maliyyələşmə mənbəyi 

baxımından iki pilləli sistem tətbiq edilir. Əsas mahiyyəti əhalinin 

yığım məqsədi ilə dövriyyədən kənarlaşdırdığı vəsaitləri ümumi 

məqsədlər üçün cəlb etmək və vəsaitlərin aktivliyini təmin etməklə 

bir növ zamanı qabaqlamaqdır. Bu təcrübədən ən uğurlu variantda 

Almaniya II dünya müharibəsinin ağır nəticələrini aradan 

qaldırarkən istifadə edib. Sonrakı dövrlərdə bu model daha da 

təkmilləşdirildi və bu sahə üzrə fəaliyyət göstərən ipoteka əmanət 

yığım banklarının formalaşmasına təkan verdi. Hazırda bir çox 

dövlətlərdə ipotekanın bu modeli tətbiq edilir ki, bu da həm ipoteka 

kredit təşkilatlarının maliyyə mənbələrinin çox şaxəliyi və həm də 

daha sosial xarakterli olmasından qaynaqlanır. 
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 Ümumilikdə dünyada ipoteka kreditləri 1-30 il müddətinə 

verilir. Kreditin müddəti müəyyən edilən zaman əsas meyar kimi 

müəyyən edilmiş son yaş həddi nəzərə alınır. Əlbəttə ki, son yaş 

həddi son aylıq kredit ödənişinin tarixindən tez tamam ola bilməz. 

Bu yaş həddi müxtəlif ölkələrdə orta ömür göstəriciləri və pensiya 

yaşı nəzərə alınaraq fərqli müəyyən edilir. Son yaş həddi ən çox 

olan ölkələrdən biri Fransadır. Yəni Fransada ipoteka krediti alan 

şəxs üçün tərtib edilən aylıq ödəmə qrafikində son ödəniş tarixi 

borcalanın 80 yaşı tamam olanadək bitməlidir. 
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İpoteka kreditinin mahiyyəti və məqsədi 

İpoteka kreditlərinin müasir mahiyyəti nisbətən daha geniş anlam ifadə 

etməkdədir. Yarandığı zamanda 

ipoteka, borclunun öz əmlakını 

qoruyub saxlama məqsədini 

daşıyırdısa, hazırda bu söz mövcud 

imkanların və gələcəkdə ehtimal edilən 

gəlirlərinin qarşılığında əldə etdiyi 

yaşayış mənzilinin birbaşa dövlət və 

yaxud banklar tərəfindən maliyyələşdirilməsini ifadə edən iqtisadi 

termindir. Dəyişməkdə olan “kapitalist dövlət” anlayışı öz yerini “sosial 

dövlət”-ə verdiyi hazırkı dövrdə, ipoteka kreditləri dövlət tərəfindən 

vətəndaşların sosial rifahının yaxşılaşdırılması, yaşayış şərtlərinin 

zamana uyğun təmin edilməsi, insanların haqqı olan ədalətli gəlir 

bölgüsünə nail olunması və dövlətin sosial mahiyyətinin təzahürü hesab 

edilə bilər. Diqqət etsək bir çox dövlətlərdə ipoteka kreditləri rəmzi 

faizlərlə (1% və ya 2%) vətəndaşlara təklif edilməklə bir növ birbaşa 

dövlət dəstəyi xarakterli olur. 

İpotekanı əhəmiyyətli edən əsas amilləri aşağıdakı kimi sıralamaq 

olar: 
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 Insanların həyat şəraitinin təxirəsalınmadan 

yaxşılaşdırılması; 

 Zamanın dəyərləndirilməsi; 

 Mövcud olan vəsaitin dəyərləndirilməsi; 

 Gəlirlərin səmərəli istifadəsinin təmin edilməsi; 

 İnsan resurslarının inkişafı; 

 Ailə bağlarının möhkəmləndirilməsi. 

 İpotekanın üstünlüyünü daha dərin qavramaq məqsədi ilə 

təxəyyülümüzü istifadə etsək yerinə düşər. Belə ki, siz təsəvvür 

edin : Bakıda yaşayırşınız, eviniz yoxdur və kirayə haqqı 

ödəyirsiniz. Əmlak bazarlarında aylıq kirayə haqları adətən 

mənzilin dəyərinin 1/250 və ya 1/300 nisbətində müəyyən edilir. 

Deməli, siz 200 manat kirayə haqqı ödəyib təxminən 50 min manat 

dəyəri olan evdə yaşayırsınız və aylıq gəlirinizdən 300 manat 

yığıma yönəltməklə kirayə yaşadığınız mənzilin hazırkı dəyərini 

167 aya və yaxud da 14 ildən artıq zamana cəmləşdirə bilərsiniz. 

Lakin, bu zaman üç əsas məqama diqqət etmək lazımdır : 

 1. İnflyasiyadan qaynaqlanan qiymət artımı; 

2. Mərkəzləşmə və kommunikasiya şərtlərinin inkişaf etdirilməsi 

ilə əlaqədar bahalaşma; 
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 3. Hər yeni ildə əvvəlki ilə nisbətən artan tələbatdan 

qaynaqlanan qiymət artımları.  

Sadalanan şərtlərin hər biri mənzil qiymətlərinin artımında xüsusi 

rol oynayır. Orta hesabla illik 5%-lik artım proqnozlaşdırsaq 14 

ildən sonra sizin almaq istədiyiniz mənzilin qiyməti təxminən 104 

min manat olacaq. Həmçinin, bu müddət ərzində kirayə 

qiymətlərindəki dəyişmələri də nəzərə aldıqda təxminən 45000 min 

manat kirayə ödəmiş olacaqsınız. Bu isə sizə 15-il ərzində 

yaşadığınız evə sahib olma dəyərinin 149 min manat olması və 

yaxud 14 il müddətində orta hesabla 900 manatın yalnız mənzil 

şəraiti üçün istifadə edilməsi deməkdir. 

Əgər siz 15 illik müddətə 55 min manat ipoteka götürsəniz, ipoteka 

kreditləri üçün nəzərdə tutulmuş 

hazırkı faizlərlə ( adi ipoteka 

krediti faizi ilə hesablanıb 8%) 

birlikdə annuitet (hər ay üçün 

bərabər ödəniş şərti) qaydada 

ayda 500 manat, kredit 

müddətində (167 ay) isə cəmi 

83500 manat ödəməklə bəhs etdiyimiz mənzilə sahib olacaqsınız. 

Qeyd etdiyimiz iki hal arasındakı fərq hər ay üçün 400 manat, 14 il 
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müddətində isə təxminən 65 min manatdır. Bəhs etdiyimiz praktiki 

misaldan da aydın olur ki, maliyyə imkanlarının və zamanın 

dəyərləndirilməsi baxımından ipoteka krediti ilə mənzil almaq, 

illərlə vəsait toplayaraq bu məqsədə nail olmaqdan daha 

məqsədəuyğun və sərfəlidir. 

Göründüyü kimi, ipoteka krediti istiqamətində aparılan 

dövlət siyasəti əhalinin gəlirlərinin səmərəli istifadəsi, mənzil 

şəraitinin yaxşılaşdırılması baxımından daim aktuallığını saxlayır. 

Doğrudur ki, ipoteka kreditləşməsi sosial aktdır və məqsəd 

vətəndaşların həyat şəraitini yaxşılaşdırmaqdır. Lakin, dövlətin 

ipoteka proqramı digər yan təsirlərə malikdir. Belə ki, yeni tələbin 

yaranması əmlak bazarında canlanmaya səbəb olur, tikinti sektoru 

genişlənir və bu sahələrlə əlaqəli digər sub sektorlar inkşaf edir. 

Eyni zamanda əgər ipoteka kreditləşməsi mənzil bazarında ciddi 

paya sahib olursa, bu zaman proses qiymət artımlarına yol açır. 

Dövlətin vəzifəsi düzgün ipoteka siyasəti həyata keçirməklə 

mümkün mənfi təsirləri minimuma endirmək və mövcud şərtlər 

daxilində yüngül ipoteka şərtləri tətbiq etməkdir. 
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İpoteka haqqında qanunvericilik 

İsətənilən iqtisadi prosesin və ya fəaliyyətin həyata 

keçirilməsi üçün ilk və ən vacib faktor hüquqi bazanın 

formalaşdırılması hesab edilir. Təbii ki, Azərbaycanda ipoteka 

kreditləşməsinin həyata keçirilməsi, prosesin təmin edilməsi və 

məqsədliliyi qanunlar, hüquqi aktlar və sərəncamlarda öz əksini 

tapıb. 

Azərbaycan Respublikasında ipoteka ilə əlaqəli münasibətlər 

aşağıdakı qanunlar vasitəsi ilə tənzimlənir. 

 İpoteka Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ; 

  Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ; 

  Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ; 

  Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu . 

Bundan əlavə ipoteka sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında ölkə 

prezidentinin fərmanları (Azərbaycan Respublikasında ipoteka 

kreditləri sisteminin yaradılması haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı, Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu haqqında 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 
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Prezidentinin fərmanı, Azərbaycan Respublikasında ipoteka 

kreditlərinin verilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, Azərbaycan 

Respublikasında güzəştli ipoteka kreditlərinin verilməsi 

Qaydalarında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı ), Nazirlər Kabinetinin 

qərarları (İpoteka kağızının formasının təsdiq edilməsi barədə 

Nazirlər Kabinetinin Qərarı, İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatı 

Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin 

Qərarı) və sair normativ hüquqi aktlarla yanaşı, Azərbaycan 

Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə ipoteka 

qanunvericiliyinin predmeti hesab edilir. Bu qanun və fərmanlarla 

yanaşı Azərbaycanda ipoteka kreditlərinin verilmə qaydaları, 

yenidən maliyyələşdirmə, güzəştli ipoteka şərtləri, ilkin 

qiymətləndirici və sığorta şirkətləri ilə münasibətlər AİF-in 

normativ sənədləri və təlimatları ilə tənzimlənir. 

 Ölkə prezidentinin 15 aprel 2005-ci il tarixli fərmanı ilə 

qüvvəyə minən “İpoteka Haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu” ölkə vətəndaşlarına ilk dəfə ipotek kreditlərindən istifadə 

imkanı yaratdı. Bu qanun ipoteka kreditləşməsinin ilkin şərtlərinin 

müəyyənləşdirməkdə baza sənədi hesab edilir. Belə ki, qanunda 
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ipoteka predmetinin və xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi, 

tərəflərin hüquq və vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsi, ipotekanın 

növləri, istifadə hüquqları, dövlət qeydiyyatına alınması və 

qeydiyyata xitam verilməsi qaydaları kimi əsas prinsipləri əksini 

tapıb. Qanun 7 fəsil və 59 maddədən ibarətdir. 

Bu qanunun 6-cı maddəsi ipoteka predmeti olaraq dövlət reyestr 

xidmətində aktiv mülkiyyət hüququ təsdiqlənmiş daşınmaz əmlakdan 

istifadə edilməsini şərtləndirir. Qanun həmçinin, bölünməsi mümkün 

olmayan əşyaların hissə-hissə ipotekasını qadağan edir. Lakin, bir neçə 

əşya borcalanın razılığı ilə eyni zamanda ipoteka predmeti hesab edilə 

bilər. Yəni, qanunla ümumi ipotekaya icazə verilir. Bununla yanaşı bu 

qanun, müqavilədə xüsusi qeyd olmadığı halda tərəflərin razılığı 

əsasında ipoteka predmetinin dəyişdirilə bilməsinə imkan yaradır. 

(Maddə: 6.5. İpoteka müqaviləsində ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, 

ipoteka predmeti ipoteka saxlayanın razılığı ilə dəyişdirilə bilər. Bu 

halda ipoteka müqaviləsində dəyişikliklər edilir.) Qanunda ümumi 

mülkiyyət hüququ olan əmlakın ipotekaya qoyulması, yalnız digər 

mülkiyyətçilərin notarial qaydada razılığı olduqda mümkün hesab 

edilir. ( Maddə 8.1: Ümumi birgə mülkiyyətdə olan əşya bütün 

mülkiyyətçilərin notariat qaydasında təsdiq olunmuş razılığı ilə 
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ipotekaya qoyula bilər.) Bununla belə, ümumi paylı mülkiyyətin 

iştirakçısı öz payını digərlərinin razılığı olmadan ipoteka etdirə bilər. 

Qanunun 7-ci maddəsində ipotekanın xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilir. 

İpotekanın xüsusiyyətləri dedikdə ipotek etdirilən əmlakın üzərində 

olduğu torpaq sahəsinin də ipoteka predmeti olması, gələcəkdə 

yaranmış problemlərdən doğan ipoteka predmetinə tutmanın əmlakın 

yerləşdiyi torpaq sahəsinə də aid olması kimi hüquqi tələblər nəzərdə 

tutulur. Bundan başqa ipoteka haqqında qanun borcalana 3-cü tərəfin 

irəli sürdüyü hər hansı iddianın qarşılığı vətəndaşa məxsus digər 

mülklərlə ödənilə bilmədikdə ipoteka predmetinə tələb yalnız kreditin 

digər hissəsi borcverən tərəfə ödənildikdən sonra müzakirə mövzusu ola 

biləcəyinə imkan verir. Başqa sözlə ipoteka predmeti ipoteka krediti 

üzrə öhdəliklər tamamilə yerinə yetirildikdə yenidən aktiv əmlaka 

çevrilir. 

 Sadaladığımız şərtlərin ipoteka müqaviləsində əks olunması 

məcburidir. Çünki, borcalan və borcverən arasındakı gələcək 

münasibətlərin əsas istinad yeri və ya hüquqi tərəfləri yalnız ipoteka 

müqaviləsində razılaşdırıldığı kimi olur. İpoteka müqaviləsi isə 

aidiyyatı dövlət qurumu tərəfindən qeydiyyata alındığı andan qüvvəyə 

minir. Daşınmaz əmlakın ipotekası zamanı tərəflər arasında bağlanan 

müqavilə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydə alınmalıdır.  
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Müqavilə dövlət qeydiyyatına alındığı zaman ipotekanın predmeti, əsas 

öhdəliyin mahiyyəti, icra müddəti və ipoteka saxlayan barədə məlumat 

ətraflı şəkildə qeyd edilir. Əgər müqavilədə ipoteka kağızının verilməsi 

nəzərdə tutulubsa, dövlət qeydiyyatına alınan zaman bu informasiyanın 

da qeyd edilməsi məcburi tələblər sırasındadır. Qanunvericilikdə 

ipoteka müqaviləsinin qeydiyyata alınmasından imtina halları ilə bağlı 

sənədlərdə çatışmamazlığın olması, ipoteka etdirənin həmin mülkiyyət 

üzərində sərəncam vermə səlahiyyətinin olmaması və yaxud qanunla 

məhdudlaşdırılması, bəhs olunan əmlakla əlaqədar məhkəmə 

mübahisəsinin olması kimi hüquqi əngəllər hesab edilir. Lakin, 

qeydiyyatdan imtina son deyil. Belə ki, imtina qərarını aldıqdan sonra 

imtina səbəbini aradan qaldıraraq əmlakı yenidən ipotek etdirmək olar. 

Bundan başqa vətəndaş ipotekanın dövlət qeydiyyatından imtinanı 

əsassız hesab edirsə inzibati qaydada məhkəməyə müraciət edə bilər. 

Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, ipotekanın dövlət qeydiyyatının 

ləğvi qanunvericiliyə uyğun olaraq ipoteka saxlayanın ərizəsi və yaxud 

da məhkəmənin qərarı əsasında baş verə bilər. İpoteka müqaviləsi 

dövlət qeydiyyatına alınan zaman dövlət rüsumunu ipoteka qoyan tərəf 

ödəyir. 

İpoteka qoyan və ipoteka saxlayanın hüquq və vəzifələri də bəhs 

etdiyimiz qanunla tənzimlənir. İpoteka qoyanın ipoteka predmetinə 
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sahiblik, onun təyinatı üzrə istifadəsi, vəsiyyət edilməsi, qanunun 

tələblərinə uyğun sərəncam vermək kimi hüquqları və ipoteka 

predmetinin saxlanılması, salamatlığı, üçüncü şəxslərin qəsdlərindən, 

tələblərindən qorunması, vergilərin, kommunal xərclərin ödənilməsi 

kimi vəzifələri var. İpoteka saxlayanın isə ipoteka predmetinin 

saxlanılmasına nəzarət etmək, nöqsanların aradan qaldırılmasını tələb 

etmək, ipoteka qoyan tərəfindən xəbərdarlıqlara əməl edilmədikdə 

ipoteka predmetinin sahibliyinin onun xeyrinə dəyişməsi iddiası ilə 

məhkəməyə müraciət etmək kimi hüquqları var. Sonuncu halda 

məhkəmə ipoteka saxlayanın xeyrinə qərar çıxararsa o zaman, sahiblik 

hüququ tam şəkildə ona keçir. 

 İpoteka predmetinin sığorta etdirilməsi də qanunun vacib 

tələblərindən biridir. Sığorta zamanı ipoteka predmetinin bazar qiyməti 

əsas götürülür. Əgər ipoteka qoyan fiziki şəxsdirsə, o zaman onun 

həyatı və əmək qabiliyyətinin itirilməsi riski mütləq sığorta edilməlidir. 

Ümumiyyətlə isə ipoteka haqqında qanunun qəbul edilməsi ölkə 

tarixində ilk dəfə ipoteka kreditləşməsinə start verilməsinə səbəb oldu. 

İpoteka prosesinin tənzimlənməsi, maliyyə mənbələrinin vahid 

qaynaqda birləşdirilməsi, bu sahədə dövlət siyasətinin həyata 

keçirilməsi məqsədi ilə  “Azərbaycan Respublikasında ipoteka kreditləri 

sisteminin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
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tərəfindən 16 sentyabr 2005-ci ildə fərman imzalanıb. Fərmanda  

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi) Bankı nəzdində Azərbaycan 

İpoteka Fondu yaradılması və bununla əlaqədar görülməli olan işlərin 

siyahısı, o cümlədən, AİF haqqında əsasnamənin hazırlanması tələbləri 

öz əksini tapıb. Ölkə prezidentinin 22 dekabr 2005-ci il fərmanı ilə isə 

“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan 

İpoteka Fondu haqqında Əsasnamə” və “Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondunun vəsaiti 

hesabına ipoteka kreditlərinin verilməsi Qaydaları” təsdiq etdi. 

Beləliklə, ölkədə ipoteka kreditlərinin verilməsi mexanizminin 

formalaşdırılması istiqamətində ciddi addımlar atıldı. 
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Azərbaycanda İpoteka kreditlərinin verilməsi 

prosedurası 

İlk öncə qeyd etməliyik ki, ipoteka krediti almaq istəyən 

vətəndaş kreditin hansı mənbələrdən alınacağını müəyyən etməlidir. 

Belə ki, ipoteka kreditləri verilmə şərtləri və maliyyənin təmin edilməsi 

mənbəyi baxımından üç əsas hissəyə ayrılır.  

1. Güzəştli ipoteka. 2. Adi ipoteka. 3. Kommersiya ipotekası.  

Bu ipoteka kreditlərinin hər biri ayrı-ayrı qaydalar və şərtlər 

daxilində müştərilərə təqdim olunur. Həmçinin, adi və güzəştli ipoteka 

kreditləri dövlət büdcəsi, AİF-in aktivlərinin idarə edilməsi və sair 

rəsmi mənbələrdən formalaşdığı halda kommersiya ipotekası istənilən 

bank və ya kredit təşkilatının öz vəsaiti hesabına formalaşır. 

Kreditlərin verilməsi şərtləri 

AİF-in vəsaitləri hesabına verilən adi və güzəştli ipoteka kreditləri 

aşağıdakı tələblərə uyğun olmalıdır: 

 Kredit Azərbaycan manatı ilə ancaq Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşına verilməlidir;  

 İpoteka predmeti yalnız mənzil və ya fərdi yaşayış evi ola 

bilər;  
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 Kreditin məbləği kreditin verildiyi tarixə ipoteka ilə yüklü 

edilən daşınmaz əmlakın bazar qiymətinin 85%-dən çox 

olmamalıdır; 

 İpoteka kreditləri üzrə ödəniləcək aylıq məbləğ borcalanın 

(borcalanların) aylıq məcmu gəlirinin 70%-dən çox 

olmamalıdır;  

 Borcalanın (birgə borcalanın) və onun ailəsinin həyatı və 

fəaliyyəti ilə əlaqədar müntəzəm ödənişlər hər bir ailə 

üzvünün saxlanılması üçün xərc ölkə üzrə müəyyən olunmuş 

yaşayış minimumundan az götürülə bilməz; 

 Kreditin son ödəniş tarixinə borcalanın yaşı qanunvericiliklə 

müəyyən olunmuş pensiya yaş həddindən çox olmamalıdır;  

 Kredit daşınmaz əmlakın ipotekası ilə təmin olunmalıdır;  

 İpoteka ilə yüklü edilən daşınmaz əmlak AİF tərəfindən təsdiq 

olunmuş siyahıya daxil olan və onunla əməkdaşlığa dair 

müqavilə bağlamış müstəqil qiymətləndirici tərəfindən 

qiymətləndirilməlidir;  

 İpoteka saxlayanın hüquqları qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alınmalıdır;  

 Kredit üzrə əsas borc və hesablanmış faizlər hər ay bərabər 

hissələrlə (annuitet ödənişlər) ödənilməlidir;  
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 İpoteka ilə yüklü edilmiş daşınmaz əmlakın bazar qiyməti əsas 

götürülərək ipoteka ilə təmin edilən kreditin həcmindən az 

olmamaq şərtilə sığortalanmalıdır;  

 Həyat sığorta müqaviləsi. Birgə borcalanların həyat sığortası 

onların ipoteka kreditinin məbləği hesablanarkən gəlirlərinin 

xüsusi çəkisinə proporsional qaydada aparılmalı və birgə 

borcalanların həyat sığortasının ümumi məbləği ipoteka 

krediti məbləğindən az olmamalıdır;  

 AİF tərəfindən müəyyən olunan digər tələblər.  

Bu zaman yaranan hallardan biri –kimlər güzəştli ipoteka 

kreditindən istifadə edə bilər? olur. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, 

güzəştli ipoteka krediti dövlətin sosial siyasətinin bir istiqaməti olub, 

əhalinin daha az gəlirli hissəsinə dəstək məqsədi daşımaqla yanaşı, ölkə 

qarşısında dəyərli xidmətləri olan insanlara və ya onların ailələrinə 

dövlət qayğısını əks etdirən bir üstünlüyüdə özündə ehtiva edir. Bu isə 

özlüyündə təqdirə layiq hal hesab edilir. “Azərbaycan Respublikasında 

güzəştli ipoteka kreditlərinin verilməsi” qaydalarının 2-ci müddəası 

güzəştli ipoteka kreditindən istifadə etmə hüququ olan vətəndaşların 

siyahısını aşağıdakı kimi müəyyən edir. 

1.  Gənc ailənin üzvü olan aşağıdakı şəxslər; 
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-    şəhid ailəsinin üzvü (əri/arvadı, övladları);  

-    Milli Qəhrəman (özü, əri/arvadı, övladları);  

-    məcburi köçkün və ya ona bərabər tutulan şəxslər;  

-    üç ildən az olmayan müddətdə dövlət qulluqçusu işləyən şəxslər;  

-    elmlər namizədi və ya doktorluq elmi dərəcəsi olan şəxslər;  

-  idman sahəsində xüsusi xidmətləri olan şəxslər ( fəxri bədən tərbiyəsi 

və idman xadimi, ölkə miqyaslı yarışların qalibi ( I yer ), beynəlxalq 

miqyaslı yarışların mükafatçıları ( I, II və III yerlər ). 

2.  Üç ildən az olmayan müddətdə hərbi xidmətdə olan ( müddətli 

həqiqi hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçular daxil deyil ), həmçinin də 

ehtiyata və istefaya buraxılmış Azərbaycan Respublikasının hərbi 

qulluqçuları. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bəhs etdiyimiz qaydalara əsasən, 

ipoteka kreditləri üzrə güzəştlərdən istifadə etmək hüququ olan hər bir 

ailə (şəxs) bu güzəştlərdən yalnız bir dəfə istifadə edə bilər. Bu 

məhdudiyyətdə əsas məqsəd məhdud imkanlardan istifadə zamanı 

ədalətin təmin edilməsinə xidmət etməkdir. 
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Cədvəl 1 : İpoteka kreditlərinin verilməsi şərtləri 

Şərtlər 
      Adi ipoteka kreditləri     Güzəştli ipoteka kreditləri 

Maksimal məbləğ 50000 AZN 50000 AZN 

Maksimal illik faiz dərəcəsi 8% 4% 

Maksimal müddət 25 il 30 il 

Minimum ilkin ödəniş 20% 15% 

Aylıq annuitet ödəniş 

məbləği (50 min manat 

kredit alındığı halda) 

386 AZN 239 AZN 

 

Mənbə : Azərbaycan Respublikası Dövlət İpoteka Fondu 

:http://www.amf.cbar.az/?/az/content/157/ 

Cədvəldən də göründüyü kimi, adi və güzəştli ipoteka kreditlərinin 

maksimal məbləği bərabərdir (50 min manat). Lakin, digər üç şərt illik 

faiz, müddət və ilkin ödəniş şərtlərində fərq var. Nəticədə aylıq annuitet 

ödənişlər arasında ciddi fərq yaranır. Belə ki, 25 il müddətinə 50 min 

manat adi ipoteka götürən şəxs aylıq 386 manat olmaqla müddətin 

sonuna qədər cəmi 116 min manat ödəniş etdiyi halda, güzəştli ipoteka 

götürən şəxs müvafiq olaraq aylıq 264 manat, cəmi isə 79200 manat 

məbləğində ödəniş edir. Digər tərəfdən nəzərə alsaq ki, güzəştli ipoteka 

krediti üçün ödəmənin maksimal müddəti 30 il müəyyən edilib bu zaman 

aylıq ödəniş 239 manata bərabər olur ki, bu da az gəlirli ailələr üçün 

əlavə üstünlük yaradır.

http://www.amf.cbar.az/?/az/content/157/
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İpoteka kreditinin alınması üçün tələb olunan sənədlər 

Tələb edilən sənədlərin siyahısını təqdim etməmişdən əvvəl onu qeyd 

etmək lazımdır ki, ipoteka kreditinin əldə edilməsi zamanı 

 ən ağır proses sənədlərin toplanması hesab edilir. Belə ki, bu zaman 

müxtəlif rəsmi qurumlar tərəfindən alınmalı olan 18 adda sənəd 

toplanmalıdır ki, bu da haqlı olaraq vətəndaşların narazılığına 

səbəb olur. Tələb edilən sənədlər aşağıdakılardır :  

1. Borcalanın (birgə borcalanın) şəxsiyyətini təsdiq edən 

sənəd və sənədin surəti; 

2. Nikahın bağlanması (və ya boşanma) barədə şəhadətnamə 

(sənədin surəti); 

3. Borcalanla (birgə borcalanla) birgə yaşayan yetkinlik yaşına 

çatmış ailə üzvlərinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər 

(sənədlərin surəti); 

4. Borcalanın (birgə borcalanın) yetkinlik yaşına çatmamış ailə 

üzvlərinin şəxsiyyət vəsiqələri və ya doğum haqqında 

şəhadətnamələri (sənədlərin surəti); 

5. Borcalanın (birgə borcalanın) əmək müqaviləsi və ya onun iş 

yerinin kadrlar idarəsi tərəfindən təsdiq edilmiş əmək 

kitabçasının  surəti;  



AZƏRBAYCANDA İPOTEKA SİSTEMİ 
REAL VƏZİYYƏTİN TƏHLİLİ VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 
İSTİQAMƏTLƏRİ 

  Rəşad Həsənov, MA, 

Gülnar İsmayılova, MSc, 

Fərhad Bayramov 
Səhifə 36 / 91  

 

İSİM İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi 
Yaxşı Tədqiqat, Yaxşı İslahat, Yaxşı Siyasət 

 

 

6. Borcalanın (birgə borcalanın) gəlirlərini təsdiq edən sənədlər 

(əsas və əgər varsa, əlavə iş yerindən arayış və s.); 

7. İpoteka predmetinin qiymətləndirmə aktı. 

İpotekanın rəsmiləşdirilməsi üçün tələb edilən sənədlər 

1. İpoteka qoyulan yaşayış sahəsi üzrə mülkiyyət hüququnu təsdiq 

edən sənəd (dövlət reyestrindən çıxarış) və texniki pasport (tələb 

olunduqda); 

2. İpoteka predmetinin digər öhdəliklər üzrə yüklü edilməməsini 

və məhdudiyyət olmadığını təsdiq edən sənəd; 

3. İpoteka qoyulan yaşayış sahəsi üzrə qeydiyyatda olanlar 

haqqında arayış; 

4. İpoteka predmetinin ipotekaya qoyulmasına və 

məhkəmədənkənar qaydada satılmasına dair ərin/arvadın, 

ipoteka predmetində qeydiyyatda olan digər yetkinlik yaşına 

çatmış ailə üzvlərinin notariat orqanlarına təqdim olunan 

razılığının surəti. İpoteka predmetinin mülkiyyətçisi yetkinlik 

yaşına çatmamış şəxs olduqda, onun maraqları çərçivəsində 

səlahiyyətli qəyyumluq və himayəçilik orqanlarının razılığının 

surəti. 
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İpotekanın rəsmiləşdirilməsindən sonra təqdim olunmalı 

sənədlər 

1. İpoteka müqaviləsinin (Qarışıq müqavilə) və ipoteka kağızının əsli 

və onların dövlət qeydiyyatından keçməsini təsdiqləyən sənədlər; 

2. Borcalanın həyatın ölüm halından və əmək qabiliyyətinin 

itirilməsinin və ipoteka predmetinin sığortalanmasının və sığorta 

ödənişlərinin ödənildiyini  təsdiqləyən sənədlər; 

3. Alınmış yaşayış sahəsinin alqı-satqı müqaviləsinin sürəti; 

4. Yaşayış sahəsinin satıcısının (fiziki şəxslər üçün) şəxsiyyətini təsdiq 

edən sənədlər. 

Borcalan fərdi sahibkar olduqda əlavə olaraq təqdim olunmalı 

sənədlər 

1. Sahibkarın vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçməsi haqqında 

şəhadətnamə (surəti); 

2. Vergi orqanları tərəfindən qəbul olunmuş gəlir vergisi və ya 

sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi. 

Borcalan güzəştli kateqoriyaya aid olduqda əlavə olaraq təqdim 

olunmalı sənədlər 

1. Güzəştli kateqoriyaya aid olmasını təsdiq edən sənəd.  

Qeyd etmək lazımdır ki, təqdim edilən sənədlərin hər birinin surəti 

notarial qaydada təsdiq edilməlidir. 
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İpoteka krediti əldə etmək üçün tələb edilən sənədlərin çoxluğu 

bir çox hallarda vətəndaşlar üçün keçilməz baryer funksiyasını yerinə 

yetirir ki, bu hal əhalinin aztəminatlı hissəsi üçün daha ciddi problemlər 

yaradır. Belə ki, sənədlərin çoxluğu administrativ əngəlləri daha da 

artırır və bəzi hallarda isə süni imtina variantı yaradır. Belə fikirləşirik 

ki, bu tip neqativ halların qarşısını almaq məqsədi ilə tələb edilən 

sənədlərin sayını azaltmaq mümkündür. Nəzərə alsaq ki, hazırda 

elektron hökumətin yaradılması istiqamətində ciddi işlər görülüb və 

vətəndaşlar haqqında məlumat bazası formalaşdırılıb, bu sənədlərin 

bəziləri ipoteka verən qurumlar tərəfindən elektron qaydada müraciət 

etməklə qısa zaman kəsiyində əldə edilə bilər. 

 İpoteka prosesi yuxarıda qeyd edilən sənədlərin də tələb olunma 

ardıcıllığından göründüyü kimi, mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Belə 

ki, kredit almaq haqqında qərar verən hər bir şəxs əvvəlcə təsdiq 

edilmiş şərtlər daxilində şəxsi imkanlarını qiymətləndirməlidir. Çünki, 

tələb olunan şərtlərdən hər hansı biri olmadıqda kreditin alınması 

mümkün deyil və bu məqsədlə müvafiq qurumlara müraciət etmək 

səmərəsiz vaxt itkisinə və sonradan ümidsizliyə yol aça bilər. Yeri 

gəlmişkən qeyd etmək istəyirik ki, ipoteka kreditini ailə üzvləri və 

yaxın qohumlarla birgə qaydada da əldə edə bilərlər. Bu zaman onlar 

“birgə borcalan” adlandırılır. Əgər şəxsin əmək haqqı kreditin geri 
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qaytarılmasına kifayət etmirsə bu zaman ailənin digər üzvü və ya 

üzvləri kreditin geri qaytarılması haqqında bank qarşısında öhdəlik 

götürə bilər ki, bu da onların birgə problemi sayılan mənzil məsələsinin 

həllinə kömək edər. Əgə vətəndaşr ipoteka  krediti almaq qərarı qəbul 

edirsə ipoteka krediti vermə səlahiyyəti olan müvəkkil kredit təşkilatına 

(banka) müraciət edərək ilkin qiymətləndirmədən keçməlidir. Bundan 

sonrakı mərhələ həlledici məqam hesab edilir. Çünki, müraciət etdiyiniz 

kredit təşkilatı sizin təqdim etdiyiniz sənədlər əsasında kredit qaytarma 

imkanlarınızı, ipotek edilən əmlakın iqtisadi parametrlərini yəni, dəyəri 

və vəziyyətinin qiymətləndirilməsini həyata keçirir. Kredit təşkilatı 

məhz bu qiymətləndirmədən sonra sizə kredit verilib, verilməməsi 

haqqında qərar qəbul edir. Əgər sizə kreditin verilməsi qərarı qəbul 

edilirsə, artıq ipoteka kreditinin rəsmiləşdirilməsinə başlanılır, mərhələ 

üçün zəruri olan sənədlər toplanılır, kredit, ipoteka və sığorta 

müqavilələri imzalanır və təsdiq edilir. Bu zaman yaranan hüquqlar 

dövlət qeydiyyatına alınır. Məhz bundan sonra kreditin verilməsi 

mümkündür. Əlbəttə ki, müəyyən edilmiş ilkin ödəniş məbləği 

ödənməli, ödəniş mütləq bank yolu ilə həyata keçirilməlidir. İpotek 

edilən əmlakın dəyərinin digər qalığı isə ipoteka krediti məqsədi ilə 

ayrılan vəsait hesabına əmlakın sahibinə ödənmiş olur. Beləliklə, əmlak 

ipotek etdirənin adına sənədləşdirilmiş olur lakin, kredit təşkilatı 

qarşısında şəxsin götürmüş olduğu öhdəliyin icrası başa çatdıqdan sonra 
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əmlak üzərində tam səlahiyyət şəxsə verilir. Yəni, öhdəlik yerinə 

yetirilməyənə qədər əmlakın satılması, başqasının adına keçirilməsi  və 

s. kimi hüquqlar yalnız kredit təşkilatının razılığı və iştirakı ilə 

mümkündür. 

İpoteka kreditinin əldə edilməsi üçün həyata keçirilən sənədləşmə 

əməliyyatlarının müddəti Azərbaycan Respublikasının digər 

qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir və aşağıdakı cədvəldə müəyyən 

edilmiş minimum və maksimum müddəti göstərilmişdir. 
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Cədvəl 2: İpoteka kreditinin rəsmiləşdirilməsi zamanı ayrı-ayrı 

sənədlərin əldə edilməsi üçün tələb edilən sənədlər 

Hərəkətin adı Müddəti Qanunvericilik 

Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların 

məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) 

dair dövlət reyestrindən arayışın 

verilməsinə görə (Forma 1) 

5 iş günü  “Daşınmaz əmlakın dövlət 

reyestri haqqında” AR Qanun, 

Maddə 5.3. 

Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət 

hüquqlarının dövlət qeydiyyatına 

alınması barədə çıxarışın verilməsi 

20 gün “Daşınmaz əmlakın dövlət 

reyestri haqqında” AR Qanun, 

Maddə 9.2 

İpotekanın dövlət qeydiyyatına 

alınması 

5 gün “Daşınmaz əmlakın dövlət 

reyestri haqqında” AR Qanun, 

Maddə 20.3 

İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatına 

alınması 

3 gün “İpoteka kağızının dövlət 

qeydiyyatı Qaydaları” nın 2.2-

ci bəndi 

İpoteka kağızının əlavə qeydiyyatı 2 gün “İpoteka kağızının 

dövlət  qeydiyyatı Qaydaları” 

nın 3.3-cü bəndi 

İpoteka predmetinin qiymətlən- 

dirilməsi 

1-3 gün  

 

Mənbə:Azərbaycan Respublikası Dövlət İpoteka Fondu 

http://www.amf.cbar.az/?/az/content/92/ 

İpoteka kreditlərinin alınması zamanı ödənilməli olan xərclərə həyata 

keçirilən hərəkətlər üçün dövlət rüsumları, sığorta xərcləri və ipoteka 

predmetinin qiymətləndirilməsi aiddir. Dövlət rüsumları dəyişməyən 

xərclərdir və  “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

http://www.amf.cbar.az/?/az/content/92/
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Qanunu ilə müəyyən edilib. Aşağıdakı cədvəl vasitəsi ilə ipoteka 

prosesində ayrı-ayrı hərəkətləri zamanı tələb olunan rüsumların məbləği 

əks etdirilib. 

Cədvəl 3: İpotekanın alınması zamanı tələb edilən ayrı-ayrı 

hərəkətlərə dövlət rüsumu 

Aparılan hərəkətin adı Rüsum 

(AZN) 

Hərəkəti 

aparan 

idarənin adı 

Dövlət 

rüsumu 

haqqında AR                                     

Qanunu 

Kredit müqavilələrinin təminatı 

kimi bağlanılan ipoteka 

müqavilələri üçün 

  28 
Notariat 

kontorları 
Maddə 10.4.3 

İpoteka krediti hesabına alınan 

yaşayış sahəsinə dair qarışıq 

müqavilə formasında bağlanan alqı-

satqı və ipoteka müqaviləsinin 

təsdiqi üçün: 

 

Notariat 

kontorları Maddə  10.4-1 

Bakı şəhərində   110   

digər şəhər və rayonlarda    44   

Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş 

güzəştli ipoteka krediti hesabına 

alınan yaşayış sahəsinə dair qarışıq 

müqavilə formasında bağlanan alqı-

satqı və ipoteka müqaviləsinin 

təsdiqi üçün: 

 

Notariat 

kontorları 

 

Maddə  10.4-2 

Bakı şəhərində    55  

digər şəhər və rayonlarda    22  

Daşınmaz əmlak üzərində 

hüquqların məhdudlaşdırılmasına 

 

   10 

Daşınmaz 

Əmlakın Dövlət 
Maddə 26.6 
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(yüklülüyünə) dair dövlət 

reyestrindən arayışın verilməsinə 

görə (Forma 1) 

Reyestri 

Xidməti 

Daşınmaz əmlak üzərində 

mülkiyyət hüquqlarının dövlət 

qeydiyyatına alınması 

barədə çıxarışın verilməsi 

 

   30 

Daşınmaz 

Əmlakın Dövlət 

Reyestri 

Xidməti 

Maddə  26.1.1 

 

İpotekanın dövlət qeydiyyatına 

alınması üçün 

   20 Daşınmaz 

Əmlakın Dövlət 

Reyestri 

Xidməti 

Maddə 26.2 

İpotekanın təkrar və əlavə dövlət 

qeydiyyatına alınması üçün 

 

   10 

Daşınmaz 

Əmlakın Dövlət 

Reyestri 

 Xidməti 

Maddə  26.4 

Daşınmaz əmlakın ipoteka ilə 

yüklülükdən azad edilməsi 

 

   10 

Daşınmaz 

Əmlakın Dövlət 

Reyestri 

Xidməti 

Maddə  26.4 

İpoteka kağızını tərtib edən şəxsin 

imzasının təsdiqi üçün 

 

   0.25 

Notariat 

kontorları 
Maddə  10.16 

İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatı 

üçün 

    5 Qiymətli 

Kağızlar üzrə 

Dövlət Komitəsi 

Maddə  21.5 

İpoteka kağızının əlavə qeydiyyatı 

üçün 

    2 Qiymətli 

Kağızlar üzrə 

Dövlət Komitəsi 

Maddə  21.6 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət İpoteka Fondu 

http://www.amf.cbar.az/?/az/content/92/ 

 

İpoteka hərəkətləri zamanı yaranan xərclər cədvəl 3-də təsvir edildiyi 

kimi, Bakı şəhərində 280.25 AZN, digər şəhər və rayonlarda isə 181.25 

http://www.amf.cbar.az/?/az/content/92/
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AZN təşkil edir. Xərclərdə yaranan fərq notariat kontorlarının Bakı 

şəhəri və digər rayonlar arasında tətbiq etdiyi xidmət tariflərinin 

dəyişməsindən qaynaqlanır. Lakin, ipoteka götürənin ödəməli olduğu 

xərclər bununla bitmir. Belə ki, ipoteka predmetinin dəyərləndirilməsi 

və sonradan onun sığorta etdirilməsi, ipoteka götürənin özünün qəza və 

xəstəlikdən sığorta etdirilməsi də bu sıraya daxil olan xərclərdəndir. 

İpoteka predmetinin qiymətləndirilməsi zamanı ödənilməli olan xidmət 

haqqı ipoteka predmetinin sahəsindən və mənsubiyyətindən asılı olaraq 

dəyişir. Əgər ev 1-3 otaqlıdırsa 50-70 AZN, daha çox otaqlıdırsa 80-

100 AZN, fərdi yaşayış evidirsə 100-120 AZN xidmət haqqı ödəməlidir. 

Ipoteka prosesi zamanı yaranan sığorta xərcləri isə əldə edilən kreditin 

məbləğindən asılı olaraq dəyişir. Bu zaman tətbiq edilən qaydaya görə 

fərdi qəza və xəstəliklərdən sığorta kreditin məbləğinin 0.5%-0.7%-i, 

ipoteka predmetinin sığortası isə kreditin məbləğinin 0.3%-0.4%-i 

miqdarında müəyyən edilir. 

Beləliklə, əgər vətəndaşın 

əldə etdiyi kreditin məbləği 

50 min manatdırsa bu zaman 

250-350 manat məbləğində 

qəza və xəstəliklərdən 

sığorta, 150-200 manat 

məbləğində isə ipoteka 
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predmetinin sığorta haqqı ödənilməlidir. 

Yuxarıda qeyd etdiklərimizdən göründüyü kimi, ipoteka prosesi 

zamanı yaranan xərclər təxminən 580-830 AZN arasında dəyişə bilər. 

Xərclərin dəyişməsinə səbəb ipoteka krediti müraciət və 

sənədləşmənin Bakı şəhəri və regionlarda olması, həmçinin kreditin 

məbləğindən asılı olaraq dəyişir.  

Sadaladığımız prosedur qaydalarını yerinə yetirdikdən sonra kredit sizin 

adınıza ayrılır.  

Bundan sonrakı mərhələ ipotek etdirilən mənzil dəyərinin kredit 

təşkilatının ödəmədiyi məbləği mənzil sahibinin adına köçürmək olur. 

Yəni, ilkin ödənişi bank yolu ilə ödəmiş olursan və digər hissə isə əldə 

olunan kredit hesabına ödənilir. Beləliklə mənzil sənin adına 

sənədləşdirilmiş olur. Baxmayaraq ki, əmlak bankda kreditin girovu 

olaraq qeydə alınıb, sən mənzilin mülkiyyətçisi olursan. Bəzən insanlar 

düşünür ki, sadəcə ödəniş bitdikdən sonra mülkiyyətçi hüququ əldə 

edir.  
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Azərbaycanda İpoteka kreditləşməsi rəqəmlərdə 

Qeyd etdiyimiz kimi ölkəmizdə ipoteka kreditlərinin verilməsinə 2006-

cı ildən başlanılıb. Ötən 6 il ərzində əhaliyə verilən ipoteka kreditlərinin 

həcmi 420.19 milyon manat olub. 2013-cü ilin yanvar-avqust aylarında  

isə 78.16 milyon manat məbləğində ipoteka krediti verilib. Beləliklə, 

AİF xətti ilə verilən kreditlərin ümumi həcmi 498.35 milyon manat 

olub. Təbii ki, AİF yarandığı ilk günlərdə maliyyə imkanları çox az idi. 

Belə ki, 2006-cı ildə fond əhaliyə yalnız dövlət büdcəsindən ayrılan 5.6 

milyon manat vəsaiti təqdim edirdisə, hazırda AİF-in maliyyələşmə 

mənbələri daha çoxdur və bunlara dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər, 

AİF tərəfindən yenidən maliyyələşdirmə nəticəsində yaranan vəsaitlər  

və AİF-in yerləşdirdiyi istiqrazlardan əldə edilən vəsaitlər aiddir. Fond 

vasitəsi ilə ipoteka kreditləşməsinin illər üzrə dinamikası aşağıdakı 

qrafikdə göstərilmişdir.  

Qrafik 1 : AİF tərəfindən verilən ipoteka kreditlərinin illər üzrə 

dinamikası 

 

Mənbə: AİF-hesabatları əsasında hazırlanıb 

0

100 5.6 70.2

0
76.9

97.08 95.64
74.77 74.16

milyon manatla
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Qrafikdən də göründüyü kimi qısa müddət ərzində ölkədə ipoteka 

kreditləşməsinin həcmi təxminən 15 dəfədən çox artıb. Yalnız məlum 

qlobal maliyyə böhranı ilə əlaqədar 2008-ci ildə kreditləşmə rəsmi 

olaraq dayandırılmışdı. Buna səbəb faktiki maliyyə qıtlığı yox, qlobal 

maliyyə böhranına səbəb olan əsas amil kimi ABŞ və bir sıra Avropa 

ölkələrində ipoteka kreditlərinin geri qaytarılmasında yaranan 

problemin hesab edilməsi idi. Başqa sözlə desək, baş verrmiş böhran 

Azərbaycan hökumətini daha ehtiyatlı davranmağa vadar edirdi. Lakin, 

qısa müddət sonra 2009-cu ildə ipoteka kreditləşməsi bərpa edildi və elə 

həmin il əhaliyə 77 milyon manat məbləğində kredit verildi. Hazırda 

Azərbaycanda ipoteka kreditləşməsinin ÜDM-də xüsusi çəkisi 0.8%-

dir. İpoteka kreditlərinin ÜDM-dəki həcminə görə ölkəmiz dünyada ən 

son yerlərdən birini tutur. Məsələn, ABŞ da müvafiq göstərici 69%-ə, 

İsveçrədə isə 130%-ə çatır. İpoteka kreditlərinin ÜDM-dəki xüsusi 

çəkisinin çoxluğu ölkənin sosial siyasətinin səviyyəsini və vətəndaşların 

kreditlərdən istifadə imkanlarının genişliyinə dəlalət edir. Azərbaycanda 

isə il ərzində ipoteka kreditindən orta hesabla 3 min vətəndaş istifadə 

edir. Nəzərə alsaq ki, ölkəmizdə hər il təxminən 45-50 min yeni ailə 

qurulur və onların 85%-ni gənclər təşkil edir ipoteka kreditinin 2-3 min 

nəfərə şamil edilməsi doğru deyil. Vəziyyətin əhəmiyyətliliyini nəzərə 

alaraq ipoteka məqsədi ilə dövlət büdcəsinə ayrılan vəsaitlərin həcmi 

minimum 5 dəfə artırılmalıdır. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, 2013-cü 



AZƏRBAYCANDA İPOTEKA SİSTEMİ 
REAL VƏZİYYƏTİN TƏHLİLİ VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 
İSTİQAMƏTLƏRİ 

  Rəşad Həsənov, MA, 

Gülnar İsmayılova, MSc, 

Fərhad Bayramov 
Səhifə 48 / 91  

 

İSİM İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi 
Yaxşı Tədqiqat, Yaxşı İslahat, Yaxşı Siyasət 

 

 

ildə dövlət büdcəsindən AİF-ə ayrılan vəsaitin həcmi 40 milyon manat 

olub. Bundan əvvəlki illərdə də büdcədən fonda ayırmalar daha az 7-20 

milyon manat həcmində olub. Lakin, nəzərə alsaq ki, hazırda sosial və 

ya adi ipoteka şərtlərində kreditlər təklif etmək özəl bank sektorunun 

marağında deyil, demək ki, dövlət büdcəsindən bu sahəyə ayrılan 

vəsaitlərin həcminin artırılması vacibdir. Azərbaycan vətəndaşı üçün 

daha çox əhəmiyyət kəsb edən ev probleminin həlli kimi bir məqsədlə 

cəmi 40 milyon və ya daha az vəsaitin ayrılması haqlı narazılıq doğurur. 

Halbuki, büdcə xərcləmələrində səmərəliliyi və məqsədliliyi təmin 

etməklə  AİF-ə  ayrılan vəsaitlərin məbləğini dəfələrlə artırmaq 

mümkündür. Ümumiyyətlə isə AİF-in maliyyə qaynaqları artırılmalı, 

beynəlxalq təcrübədə daha çox istifadə edilən sığorta fondlarının 

kreditləşməyə cəlb edilməsi təmin edilməlidir. Hazırda ipoteka 

kreditləri üzrə maliyyə resurslarının dinamikası aşağıdakı qrafikdə daha 

ətraflı və illər üzrə əks edilib. 
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Diaqram 1. İpoteka kreditləri üzrə maliyyə resurslarının dinamikası, 

mln.AZN

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət İpoteka Fondu 

http://www.amf.cbar.az/imagemanager/images/statistika/verilmis%20

kreditler.JPG.JPG 

Göründüyü kimi, 2009-cu ildən etibarən AİF dünya maliyyə 

bazarlarında öz istiqrazlarını yerləşdirməklə ipoteka proqramının 

maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə vəsaitlər cəlb etməyə başlayıb. Lakin, 

istiqrazların yerləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlər yalnız adi ipoteka 

kreditlərinin verilməsində istifadə edilə bilər. Bunun əsas səbəbi cəlb 

edilən vəsaitlərin illik faiz dərəcələrinin 7% və bəzən isə 10% 

olmasıdır. İstiqrazlara görə  faizlərin yüksək olması həmin vəsaitlərin 

güzəştli ipoteka kreditlərinin verilməsində istifadə edilməsini səmərəsiz 

edir.  
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Diaqram 2. İpotekadan istifadə edənlərin yaş qrupları üzrə bölgüsü 

Azərbaycanda ipoteka kreditlərinin 

böyük bir qismi 35 yaşına qədər olan 

yəni gənc ailələrə verilib. Əhalinin 

bu kateqoriyasına verilən kreditlərin 

həcmi ümumi ipoteka 

kreditləşməsinin 73%-ni təşkil edib, 

27%-i isə 35 yaşdan yuxarı 

vətəndaşlara verilib. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə 

ipoteka qanunvericiliyinə əsasən vətəndaşın güzəştli və ya adi 

ipotekadan yəni AİF tərəfindən maliyyələşən yolla bir dəfə ipoteka 

krediti almaq hüququ var. Bu şərt kommersiya ipotekasına aid edilmir. 

Kommersiya ipotekasının şərtləri isə ağır olduğu üçün vətəndaşlar daha 

çox dövlət ipoteka proqramına müraciət etməyə üstünlük verir. 

  

37%

36%

27%

18-29 yaş 30-35-yaş
36 yaş və yuxarı
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İpoteka beynəlxalq təcrübədə 

 Qeyd etdiyimiz kimi, ipoteka kreditlərinin verilməsində əsas 

məqsəd insanların yaşam şərtlərini inkişaf etdirmək, sosial problemlərə 

ədalətli həll yolunu müəyyən etmək və vətəndaş-dövlət 

münasibətlərində birincinin təbii haqlarına dəstəyi ifadə etməkdir. Məhz 

bu prizmadan yola çıxaraq XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq vəhşi 

kapitalizmin zamanla daha yumşaq və sosial formaya doğru dəyişməsi 

ipoteka kreditlərinin inkişafına təkan verdi. Ötən əsrin 30-cu illərində 

dünya iqtisadiyyatında və o cümlədən ABŞ-da baş verən dərin iqtisadi 

depressiya və daha sonrakı dövrdə Avropada infrastrukturun məhvi ilə 

nəticələnən qlobal müharibə nəticədə yaşam şərtlərini ciddi şəkildə 

ağırlaşdırdı və daşınmaz əmlak bazarı çökdü.  

Belə bir şəraitdə dövlət ilk növbədə daşınmaz əmlak bazarındakı 

qarışıqlığı aradan qaldırmaq məqsədi ilə hüquqi bazanı 

möhkəmləndirdi. Beləliklə, ilk dəfə Qərbi Avropa dövlətləri ipotek 

etdirilmiş daşınmaz əmlakın kreditor təşkilat tərəfindən satılmasını 

qadağan etdi. İpotek etdirilmiş əmlak yalnız məhkəmə qərarı ilə satıla 

bilərdi. Daha sonra isə ABŞ konqresi Milli İpoteka İttifaqı (“Fannie 

Mae”), Mənzil İpoteka Kredit Korporasiyası (“Freddi Mac”), Dövlət 

İpoteka Kredit Birliyi (“Genni Mae”) kimi təşkilatların təsis edilməsi 

haqqında qərar qəbul etdi ki, sonradan bu təşkilatlar  ikinci ipoteka 

bazarının yaranmasında və inkişafında ciddi rol oynayır. Yaradılan 
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hüquqi baza və atılan addımlar nəticəsində dövlət bu sahəyə nəzarəti öz 

üzərinə götürmüş oldu. Ümumiyyətlə isə ABŞ-da ilk yığım cəmiyyəti 

1831-ci ildə yaradılan  “Oxford Provident Building Assocation”  hesab 

edilir. 

Beləliklə, yaranmış şərait dövlətlər tərəfindən həyata keçirilən ipoteka 

siyasətinin strateji əhəmiyyətini daha da artırdı. Hazırda isə ipoteka 

kreditləşməsi hökumətlərin sosial siyasətində indiqator rolu oynayır. 

Günümüzdə, dünyada ipoteka sisteminin iki təkmilləşmiş modeli 

mövcuddur. 

 

1. Sekuritizasiya ( Amerikan) 

2. Sosial (Avropa) 

İpoteka kreditləşməsində ABŞ modeli 

Sekuritizasiya modelində ipotekaya görə verilən kredit, qiymətli 

kağız olan ipoteka kağızı hesab olunur. Bu halda ipoteka kağızı borcun 

təminatçısı kimi çıxış edir və eyni zamanda borc alanın borc verən 

qarşısında öhdəliyini təsdiq edən hüquq sənəd hesab olunur. İpoteka 

kağızı likvid maliyyə aləti olaraq sahibi tərəfindən təkrar bazarda satıla 

bilir. Amerikan modeli ikipilləli maliyyələşmə sisteminə malikdir və 

eyni zamanda faiz dərəcələri maliyyə bazarındakı qiymətlərdən asılı 

olaraq dəyişkən xarakterli olur. İkinci bazardakı qurumlar  “Federal 

National Mortgage” (FNMA) və “Goverment National Mortgage 
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Association” kimi dövlət qurumları ilə birlikdə vahid bir sistem 

formalaşdıraraq yatırım edənlərə öz hissələrini satırlar. 

 ABŞ-da ipotekaya əsaslanan kredit bazarı bir-biri ilə əlaqədar 

olan iki hissəli şəkildə fəaliyyət göstərir. İlkin bazarda kredit verən 

təşkilatlar, o cümlədən ipoteka krediti verən təşkilatlar, əyalətlərə aid və 

yerli əmlak maliyyələşdirilməsini təmin edən təşkilatlar, kredit 

təşkilatları, kommersiya bankları, yığım cəmiyyətləri, kredit birlikləri, 

həyat siğortası təşkilarları, investisiya bankları, ipoteka kredit bankları, 

daşınmaz əmlak investisiya ortaqlıqları, şəhər əmlak xidməti təmin 

edən təşkilatları əsas aktyorlar hesab edilir. Bu təşkilatlar, inşaat 

kreditləri, torpaq kreditləri, körpü kreditlər, davamlı maliyyələşdirmə 

kreditləri kimi kreditləri təmin etməkdədilər. 

Bu tip təşkilatlarda əməliyyatların riskinə nəzarət edən və təşkil edən 

dövlət qurumlarının o cümlədən, Federal Əmlak İdarəsi, Şəhər Əmlak 

Xidmətləri və əmlak qiymətləndirmə idarələrinin ekspertləri var. Qeyd 

etdiyimiz dövlət qurumları verilən kreditin geri dönüşünü təminat altına 

almaqdadır. 

 İkinci bazarda ipoteka kreditini daşınan qiymət halına çevirən və 

zəmanət təmin edən FNMA, GNMA və FHLMC kimi xüsusi təşkilatlar 

var. Bu mərhələdə sərmayə bazarı təşkilatı, rating təşkilatları, Milli 

Sığorta Brokerler Birliyi (NAIC, National Association Insurance 

Commisionners) fəaliyyət göstərir. 
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Birinci bazarın fəaliyyətin qısaca olaraq aşağıdakı kimi sıralamaq olar: 

 Kredit məhsulu və onun qiyməti təyin edilir bazara təqdim 

olunur; 

 Bazara yeni kredit məhsulu çıxarılır; 

 Kredit üçün daşınmaz əmlaka qiymət təyin olunur; 

 Kredit müqaviləsi ilə əlaqədar təsdiq olunmuş sənədlər bir 

araya gətirilir; 

 Krediti təsdiq və ya rədd edirlər; 

 İpoteka kredit müqavilələrini qiymətləndirirlər; 

 Kreditin maliyyələşdirilməsi üçün resuslar tapırlar; 

 İkinci bazarda mövcud kredit məhsulunu satırlar; 

 Kredit ödəmələrini toplayıb geri ödəyirlər. 

Amerika Birləşmiş Ştatlarında ipotekaya söykənən mənzil kreditini 

verən təşkilatlar ikinci bazarda aşağıdakı dörd istiqamətdə fəaliyyət 

göstərir. 

- Bütün ipoteka kreditlərini bir portfel altında yığaraq mühafizə 

edir; 

- İpoteka kreditlərini satır; 

- İpoteka kreditlərini ipotekaya söykənən qiymətli kağızlara və ya 

səhmlərə çevirir; 

- Verdiyi ipoteka kreditlərini ipotekaya əsaslanan istiqrazlara 

çevirir. 
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Əgər təşkilat dördüncü yolu seçərsə öz kredit müqavilələrini investisiya 

bankları vasitəçiliyi ilə və ya xüsusi plasmanlar (private placement) 

şəklində sərmayəçilərə satır. Əgər bank öz məhsulunu qiymətli 

kağızlara çevirmişsə bu kağızları ya yuxarıdakı bölmələrdə qeyd edilən 

GNMA, FHLMC və ya FNMA vasitəçiliyi və zəmanəti altında və ya öz 

adı altında sərmayə bazarlarında çalışan dillerlər və ya FNMA / 

FHLMC -nın satış masaları vasitəsiylə yatırımcıya satır. İlk iki yolu 

seçənlər kreditlərini bir paket halına salaraq ya birbaşa yatırımçıya 

yaxud FNMA-ya satır. Digər yol isə, kredit paketlərinin xüsusi Plasma 

yaxud dillerlər vasitəsiylə sərmayəçilərə satılır. 

 ABŞ qanunvericiliyində ipoteka kreditinin məbləği üçün yuxarı 

hədd müəyyən edilməyib. Lakin, banklar tərəfindən əmək haqqı və 

digər dayanıqlı gəlirlər nəzərə alınaraq vətəndaşın ödəmə qabiliyyəti 

qiymətləndirilir və buna uyğun olaraq yuxarı hədd müəyyən edilir. 

Digər məqam isə odur ki, ipoteka krediti vətəndaşa yalnız bir dəfə deyil 

dəfələrlə verilə bilər. Belə ki, vətəndaşın ödəmə qabiliyyəti imkan 

verirsə bir neçə dəfə və yaxud da paralel olaraq ipoteka götürmək 

hüququndan istifadə edə bilər. 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Azərbaycanda ipoteka kreditləşməsində 

ABŞ modeli tətbiq edilir. Lakin, qeyd etdiyimiz kimi ABŞ-da kreditlər 

3-4 faizlə verildiyi halda ölkəmizdə bu göstərici 4-12% olaraq müəyyən 

edilib. 4% sosial ipoteka şərtlərinə daxil edilir ki, bu da xüsusi status 
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tələb edən haldır. Sıradan vətəndaşlar isə yalnız 8%-lik şərtdən 

yararlana bilər. ABŞ-da isə qeyd edilən şərtlərdən istənilən ölkə 

vətəndaşı yararlana bilir. Digər tərəfdən Azərbaycanda kreditin yuxarı 

həddi 50 min manat müəyyən edilib ki, bir çox hallarda bu vəsait 

normal yəni, vətəndaşın mənzil problemini uzunmüddətli olaraq həll 

edilməsində problem yaradır. Çünki, daşınmaz əmlak bazarında 

qiymətlər kredit üçün müəyyən edilmiş yuxarı həddən ciddi şəkildə 

çoxdur. Bunlardan başqa Azərbaycanda ipoteka kreditlərinin 

maliyyələşməsi dövlət tərəfindən həyata keçirildiyi üçün adətən vəsait 

çatışmazlığı hiss edilir və vətəndaşların istənilən vaxt ipoteka krediti 

almaq imkanı olmur. Bu isə bir növ səmərəlilik indeksini aşağı salır və 

bir sıra hallarda isə kənar ödənişlərin tələb edilməsi üçün stimul yaradır. 

Lakin, ABŞ-da 2008-ci ildə baş verən böhran zamanı yaranan qısa 

fasilədən başqa ipoteka kreditlərinin maliyyələşdirilməsində limit və ya 

vaxt məhdudiyyəti yoxdur. Buna əsas səbəb isə ölkədə normal maliyyə 

münasibətlərinin formalaşdırılması və ipoteka kreditləşməsində əsas 

aktyorların özəl sektor təmsilçiləri olmasıdır. Həmçinin onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, ipoteka siyasəti ABŞ daşınmaz əmlak bazarının ana 

xətti hesab edilir. Bu siyasət həm vətəndaşların sosial tələblərini yerinə 

yetirir və həm də tikinti və digər sub sektorların fəaliyyətlərini 

koordinasiya edir. Sonda ABŞ ipoteka şərtlərini aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmaqla ümumi mənzərəni daha dolğun təsəvvür etmiş olarıq: 
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 İpoteka kreditinin müddəti  30 il; 

 Hazırda ipoteka kreditlərinin faiz dərəcələri 3%-4%; 

 İpoteka kreditinin məbləği üçün son hədd yoxdur; 

 Son aylıq ödəniş tarixi üçün müəyyən edilmiş yaş həddi 75; 

 İpoteka kreditinin məbləği əmlakın 80%-90%-i qədər olur; 

 Alınmış əmlak kreditin son aylıq ödəniş tarixinədək girovluqda 

qalır; 

 ABŞ-ın istənilən vətəndaşı ipoteka krediti ala bilər; 

 İcbari sığorta tələb edilir; 

 İpoteka kreditlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi 69.4%. 

Hazırda ABŞ-da ipoteka ilə əmlak alqı-satqısı ümumi dövriyyənin 

90%-ni təşkil edir. 

Avropa modeli və avropa ölkələrində ipoteka kreditləşməsi 

 İpoteka kreditlərinin Avropa modeli haqqında qısa olaraq 

tədqiqatın əvvəlində məlumat vermişik. Qeyd etdiyimiz kimi ipoteka 

kreditləşməsinin Avropa modelinin özünəməxsusluğu insanların pul 

yığımlarının ümumi problem olan evsizliyin həllinə yönləndirilməsi və 

mahiyyəti isə güclərin birləşdirilməsi prinsipinə söykənir. Bu zaman 

tətbiq olunan qayda ondan ibarətdir ki, ev almaq üçün vəsaiti kifayət 

etməyən insanlar imkanlarını birləşdirir və növbə ilə bu problemi həll 

edirlər. Problemin bu üsulla həlli ikinci dünya müharibəsindən sonra 

Avropada daha da genişləndi və tikinti əmanət banklarının yaranması 
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prosesi daha da sürətləndi. Ümumiyyətlə bu model ilk dəfə olaraq 

İngiltərədə tətbiq edilib. Hazırda isə tikinti əmanət bankları bir çox 

ölkələrdə ipoteka kreditləşməsinin əsas aparıcı istiqaməti hesab edilir 

ki, bu da dövriyyəyə vəsait cəlb edilməsinin ən optimal variantı hesab 

edilir. İpoteka kreditləşməsinin Avropa modeli Almaniya, Danimarka, 

Avstriya, Çexiya, Macarıstan kimi ölkələrdə uğurla icra edilib. Avropa 

modeli özündə daha çox Alman və Danimarka təcrübəsini özündə əks 

etdirir. Almaniya bu üsula 1885-ci ildən etibarən müraciət edib. Alman 

modeli tikinti-yığım formasından ibarətdir və bu modelin ən yaxşı 

tətbiq olunduğu ölkələrdən biri hesab olunur. Buna praktikada Tikinti 

Yığım Bankları və ya Tikinti Yığım müqaviləsi də deyilir. XIX əsrdən 

etibarən isə model daha da təşəkkül tapmağa başlayıb və digər ölkələrə 

də yayılıb. Nəticədə 1914-cü ildə “Foundation of the World 

Organisation International Union for Housing Finance” (IUHF), 1947 –

ci ildə “Foundation of the central office of the public bausparkassen of 

Germany”, 1948-ci ildə “Foundation of the Association of Private 

German Bausparkassen” (VdPB) və 1962 –ci ildə isə “Formation of the 

European Federation of Building Societies” yaradılmışdır. 

Bəzi Avropa ölkələrində isə tikinti yığım bankları 1950-ci ildən sonra 

yaranmağa başlamışdır. Baxmayaraq ki ,İsveçrə, Avstriya, Hollandiya, 

Bolqarıstan və Çexslovakiyada bənzər qurumlar yaradılıb, modelin 

tətbiqi hər bir ölkədə müəyyən fərqliliklərlə həyata keçirilib. Bu 
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fərqlərdən biri bəzi ölkələrdə modelin faizsiz tətbiq edilməsi idi. Belə 

ki, modeli faizsiz tətbiq edən Fransa, Hollandiya və Argentina kimi 

ölkələrdə mövcud olan xroniki inflyasiya bu sistemin müvəffəqiyyətlə 

fəaliyyət göstərməsinə səbəb oldu. 

Alman modeli əhalinin mənzillə təmin olunması və kapitalın 

formalaşmasında mühüm sistemdir. Bu sistemin fundamental əsasını 

sosial-etika deyilən biri-birinə dəstək və anlamaq kimi prinsiplər təşkil 

edir. Bu qarşılıqlı dəstək maddi vəziyyəti fərdi şəkildə ev almağa imkan 

verməyən insanların birləşməsindən formalaşır.  

Hazırda Almaniyada 22 Tikinti Yığım Cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. 

Bunlardan 12-si dövlət 10 isə özəl sektoru təmsil edir. Dövlətin Tikinti 

Yığım Cəmiyyətləri Almaniyanın hər yerində fəaliyyət göstərə bilən 

müstəqil cəmiyyətdirlər. Özəl Tikinti Yığım Cəmiyyətləri isə daha çox  

regional şəkildə fəaliyyət göstərir. 

Alman modelinin əsas işləmə sisteminə kiçik nümunə kimi ev almaq 

istəyən lakin, bunun üçün kifayət qədər maddi vəsaiti olmayan 10 

nəfərin birlikdə yığım edərək və bu yığıma görə dövlət tərəfindən 

mükafat yəni, faiz alaraq, sonda daha tez mənzil sahibi ola bilmələrini 

göstərmək olar. Bu proses tikinti yığım müqaviləsinin bağlanması ilə 

rəsmiləşdirilir. Tikinti yığım müqaviləsi 4 əsas hissədən ibarət tərtib 

olunur. Yığım, qiymətləndirmə, bölüşdürmə və kredit mərhələsi. 

Kreditlər üzrə tarif dərəcələri 1.5 və 4.25 % arasında dəyişir. 
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Vətəndaşlar üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əsasən müqavilədə 

göstərilən məbləğin 40-50 %-ni yığmalıdır. Eyni zamanda Tikinti 

Yığım Cəmiyyətləri yığılan vəsaitə illik 2-4 % həcmində mükafat əlavə 

edir. 

Tikinti yığım müqavilələri (Bausparvertag) müvafiq cəmiyyət və yığım 

edənlər arasında bağlanılır. Tərəflər arasında imzalanan müqavilə 

vətəndaşa müəyyən müddət yığım formalaşandan sonra ipoteka kredit 

almaq hüququ verir. Həmçinin, qanunvericiliyə uyğun olaraq vətəndaş 

həmin yığım müqabilində digər məqsədli kredit tələb edə bilməz. 

Tikinti Yığım Cəmiyyətlərində ev krediti götürmək istəyənlər üçün 

önəmli mərhələ müvafiq tarifin (Bauspartarife) seçilməsidir. Tariflər 

əsasən bir neçə elementdən ibarətdir. Buraya yığım və qaytarılan 

kreditlər, xərclər və iştirak məsrəfləri, iştirak məbləği və ödəmə 

müddətinin müəyyən edilməsi, əmanətlərin qaytarılma faizləri aiddir. 

Alman ipotek sisteminin bazar nüfuzu olduqca yüksəkdir. Belə ki, 

Almaniyada hər iki evdən biri Tikinti Yığım Cəmiyyətlərinə aiddir. 

Həmçinin, hazırda Almaniyada 26 milyon vətəndaşın Tikinti Yığım 

müqaviləsi var. İndiki halda əhalidə olan 30 milyon tikinti yığım 

müqaviləsinin ümumi dəyəri 763 milyard avroya bərabərdir. Bu isə ölkə 

ÜDM-nin 32 % -ni təşkil edir. 

Alman ipotek sistemi iqtisadi baxımdan effektli model hesab olunur. Bu 

modelin üstünlükləri kimi aşağıdakıları qeyd etmək olar; 
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 Tikinti Yığım Cəmiyyətləri İnsanların şəxsi ev sahibi olmasına 

imkan yaradır; 

 1948-ci ildən bugünə kimi Tikinti Yığım Cəmiyyətləri 1 trilyon 

avro həcmində kredit ayırıb; 

 Bu qurumlar maliyyə sisteminin stabilləşməsinə, iqtisadi 

tərəqqiyə və dövlət gəlirlərinin formalaşmasına təsir edir; 

 Həmçinin mənzil bazarında qiymətlərin həddindən çox 

yüksəlməsinin qarşısını alır və eyni zamanda yeni iş yerlərinin 

açılmasına şərait yaradır; 

 Bu model vasitəsiylə əhalinin mənzillə təmin olunması həm 

sektorda dövlətin yükünü azaltmaqda və həmçinin əhalinin rihaf 

halının yaxşılaşmasına xidmət göstərir. 

Alman modeli davamlı olaraq insanların evlə təmin edilməsinə dəstək 

verir ki, bu da inşaat sektorununda stabil inkişafını təmin edir. 
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Ev kreditləşməsində Türkiyə təcrübəsi 
Ümumlikdə ipoteka kreditlərini dünya ölkələrində verilmə şərtlərinə 

nəzər salsaq, aşağı faizli, uzunmüddətli və ilkin ödənişlə bağlı 

yüngülləşdirilmiş variantlar təqdim edilməkdədir. Qonşu ölkələrdən 

Türkiyənin ipoteka sistemi daha əlverişli hesab edilə bilər. Belə ki, bu 

sistemin əsas üstünlüyü 

əhalinin gəlirlərinə uyğun 

olaraq qruplara 

ayırmasıdır. Əhalinin 

maddi təminatından asılı 

olaraq ilkin ödəniş, faiz 

və ödəmə müddəti təyin 

edilir.  

Türkiyədə ipoteka şərtləri bankların üzərinə götürdüyü risk 

portfelindən asılı olaraq dəyişir. Banklar fərqli şərtlərlə və fərqli faizlə 

kredit təklif edir. Ümumi olan tələblərə isə kredit almaq istəyən şəxsin 

sabit gəlirli olması və “Kredi notu” üzrə yoxlamadan keçməsidir. Kredit 

almaq istəyənlər əvvəlcə banklar tərəfindən keçirilən “kredit notu” üzrə 

yoxlamadan keçir. Bu zaman müraciət edənin keçmişdə və hazırkı borc 

səviyyəsi yoxlanılır. Belə ki, keçmişdə olan borc öhdəliyini vaxtında 

verib verməməsi, hazırda yüksək miqdarda borcunun olub olmaması 

yoxlanılır. Türkiyədə vətəndaşların kredit bilgiləri rəsmi qurum olan 
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Kredi Kayıt Bürosunda saxlanılır. Kredit xətti üzrə ödənilməmiş borclar 

isə Türkiyə Cümhuriyyəti Mərkəzi Bankının qara siyahısında qeyd 

olunur. Kredit üçün müraciət edərkən bütün banklar həmin məlumatları 

əldə edə bilər və ilk yoxlama olaraq bu metoddan istifadə edirlər. 

Müştərinin keçmişdə borc öhdəliyi üzrə hər hansı qanun pozuntusu olsa 

banklar ilk mərhələdə həmin şəxsə kredit verməkdən imtina edir. 

Amma bəzi banklar müəyyən güzəştlərə gedə bilər. 

Əksər banklar alınan əmlak dəyərinin 25%-i həcmində ilkin ödəniş 

tələb edir. Bununla yanaşı bankların ilkin ödəniş tələb etmədən, əmlak 

dəyərinin 100%-i həcmində ipoteka krediti verməsi qadağan edilmir. 

Lakin, bu riskli əməliyyat hesab olunduğu üçün, krediti almaq istəyən 

şəxs özünə yaxud da yaxınlarına məxsus olan başqa bir evi girov 

qoymalıdır. Gələcəkdə kreditin ödənilməməsinə görə girov qoyulan ev 

bankın mülkiyyətinə keçir. Türkiyədə ipoteka krediti faizləri maliyyə 

bazarlarında formalaşır. Hazırda orta faiz dərəcəsi 4.5 % -dir. Kredit 

faizləri 2.5%-5.7% arasında dəyişir. İpoteka kreditinin müddəti 30 ilə 

qədər ola bilər. İpoteka kredtilərinin verilməsindən başqa əhalinin sosial 

rifahını yüksəltmək və bu zaman başlıca rol oynayan mənzil 

probleminin həlli məqsədi ilə Türkiyədə ölkəmiz üçün də cəlbedici 

sayılacaq toplu konut inşaatı kimi xüsusi üsuldan istifadə edilir. Bu 

məqsədlə Türkiyədə 1984 -cü ildən etibarən Toplu Konut ve Kamu 
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Ortaklığı İdaresi Başkanlığı fəaliyyət göstərir. Qurumun əsas məqsədi 

aztəminatlı əhalini mənzillə təmin etmək, məktəb, xəstəxana, kitabxana, 

məscid, idman kompleksləri kimi ictimai təsisatların tikintisini həyat 

keçirməkdir. Qurum gəlir səviyyəsinə görə müxtəlif kateqoriyalara 

ayrılan vətəndaşlara evləri inşa edir və uzunmüddətli kredit imkanları 

yaradır. Qurumun maliyyələşməsi dövlət tərəfindən həyata keçirilir. 

Öncədən satılan evlər üzrə ödənişlər isə Toplu Konut İdarəsinin təkrar 

maliyyələşməsinə və imkanlarının artırılmasına xidmət edir. Bu 

variantın cəlbediciliyi ondan ibarətdir ki, TOKİ-i görülən işlərdə 

kommersiya marağı güdmür və qiymətlər sadəcə inşaat xərclərinə 

uyğun müəyyən edilir. Beləliklə vətəndaş evi əmlak bazarının 

komisyonları və yaxud da inşaat ərazisindəki bazar qiymətlərindən 

qaynaqlanan qiymət artımı olmadan əldə edir. Yəni, o daha ucuz 

qiymətə və məqbul şərtlərlə ev sahibinə çevrilir. Bu variant dövlət üçün 

də iqtisadi səmərə daşıyır. Belə ki, sadəcə maya dəyərinə başa gələn 

evlərin ailələrə verilməsi, nəticədə ayrılan bəlli vəsait hesabına daha 

çox vətəndaşın problemini həll edilməsinə şərait yaradır.  

TOKİ-i tərəfindən evlə təmin edilmənin ayrı-ayrı əhali kateqoriyaları 

üzrə oxşar və fərqli tələbləri var. Oxşar tələblərə ev almaq üçün 

müraciət edənin Türkiyə Cümhuriyyətinin vətəndaşı olması, layihənin 

inşa edildiyi inzibati ərazi vahidində qeydiyyatda olmasını və yaxud da 
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1 ildən artıq müddətdə o ərazidə yaşamasını və TOKİ-dən daha öncə ev 

almamasını aid etmək olar. Yəni hər bir Türkiyə vətəndaşı TOKİ-dən 

yalnız bir dəfə ev ala bilər. TOKİ əhalini əsasən 4 qurupa bölür: 

- Şəhid ailələri; 

- Müharibə iştirakçılar; 

- Fiziki cəhətdən 40% əngəlli olanlar; 

- Aylıq ümumi gəlirləri 2600 Türk Lirəsindən az olan ailələr. 

Bu variantla ev almaq üçün müraciət edənin 25 yaşını tamamlamış 

olması əsas şərtlərdən biridir. Bu zaman 25 yaşını tamamlamamış dul 

qadınlar istisna edilir. 

TOKİ tərəfindən aztəminatlı ailələr üçün 65-87 kv.metr sahəsi olan 

evlər inşa edilir. İlkin ödəniş məbləği 6000 min TL və yaxud da 

təxminən 2300-2500AZN-dir. 15-il müddətində aylıq ödəniş isə ən 

çoxu 300 TL və ya 100-120 AZN-dir. Bundan başqa TOKİ sosial 

xarakterli layihələrdə yoxsul əhaliyə 45-55 kv metr ilkin ödənişsiz və 

20 il müddətində aylıq 100 TL-dən yəni 40-50 AZN-dən başlayan 

ödənişlərlə evləri satışa çıxarır. 2012-ci ilin əvvəlinədək TOKİ ölkənin 

səksən bir inzibati rayonunda 525 min mənzil inşa edib ki, sonrakı 

zəlzələlər zamanı bu evlər ən az zərərçəkənlər arasında olub. 
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Ümumiyyətlə isə ipoteka kreditlərinin verilməsində və əhalinin mənzil 

şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar beynəlxalq təcrübəyə nəzər 

saldıqda, ayrı-ayrı dövlətlərə məxsus maraqlı metodlardan istifadə 

edildiyini görürük. Əgər əvvəllər ipoteka kreditləri verilməsində 

maraqlı tərəf qismində əsasən hökumətlər çıxış edirdisə hazırda bu 

prosesin böyük bir qismi özəl sektorda həyata keçirilir və inşaat 

sektorundan maliyyəyə, vətəndaşdan sərmayəçiyə qədər bütün bazar 

iştirakçıları ipotekanın geniş yayılmasında və inkişafında maraqlı tərəfə 

çevrilib. Hətta dəyişkən faiz dərəcələrinin tətbiqi ipoteka verən 

qurumlar arasında rəqabət mühitinin formalaşmasına səbəb olub. Məhz 

bu səbəbdəndir ki, müasir dövrdə ipoteka bazarlarının yeni oyunçuları 

ortaya çıxıb. Bu qurumlara Mortagege Brokerləri və digər ipoteka 

sahəsində ixtisaslaşmış məsləhət bürolarını aid etmək olar. Bu 

qurumların fəaliyyətinin əsas mərhələsi internet vasitəsi ilə həyata 

keçirilir. Mortagage brokerləri yerli bazarda yəni, ölkə daxildə olan 

bankların təqdim etdiyi şərtləri ilə yanaşı dünya xarici ölkələrin ipoteka 

şərtləri haqqında da məlumat verə bilir. Xatırladaq ki, bəzi ölkələrdə o 

cümlədən də Türkiyədə qanunvericilik xarici vətəndaşın ipoteka 

kreditini almasını qadağan etmir. Bəhs etdiyimiz məsləhət büroları 

vasitəsiylə bankların təklif etdiyi kredit şərtləri, faizləri, verilmə 

müddəti və.s digər məlumatları əldə etmək mümkündür. Brokerlərin 

fəaliyyətinin üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, əhali hər bir bankı ayrı-ayrı 
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gəzərək məlumat almaq üçün vaxt sərf etmir. Bununla yanaşı məsləhət 

büroları mövcud şəraiti araşdırır və bazarların vəziyyətini istehlakçılara 

təqdim edir və beləliklə vətəndaş alternativ variantlar arasından öz 

vəziyyətinə uyğun gələn bankı seçmə şansı əldə edir. Buna nümunə 

olaraq İtaliyada ev krediti üzrə məsləhət bürosu “Gruppo Mutionline”ı 

göstərmək olar. Belə ki, bu broker təkcə 2009-cu ildə 2 milyard avrodan 

artıq kreditin alınmasında vasitəçilik edib. 

Beynəlxalq təcrübənin yekununda bəzi ölkələrdə hazırkı ipoteka 

şərtlərini ümumiləşdirilmiş şəkildə cədvəl formasında qeyd edirik. 

Cədvəl 4 : Ölkələr üzrə ipoteka kreditlərinin verilmə şərtləri 

 

Ölkə 

Kreditin maksimal 

məbləği 

Müd-

dət 

Minimum 

faiz 

Faiz 

dərəcələrinin  

forması 

Yaş 

həd-

di 

Avstraliya əmlak dəyərini 80 % 

həcmində 

30 il 2,09 Fiks edilmiş. 

Dəyişkən 

70 

Kanada əmlak dəyərinin 70 % 

həcmində 

30 il 2,09 Fiksə edilmiş 

Dəyişkən 

70 

Fransa əmlak dəyərinin 100 % 

həcmində 

30 il 2,09 Fiksə edilmiş 80 

Almaniya əmlak dəyərinin 80  % 

həcmində 

30 il 1.5 Fiksə edilmiş 70 

Hong 

Kong 

əmlak dəyərinin 70 % 

həcmində 

30 il 2,09 Dəyişkən 70 

Sinqapur əmlak dəyərinin 70 % 

həcmində 

30 il 2,29 Dəyişkən 70 

Portuqaliya əmlak dəyərinin 80 % 

həcmində 

30 il 4.25 Dəyişkən 

Fiksə edilmiş 

80 

 

 

BƏƏ 

əmlak dəyərinin 85 % 

həcmində 

 

 

25 

 

 

3,99 

 

 

Fiksə edilmiş 

 

 

70 illik faiz 3,99 olarsa əmlak 

dəyərinin  60 % aşağı  
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illik faiz 4,49 faiz olarsa 

əmlak dəyrinin 60 %çox  

Gürcüstan  30 il 4,37 (3-4) Dəyişkən 70 

 

Mənbə: http://www.themortgageexplorer.com/article-list/international-mortages-

countries/ 

Dövlətlərin həyata keçirdiyi ipoteka siyasətinin digər bir indikatoru isə 

ipoteka müqavilələrinin dəyərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi hesab edilir. 

Belə ki, ipoteka müqavilələrinin ÜDM-dəki xüsusi çəkisinin artıq 

olması ipoteka bazarının böyüklüyünə dəlalət edir 

Diaqram 3: İpoteka kreditlərinin ÜDM-də payı, % 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət İpoteka Fondu 

http://www.amf.az/files/uploader/Global%20(3).pdf 
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Diaqramdakı təsvirdən də anlamaq olur ki, ölkəmizdə ipoteka 

kreditləşməsi aşağı templə davam edir. Əhalinin çox az bir qismi bu 

kreditlərdən istifadə edə bilir. Bunun bir çox səbəbləri var. Belə ki, ilk 

növbədə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda özəl maliyyə qurumları, 

banklar ipoteka krediti verməkdə maraqlı deyil. Çünki, ölkədə 

ümumiyyətlə kredit faizləri yüksəkdir bu da banklara nisbətən aşağı 

faizlərlə ipoteka verməkdən çəkindirən əsas səbəbdir. Digər tərəfdən 

maliyyə bank bazarının yenicə təşəkkül tapması və bankların maliyyə 

cəlb etməkdə hələdə çətinliklərinin olması, Mərkəzi Bankın tətbiq 

etdiyi yüksək uçot dərəcələri həmçinin, Mərkəzi Bank tərəfindən 

banklara təklif olunan vəsaitlərin bankların ümumi kredit portfelində 

azlığı, bankların beynəlxalq maliyyə bazarlarına yəni, daha aşağı faizli 

vəsaitlərə birbaşa çıxış imkanlarının olmaması, əhalidən cəlb edilən 

vəsaitlərə görə mükafatların 8-12 faiz arası olması və s kimi amillər 

hazırkı yaranmış vəziyyətin əsas səbəbi hesab edilir. Hazırda özəl 

sektor bazarlara kommersiya ipotekası təklif edir. Lakin, kommersiya 

ipotekasının faiz dərəcələri 10-12, müddəti isə maksimum 15 illik olur 

ki, buda passiv yatırım hesab edilən mənzil alışı üçün məqbul hesab 

edilmir. Yəni bu təkliflərin bazarlara ciddi təsir imkanı yoxdur. 

Görünən odur ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz problemlər həll edilmədən 

Azərbaycanda ipoteka bazarınının əsas sərmayəçisi rolunda dövlət 

büdcəsi iştirak edəcək. 
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Azərbaycan reallığı və ipoteka 
Bundan əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi ipoteka siyasəti dövlətin sosial 

siyasətinin bir parçası olmaqla vətəndaşların həyat şəraitinin 

yaxşılaşdırılmasına xidmət edən alət hesab edilir. Baxmayaraq ki, 

ölkəmizin maliyyə imkanları kifayət qədərdir və dayanıqlı iqtisadi tsikl 

mövcuddur amma ipoteka sahəsində bir çox problemlər öz həllini 

tapmır. Nədir bu problemlər? Necə həll etmək olar? Kimi suallara cavab 

tapmaq üçün ilk növbədə real vəziyyət və ipoteka kreditlərinin 

verilməsindəki faktiki tələbləri gözdən keçirək. 

-Tələb edilən sənədlər çoxdur 

Vətəndaş ipoteka krediti götürdükdə müvafiq qurumlara 18 adda sənəd 

təqdim etməlidir. Əlbəttə ki, bu hal prosesin sürətini azaldır, vətəndaşın 

qarşısında süni maneələrin yaranmasına şərait yaradır və əksər hallarda 

isə əlavə xərclərə yol açır. İpoteka kreditindən istifadə etmək 

qanunvericiliyə uyğun olaraq vətəndaşın təməl haqqı hesab edilir. Buna 

baxmayaraq kredit üçün müraciət etdikdə vətəndaşdan ailəsində olan 

yetkinlik yaşına çatmış və çatmamış hər kəsin sənədləri təsdiq edilmiş 

formada tələb edilir. Və yaxud da vətəndaşdan güzəştli kateqoriyaya aid 

olduğunu təsdiq edən sənəd tələb edilir. Hazırda ölkədə elektron 

hökumətin yaradılması prosesi davam etsədə müvəkkil banklar 

vətəndaş haqqında məlumatların bir çoxunu sorğu vasitəsi ilə əldə edə 

bilərlər. Sənədləşmə prosesinin təkmilləşdirilməsi və tələb edilən 
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sənədlərin sayının azaldılması vacibdir. Çünki, bir çox hallarda 

vətəndaşlar bu maneələrdən keçə bilmir. 

-İpoteka faizləri yüksəkdir 

Yuxarıda ipoteka kreditlərinin verilməsində beynəlxalq təcrübəyə 

diqqət etdik. Normal və daha çox sosial əhəmiyyətli ipoteka siyasəti 

həyata keçirilən ölkələrdə ipoteka faizləri 2.8%-4.5% arasında olduğu 

halda Azərbaycanda dövlət maliyyəsi hesabına verilən kreditlərin 

faizinin 8%, özəl banklar tərəfindən təklif olunan kommersiya 

ipotekasının faizləri isə 10%-12% arasında olması heç də normal hal 

deyil. Belə ki, 8%-lə 25 illik müddətə 50 min manat ipoteka götürən 

vətəndaş aylıq 386 manat olmaqla banka təxminən 115 min manat və 

yaxud da 65 min manat əlavə pul ödəməlidir. Göründüyü kimi, kreditin 

faizi əsas məbləğin 130%-nə bərabərdir. Əgər nəzərə alsaq ki, 

ölkəmizdə ipotekaya müraciət edən vətəndaşların böyük bir qismi az 

gəlirli ailələrdir və bu yolla həyatını qaydasına salmaq istəyir, krediti 

götürdükdən sonra alınan faiz vətəndaşın ömrünün 12-15 ilinə başa 

gəlir. Başqa sözlə orta aylıq əməkhaqqı 400 manat olan azərbaycanlı 

ömrünün 1/5-ni (orta ömür nəzərdə tutulur) və ya 13.5 ilini tələb edilən 

faizin məbləğini ödəmək üçün işləməlidir. Belə olduqda ipoteka 

siyasətinin ədalətliliyindən danışmaq olarmı?  
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Digər tərəfdəndə sadə bir hesablama aparsaq görərik ki, adi ipoteka 

kreditlərində aylıq ödəniş məbləğinin 166 manatı əsas borcdan silindiyi 

halda 220 manatı faizlərin ödənilməsinə sərf edilir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, 400 manat orta aylıq əmək haqqı olan ölkədə 220 

manat məbləğində ipoteka faiz xərci kifayət qədər böyük rəqəmdir. 

-Aylıq annuitet ödəniş məbləği çoxdur 

İpoteka şərtlərinə uyğun olaraq 25 il müddətində adi ipoteka krediti 

götürən şəxsin aylıq ödənişi 386 manat, 30 illik güzəştli ipoteka krediti 

götürən şəxsin aylıq ödənişi isə 188 manat olur. Aylıq 386 manat 

məbləğində kredit ödənişi ölkə əhalisinin real gəlirləri ilə uyğun deyil. 

Əlbəttə ki, bu zaman vəziyyəti çətinləşdirən digər məqam müddətin 

uzun olmasıdır. Yəni vətəndaş 25 il müddətində daimi olaraq bu 

məbləği ödəməlidir. Bir sözlə mənzil problemini həll etmək istəyən 

vətəndaş uzunmüddətli problemin içinə yuvarlanır. Bu isə ipoteka 

kreditinin əsas fəlsəfəsini təşkil edən “aztəminatlı ailələrin sosial 

şəraitinin yaxşılaşdırılması” ideyasına ziddir. 

-İlkin ödəniş məbləği çoxdur 

Qeyd etdiyimiz kimi ipoteka krediti verilən zaman “Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka 

Fondunun vəsaiti hesabına ipoteka kreditlərinin verilməsi Qaydaları”-na 

uyğun olaraq alınan əmlakın dəyərinin 20% (adi ipoteka) və ya 15% 

(güzəştli ipoteka)-ni vətəndaş ödəməlidir. Vətəndaş tərəfindən yerinə 
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yetirilən bu ödəniş “ilkin ödəniş” adlandırılır və əmlak satıcısının 

hesabına köçürülür. İpoteka prosesi zamanı yaranan digər xərcləri də 

nəzərə aldıqda vətəndaş 50 min manat məbləğində kredit götürdükdə 

təxminən 10-12 min manat ilkin ödəniş etməlidir. Onu da qeyd etmək 

lazımdır ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq ilkin ödəniş faizini müəyyən 

edilməsi haqqı müvəkkil banklara verilib. Məhz bu səbəbdəndir ki, bir 

çox hallarda banklar ilkin ödəniş məbləğini əmlakın 25%-i dəyərində 

müəyyən edir. Bu isə 50 min manatlıq ipoteka krediti üçün ödənilməli 

olan ilkin ödəniş məbləğinin 15-17 min manata qədər artmasına səbəb 

olur. İlkin ödəniş məbləğinin daha çox tələb edilməsinin əsas səbəbi 

bankların öz fəaliyyətlərini sığortalamaq cəhdi kimi qiymətləndirilir. 

Nəticədə yeni qurulan gənc ailələr və yaxud da aztəminatlı ailələr bu 

qədər vəsaiti tapmaqda çətinlik çəkir. Reallıq isə ondan ibarətdir ki, 

ailənin bu qədər vəsaiti varsa əgər o, həmin məbləğə hazırkı qiymətlərlə 

3 otaqlı təxminən 80 kv.metrlik fərdi yaşayış sahəsi inşa edə bilər və 

25-30 il müddətində banklara faiz ödəmiş olmaz. İlkin ödənişin tələb 

edilməsi yalnız Azərbaycanda deyil əksər ölkələrdə var. Lakin, dövlətin 

maliyyə imkanlarını nəzərə aldıqda vətəndaşların rifahı naminə bu 

məbləği kifayət qədər azaltmaq olar. Bu zaman mümkündür ki, Türkiyə 

təcrübəsində olduğu kimi, əhali müxtəlif kateqoriyalara bölünsün və bu 

zaman 5%-10%-15% və 20%-lik ilkin ödəniş məbləğləri müəyyən 

edilsin. Yeri gəlmişkən onu da qeyd etmək lazımdır ki, bir çox neftlə 
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zəngin ölkələrdə bu məsələ daha da sadələşdirilib. Liviyada yeni ailə 

quran vətəndaşa mənzil problemini həll etmək üçün dövlət tərəfindən 

65 min ABŞ dolları məbləğində yardım edilir. Gələcəkdə isə bu borc 

müxtəlif şərtlər daxilində silinir. Birləşmiş Ərəb Əmirliyində isə ailənin 

üçüncü uşağı dünyaya gəldikdən sonra bütün borclar silinir. 

-İpoteka kreditinin maksimum məbləği azdır 

İpoteka kreditinin maksimum məbləğinin 50 min manat olması real 

bazar qiymətlərinə uyğun deyil. Həmçinin, qiymətlərin ilbəil artımı da 

nəzərə alınmır. Yəni daşınmaz əmlak bazarında son 6 il müddətində 

qiymətlərin 25%-35% artımına baxmayaraq adi ipoteka kreditinin 

maksimum məbləği sabit olaraq qalıb. Daha yaxşı olar ki, maksimum 

məbləğ ləğv edilsin. Əgər tələbatın çoxluğu və maliyyə qıtlığı kimi 

problemlərin olması buna imkan vermirsə ipoteka kreditinin maksimum 

məbləği mənzil bazarında 1 kv.metr üçün formalaşan orta satış 

qiymətinin 100 misli civarında müəyyən edilməlidir. Yəni, ipotekanın 

maksimum məbləği müəyyən edilərkən bazar qiymətlərinin nəzərə 

alınması mexanizmi formalaşdırılmalı və növbəti il üçün məbləğ 

daşınmaz əmlak bazarında baş verən qiymət tsiklinə uyğun indeksasiya 

edilməlidir. Belə olduqda vətəndaşlar üçün yaradılan imkan bərabərliyi 

də təmin edilmiş olacaq. Əlbəttə ki, bu zaman yaranacaq əsas sual aylıq 

ödəniş haqqının artımı ilə bağlıdır. Bu halda hazırkı faiz və müddətlə 80 

min manatlıq ipoteka krediti üçün aylıq ödənişin məbləği 617 manata 
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qədər artır. Lakin, adi ipoteka kreditləri üçün faizlər 4%-ə endirilsə və 

müddət 30 ilə artırılsa bu zaman 80 min manatlıq kredit üçün aylıq 

ödənişin 382 manat olacaq ki, bu da indiki şərtlərlə 50 min manat 

kreditinin 25 illik aylıq ödənişinə (386 manat) uyğundur. Göründüyü 

kimi, ipoteka kreditlərinin faizlərinin azaldılması təklifləri qəbul edilsə 

və müddət artırılsa aylıq ödəniş məbləğini dəyişmədən kreditin 

maksimum həcmini artırmaq mümkündür. 

-İlkin mənzil bazarının (yeni tikilən mənzillərin) ipotekadan kənar 

qalır 

İpoteka krediti ilə alınan evlərin dövlət reyestr xidmətində qeydiyyata 

salınması şərti kreditləşmənin vacib şərtlərindən hesab edilir. Belə ki, 

Azərbaycanda yalnız Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsi tərəfindən rəsmi qeydiyyat sənədi (çıxarışı) olan evlər 

ipoteka krediti üçün girov kimi təqdim edilə bilər. Qanunvericiliyə 

uyğun olaraq vətəndaş ipoteka götürərək çıxarışı olmayan ev almaq 

istəyirsə, bu zaman alıcı hər hansı digər mənzili girov olaraq banka 

təqdim etməlidir. Əgər nəzərə alsaq ki, ipoteka kreditinə müraciət edən 

şəxs əksər hallarda aztəminatlı və ya evsiz olur, bu zaman vətəndaş 

özünə deyil digər bir şəxsə məxsus olan əmlakı girov qismində istifadə 

etməlidir. Burada yaranan əsas problem kimsənin öz mənzilini 20-30 il 

müddətində banka girov qoyaraq mülkiyyət hüquqlarının bu müddət 

ərzində məhdudlaşdırılmasına razılıq verməsi hesab edilir. Belə ki, 
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müddətin çox olması və gələcəyi əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq kimi 

şansın olmaması insanların öz dostu, qohumu və yaxud digər yaxını 

üçün bu fədakarlığı qəbul etmə ehtimalını sıfıra yaxın edir. Bir sözlə 

başqa bir evi girov olaraq təqdim edərək yeni tikilən mənzil əldə etmək 

ehtimalı kifayət qədər az rastlanan haldır və belə halların ümumi 

ipoteka kreditlərinin dövriyyəsindəki xüsusi çəkisi yeni tikintilərə ancaq 

dolayısı ilə təsir edir.  

Nəzərə alsaq ki, ölkədə ilkin mənzil bazarı qiymətləri təkrar bazara 

nisbətən daha aşağıdır, demək olar ki, problemin mövcudluğu sadəcə 

vətəndaşın yeni tikilmiş mənzil almaq şansını əlindən almır, həmçinin 

daha baha qiymətli təkrar bazarlarda ev almaq kimi çətin dilemma ilə 

üz-üzə qoyur. Məhz bu səbəblərdən yola çıxaraq qeyd etmək istəyirik 

ki, ən qısa müddətdə yeni tikilən mənzillərin satışının dövlət əmlak 

komitəsi tərəfindən qeydiyyata alınması prosesi başlanmalı və bu alqı-

satqı müqavilələri ipoteka predmeti olaraq təqdim edilə bilməlidir. 

Beləliklə, ipoteka proqramı çərçivəsində insanlar üçün daha geniş 

bazarlara çıxış imkanı yaranmış olar və seçim məhdudluğu azalar, 

təkrar bazarlarda isə qiymətlər nisbətən sabitləşər. 

-Ailə həyatı qurmayan şəxslərə ipoteka krediti verilmir 

Azərbaycanda adi və güzəştli ipoteka kreditlərinin verilməsi 

şərtlərindən biri də ailəli olmaqla bağlı məhdudiyyətin qoyulmasıdır. 

Yəni bu növ kreditlərdən sadəcə ailəli olan vətəndaşlar istifadə edə 
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bilər. Ailə qurmaq məsələsində ənənəvi yanaşma isə bundan ibarətdir 

ki, gənclər və ya onların valideynləri əvvəlcə ev probleminin həll 

edilməsinə çalışır. Məhz bu səbəbdən son illərdə xüsusi ilə oğlanlar 

arasında orta evlənmə yaşı sürətlə yüksəlir. Bunun üçün qısa 

statistikaya nəzər salsaq görərik ki, əgər 1980-ci ildə ailə quran 

oğlanların təxminən 50%-i, qızların isə 80%-i 18-24 yaş arasında 

nikaha daxil olub. Hazırda isə bu göstəricilər müvafiq olaraq oğlanlarda 

32, qızlarda isə 64%-ə dək azalıb. Bundan başqa ölkəmizdə əvvəllər 

çox az təsadüf edilən hal 35 yaşdan sonra ailə quranların sayı hazırda 

ümumi ailə quranların 13%-ni təşkil edir. Əlbəttə ki, bunun bir çox 

sosial və mənəvi səbəbləri var. Lakin, aparılan sorğularda onu göstərir 

ki, hazırda gənclərin daha gec evlənməsi maddi imkansızlıq, təminatsız 

iş mühiti və evsizlikdən qaynaqlanır. Bu zaman əhalinin artım tempinin 

aşağı düşməsi kimi digər sosial problem özünü göstərir. Belə ki, daha 

gec yaşlarda ailə quranlarda tibbi baxımdan nəsil artımı azalır həmçinin, 

bu yaşda insanlar həyata daha praqmatik yanaşır və daha çox uşaq 

dünyaya gətirərək daimi iqtisadi və mənəvi problemlərlə 

üzləşməkdənsə, daha az uşaqla qayğısız həyat sürməyə üstünlük verir. 

Demək ki, dövlət bu istiqamətdə də müəyyən addımlar atmalı və subay 

gənclərin mənzil təminatı və yaxud onlar üçün də ipoteka kreditlərinin 

verilməsinə hüquqi əngəli aradan qaldırmalıdır. 
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Yuxarıda sadaladığımız problemlərin həlli ilk növbədə AİF-in maliyyə 

imkanlarının artırılmasını tələb edir. Çünki, hazırkı məhdud kredit 

portfeli AİF-in əhalinin aztəminatlı ailələrinə dəstək imkanlarını azaldır 

və ölkənin inşaat sektorunda ciddi aktyora çevrilməsini əngəlləyir. 

Hazırda bu qurumun maliyyə qaynağı dövlət büdcəsindən ayrılan 

vəsait, istiqrazların yerləşdirilməsindən əldə olunan vəsait və verilmiş 

ipoteka kreditləri üzrə ödənişlərdən formalaşır. Lakin, beynəlxalq 

təcrübə onu göstərir ki, ipoteka maliyyələşməsi zamanı qeyd etdiyimiz 

mənbələrlə yanaşı digər mənbələrdən də istifadə edilir: sığorta 

sektorunun maliyyə imkanları, sərmayəçilər tərəfindən təklif edilən 

vəsaitlər, vətəndaşların pul yığımları və s. Vətəndaşların pul yığımlarını 

ipoteka kreditləşməsinə cəlb etmək üçün tikinti əmanət bankları 

yaradılır və bu banklar müəyyən müddətdən sonra əmanətçiyə mənzil 

təyinatlı kredit əldə etmək imkanı tanımaqla onların fərdi yığımlarını 

prosesin maliyyə mənbəyinə çevirir. Bu zaman cəlb edilən vəsaitlərin 

üzərinə faiz mükafatları da əlavə edilir. Beləliklə, dövriyyədən kənarda 

olan passiv pul yığımları ipoteka maliyyələşməsinin aktiv maliyyə 

qaynağına çevrilmiş olur. Bundan başqa kreditlərin verilməsi üçün 

gərəkli vəsaitlərin real sektordan cəlb edilməsi gələcəkdə kredit mənşəli 

inflyasiyanın da azlığını şərtləndirən əsas alət rolunu oynayır. 
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Bu sahəyə sərmayəçilərin marağını artırmaq məqsədi ilə qiymətli 

kağızlar bazarının inkişafı və ipoteka bazarında çox tərəfli 

münasibətlərin formalaşması əsas amildir.  

Azərbaycanda ipoteka kreditləşməsinə içtimai rəyi və bu proqrama 

müraciət edənlərin daha çox hansı problemlərlə üzləşdiyini 

dəqiqləşdirmək məqsədi ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi ölkə 

vətəndaşları arasında sorğu keçirib. Sorğuda iki yüz müxtəlif yaş və 

peşə sahibləri iştirak edib. Sorğuda iştirak edənlərin 23 faizi 

ümumiyyətlə dövlətin ipoteka proqramından və ipoteka 

kreditləşməsindən  xəbərsiz olduğunu bildirib. Diqqət çəkən məqam isə 

odur ki, məlumatsız insanların 67%-i regionlarda yaşayanlar olub. 

Ümumilikdə isə sorğunun nəticələri aşağıdakı kimi olub. 

1. Sorğuda iştirak edənlərin 45%-i ipoteka kreditlərinin verilməsi 

şərtlərindən tam, 32%-i az məlumatlıdır , 23%-isə məlumatlı 

deyil; 

2. Ümumi iştirakçıların 27%-i müxtəlif vaxtlarda ipoteka krediti 

almaq üçün aidiyyatı qurumlara müraciət edib; 

3. İpoteka krediti əldə etmək üçün vətəndaşların bu zaman 

qarşılaşdıqları problemləri aşağıdakı kimi sıralamaq olar; 

A. Sənədləşmə prosesinin ləng getməsi, müraciətə aylarla 

cavab verilməməsi; 

B. Tələb edilən sənədlərin çoxluğu; 
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C. Müvəkkil kredit qurumları tərəfindən tələb edilən qeyri 

rəsmi ödənişlər; 

D. Səbəbsiz olaraq kreditləşmədən imtina; 

4. İpoteka kreditinin verilmə şərtlərindən məlumatlı olan 

respondetlərin 78%-i ilkin ödəniş məbləğini müəyyən edən 

faizlərin çox olduğunu düşünür; 

5. Məlumatlı respondetlərin 84%-i hesab edir ki, kreditlərin illik 

faiz dərəcələri yüksəkdir. 16%-i isə faiz dərəcələrinin az 

əhəmiyyət kəsb etdiyinin fikirləşir, o cümlədən aşağıdakı 

təkliflər qeyd edilib; 

A.  2% sosial, 5% isə adi ipoteka kreditləri zamanı tətbiq 

edilməlidir; 

B. Faizlər iki dəfə azaldılmalıdır; 

C. Faizlər rəsmi inflyasiya səviyyəsində müəyyən edilməlidir; 

D. Faizlər administrativ xərcləri kompensasiya edəcək qədər 

olmalıdır; 

6. İştirakçıların 63%-i subay gənclərə ipoteka kreditinin verilməli 

olduğunu fikirləşir; 

7. İştirak edənlərin 93%-i ipoteka kreditlərinin maksimum 

məbləğinin artırılmalı olduğunu qeyd edirlər. Səbəb kimi ev 

bazarlarında qiymətlərin yüksək olması və ipoteka ilə ev alan 

zaman ailənin uzunmüddətli perspektivdə yaşayış sahəsinə olan 
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tələbatının nəzərə alınmalı olduğu göstərilir. Respondetlərin 

7%-i isə hesab edir ki, kreditin məbləğinin artırılması aylıq 

ödənişlərin artımına səbəb olacaq. Bu isə gələcəkdə kreditin 

geri qaytarılmasında problem yarada bilər; 

8. Sorğuda iştirak edən vətəndaşlar birmənalı olaraq ipoteka 

kreditləşməsi zamanı tələb edilən sənədlərin azaldılmalı 

olduğunu düşünür; 

9. Respondetlərin 47%-i İpoteka kreditlərinin verilməsində məsul 

olan qurumların (Azərbaycan İpoteka Fondu(AİF) və Müvəkkil 

Banklar) fəaliyyətindən razıdır. 

 

Sorğu nəticələri onu göstərir ki, vətəndaşların daha çox kəsimi ipoteka 

şərtlərindən narazıdır. Əlbəttə ki, narazılıqlar müxtəlif səbəblərdən 

qaynaqlanır və fərdi xarakter daşıyır. Belə ki, bəziləri faizlərin, aylıq 

ödənişin çoxluğundan şikayət edirsə, başqa bir qismi, sənədləşmə 

prosesinin ağırlığından, bu zaman tələb edilən qeyri rəsmi ödənişlərdən, 

yoxsul əhali isə ümumiyyətlə ipoteka kreditlərinin şərtlərinin 

agırlığından narazıdır. Bu isə artıq ipoteka şərtlərinin dəyişilməsi 

vaxtının çatdığına işarədir və ya başqa sözlə mövcud vəziyyətin 

dəyişilməsi ilə bağlı ciddi ictimai tələb yaranıb. 
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Nəticə və təkliflər 

1. Tələb edilən sənədlər kifayət qədər çoxdur. Bu isə ipoteka 

kreditləşməsi prosesini çətinləşdirir, bəzi hallarda isə qeyri rəsmi 

ödənişlərin, əlavə xərclərin yaranmasına yol açır. 

Təklif edirik ki, ipotekaya qoyulan yaşayış sahəsinə aid mülkiyyət 

hüququnu təsdiq edən sənəd (Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri 

Xidməti tərəfindən verilmiş “çıxarış”), ipoteka predmetinin digər 

öhdəliklər üzrə yüklü edilməməsini və məhdudiyyət olmadığını təsdiq 

edən sənəd, ipoteka müqaviləsinin (Qarışıq müqavilə) və ipoteka 

kağızının əsli və onların dövlət qeydiyyatından keçməsini təsdiqləyən 

sənədlər, borcalanın həyatın ölüm halından və əmək qabiliyyətinin 

itirilməsinin və ipoteka predmetinin sığortalanmasını və sığorta 

ödənişlərinin ödənildiyini təsdiqləyən sənədlər, alınmış yaşayış 

sahəsinin alqı-satqı müqaviləsinin surəti, vergi orqanları tərəfindən 

qəbul olunmuş gəlir vergisi və ya sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi 

kimi sənədlər ipoteka saxlayan qurumların tələbnaməsi əsasında 

aidiyyatı təşkilatlar tərəfindən elektron qaydada göndərilsin. 

2. Dünya praktikasının araşdırılması və Azərbaycanda əhalinin real 

gəlirləri fonunda ipoteka kreditlərinin verilməsi faizləri kifayət 

qədər yüksəkdir. Belə ki, dünya praktikasına nəzər saldıqda 

əhalinin aylıq orta gəlirləri Azərbaycandan dəfələrlə yüksək olan 

ABŞ, Almaniya, Fransa, Türkiyə kimi inkişaf etmiş ölkələrdə 
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ipoteka faizləri 2-5% arasında qərarlaşdığı halda ölkəmizdə 

müvafiq göstərici 4-12% -dir. Hətta, təbii sərvətləri olmayan və 

ölkəmizlə oxşar keçmişə malik Gürcüstanda belə ipoteka faizləri 

3.5-5% arasında dəyişir. Hazır ki, adi ipoteka məqsədli 50 min 

manat qarşılığında 25 il müddətində kreditin aylıq ödənişi 386 

manat olmaqla təxminən ölkədəki orta aylıq əmək haqqına 

bərabərdir. Yaxud digər bir yanaşma ilə nəzər salsaq, adi ipoteka 

kreditinin 25 il müddətinə geri qaytarılması ipoteka məbləğinin 

130%-i həcmində və ya 65 min manat məbləğində və yaxud 

ipoteka kreditinin 130%-i nə bərabər əlavə vəsaitin ödənilməsinə 

səbəb olur ki, bu da orta hesabla aylıq 220 manat faiz xərcinin 

olması deməkdir. 

 Təklif edirik ki, ipoteka faizləri minimum 2 dəfə azaldılsın, güzəştli 

ipoteka faizləri 2, adi ipoteka faizləri isə 4 olaraq müəyyən edilisin. 

Çünki, ölkə iqtisadiyyatında makroiqtisadi sabitliyin olması, inflyasiya 

həddinin 1-2% arasında dəyişməsi, dövlət rezervlərinin həcmi daha 

mülayim faizlərin tətbiqinə şərait yaradır. Həmçinin, əhalinin daha 

aztəminatlı ailələrinin imkanlardan istifadəsinə yol açılmış olur. 

Faizlərin aşağı salınması məqsədi ilə ARDNF-in vəsaitlərindən istifadə 

edilsin. 

3. Real bazar qiymətləri ilə müqayisədə ipoteka kreditinin 

maksimum məbləği azdır və bu məbləğ krediti alan insanların 
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mənzil problemini uzunmüddətli həll etməsinə kifayət etmir. 

Nəzərə alsaq ki, vətəndaş ipoteka krediti ilə ev aldıqda 25 il 

müddətində bu mənzildə yaşamaq məcburiyyətindədir. Demək 

ki, vətəndaş ipoteka krediti ilə ev almaq istəyirsə yumşaq 

mənada 25 il öncəni proqnozlaşdırmalı və aldığı evin gələcək 

ailə şərtlərinə cavab verməsini təmin etməyə çalışmalıdır. Lakin, 

ipoteka kreditinin maksimum 50 minlik həddi bu 

planlaşdırmaya imkan vermir və ya başqa sözlə ailə mənzil 

problemini uzunmüddətli perspektivdə həll edə bilmir.  

Təklif edirik ki, ipoteka krediti üçün maksimum hədd ilkin 

olaraq 80 min manat məbləğində müəyyən edilsin. Gələcəkdə 

isə maksimum 2 ildə bir dəfə daşınmaz əmlak bazarında baş 

verən qiymət dəyişmələrinə uyğun olaraq maksimum hədd 

yenidən indeksləşdirilsin. Ümumiyyətlə isə tikinti sektorunun 

dayanıqlı inkişafını təmin etmək, daşınmaz əmlak bazarına 

dövlət dəstəyini artırmaq məqsədi ilə gələcəkdə maksimum 

həddin aradan qaldırılması daha məqsədə uyğundur. 

4. Borcalan tərəfindən ipoteka girovu olaraq təqdim edilən əmlakın 

mülkiyyət hüququnun dövlət reyestrində qeydiyyatı kimi tələb 

ilkin mənzil bazarının əksər hallarda prosesdən kənarda 

qalmasına səbəb olur. Çünki, bir çox yeni tikililərin dövlət 

qeydiyyatına alınmasındakı ləngimələr bu aktivlərin ipoteka 
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bazarlarınında təklif predmeti olmasına əngəl yaradır. Bu hal 

ipoteka ilə ev almaq istəyən vətəndaşların daha bahalı bazar 

sayılan təkrar əmlak bazarında seçim etmək kimi dilemma ilə 

üz-üzə qoyur və seçim imkanları məhdudlaşır. 

Təklif edirik ki, yeni tikililərin ipoteka bazarına cəlb 

edilməsi məqsədi ilə tikinti şirkətlərinin alqı-satqı zamanı tərtib 

etdiyi müqavilələrin standartı yaradılsın və bu müqavilələr 

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidməti tərəfindən 

qeydiyyata salınsın. Qeydiyyata salınan alqı-satqı müqavilələri 

isə ipoteka girovu olaraq qəbul edilsin. Binanın dövlət 

qeydiyyatına alınması və rəsmi olaraq mənzil üzərində hüquqi 

mülkiyyətin təmin edilməsini təsdiqləyən “Çıxarış”ın 

verilməsindən sonra bu sənədin ipoteka saxlayana təqdim 

edilməsi mümkün haldır. Bu proses zamanı baş verə biləcək 

neqativ halların qarşısının alınması üçün alqı-satqı müqaviləsi 

ipoteka girovluğunda olan mənzil üçün “Çıxarış”ın Daşınmaz 

Əmlakın Dövlət Reyestr Xidməti tərəfindən birbaşa ipoteka 

saxlayana təqdim edilməsi rəsmi tələb olaraq ipoteka sistemi 

haqqında qanunvericiliyə əlavə edilə bilər.  

5. Ailə həyatı qurmayan şəxslərə ipoteka kreditinin verilməməsi və 

bununla əlaqədar aztəminatlı vətəndaşların daha çox 

problemlərlə üz-üzə qalması ölkədə nigah yaşının artmasına və 
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əhalinin artım səviyyəsinin azalmasına səbəb olur. Hətta bir çox 

hallarda qurulan ailələr sonradan yaranan sosial problemlər 

səbəbindən dağılır ki, nəticədə ölkədə boşanma hallarının sayı 

ilbəil artır. 

Daha yaxşı olar ki, ipoteka sistemi haqqında qanunlarda 

müəyyən dəyişikliklər edilməklə subay gənclərə ipoteka kreditinin 

verilməsi təmin edilsin. Belə ki, subaylar üçün nisbətən yüksək faizli 

ipoteka krediti verilsin. İpoteka krediti alan vətəndaş ipoteka 

saxlayana nikah haqqında rəsmi sənəd təqdim etdiyi gündən 

kreditin qalan hissəsinə tətbiq olunan faizlər adi ipoteka faizlərinə 

uyğunlaşdırılsın. 

6. AİF-in maliyyə mənbələri məhduddur. Məhz bu səbəbdən 

qurum daha geniş spektrli kreditləşmə həyata keçirə bilmir. Son 

8 ildə AİF tərəfindən verilən kreditlərin məbləği 0.5 milyard 

manata çatır ki, bu da orta hesabla illik 60-70 milyon manat 

vəsait və yaxud da il ərzində 1000-1500 müraciətə müsbət 

cavabın verilməsini mümkün edir. Nəzərə alsaq ki, ölkədə il 

ərzində təxminən 40-45 min yeni ailələr qurulur və bunlarında 

böyük əksəriyyətinin mənzil problemi var bu zaman AİF-in 

hazırkı imkanlarının kifayət qədər məhdud olduğunu anlamış 

oluruq. 
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AİF-in maliyyə mənbələrinin şaxələndirilməsi və 

imkanların artırılması məqsədi ilə ARDNF-nin vəsaitlərindən 

istifadə edilsin, sığorta fondları ipoteka kreditləşməsinin 

maliyyələşməsinə cəlb edilsin, qiymətli kağızlar bazarında 

aktivliyi artırmaqla bu sahəyə  özəl sərmayə axını təmin edilsin. 

Bundan başqa tikinti əmanət bankları yaradılsın və bu üsulla 

əhalinin passiv yığımları ipoteka bazarına cəlb edilsin.  

7. İpoteka kreditlərinin verilməsi bir çox hallarda daşınmaz əmlak 

bazarında qiymətlərin artımına səbəb olur. Çünki, bazarlara 

daxil olan vəsaitlər əlavə tələb formalaşdırır və tikinti 

sektorunun inkişaf tempi buna uyğun olmadığı təqdirdə təklif 

edilən qiymətlərdə arzu olunmayan artımlar baş verir. Onu da 

nəzərə alsaq ki, hazırkı qanunlarla yeni tikililərin ipoteka 

bazarındakı yeri çox azdır və əsas tələb təkrar bazara və köhnə 

tikililərə yönəlib, bu zaman problem özünü daha qabarıq şəkildə 

büruzə verir.  

Daşınmaz əmlak bazarında inflyasiya yaratmamaq və 

daha çox vətəndaşın problemlərini həll etmək məqsədi ilə dövlət 

xüsusi layihələr həyata keçirməklə yeni yaşayış kompleksləri 

inşa edib uzun müddətli kreditlərlə vətəndaşlara sata bilər. 

Əlbəttə ki, bu zaman kommersiya marağı nəzərə alınmır. Bu 

variant aşağıdakı səbəblərdən daha məqbul hesab edilir: 
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- yeni mənzillərin inşa edilməsi əmlak bazarında əlavə təklifin 

formalaşmasına və dolayısı ilə inflyasiyanın qarşısının 

alınmasına səbəb olacaq; 

- layihədə kommersiya marağı olmadığı üçün qiymətlər 

bazarlara nisbətən ucuz olur ki, bu da kreditin aylıq məbləğinin 

azaltmağa imkan verir; 

- mənzillərin tikilməsinə onun alınmasından daha az maliyyə 

tələb edildiyi üçün ayrılmış vəsaitlərlə daha çox insanın mənzil 

problemini həll etmək mümkündür. 

Sadaladıqlarımızla yanaşı dövlət tərəfindən yeni yaşayış 

massivlərinin salınması dövlətin demoqrafik siyasətinin həyata 

keçirilməsini asanlaşdırır.  

8. İpoteka haqqında qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğu kimi hər 

bir Azərbaycan vətəndaşının ömründə bir dəfə ipoteka 

kreditindən istifadə etmək hüququ var və bu zaman onun 

mənzilinin olması ipoteka hüququnu məhdudlaşdırmır. Bu isə o 

deməkdir ki, mənzili olan və əmək haqqı ipoteka krediti almaq 

üçün münasib biri bu proqrama müraciət edərək AİF-in məhdud 

maliyyə imkanlarından istifadə edə bilir ki, nəticədə həqiqətən 

ehtiyacı olan vətəndaşın AİF-dən kredit almaq ehtimalı azalır. 

Bu isə dövlət maliyyəsi hesabına verilən ipoteka kreditinin 

mahiyyətinə kölgə salır. Yəni, mənzili olan vətəndaş AİF-in 
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məhdud imkanlarından istifadə etdikdə evsiz vətəndaşlara qarşı 

sosial ədalət prinsipi pozulur.. 

Təklif edirik ki, dövlətin maliyyə qaynaqları hesabına 

verilən adi və güzəştli ipoteka kreditlərindən mənzili olan 

vətəndaşların istifadəsinə məhdudiyyət qoyulsun. Bu kateqoriya 

insanlar kommersiya ipotekasından və ya tikinti şirkətlərinin 

təklif etdiyi digər variantlardan istifadə etsin.  

9. Sonuncu olaraq qeyd etmək istəyirik ki, praktikada müvəkkil 

bankların vətəndaşlara bəzi vaxtlarda doğru olmayan 

informasiyanı verdiyinə rast gəlinir. Bir çox hallarda isə 

vətəndaş yalnış istiqamətə yönləndirilir. Buna səbəb məlumat 

almaq imkanının olmamasıdır. 

Bu kimi halların qarşısını almaq, hesabatlılığı və 

şəffaflığı artırmaq məqsədi ilə AİF hər ayın əvvəlində ötən ayın 

nəticələri ilə yanaşı yeni ayın proqramını dərc etsin. Bu zaman  

müvəkkil bankların hər birinin yeni ayda hansı məbləğdə 

güzəştli və adi ipoteka krediti vermə imkanının olduğu öz əksini 

tapsın. Beləliklə, ipoteka kreditləşməsi prosesində 

manipulyasiya və yaxud subyektiv yanaşmanı aradan qaldırmaq 

mümkündür.  
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