
    Noyabrın 8-də Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Miq-
rantların Müvəqqəti Saxlanılması Mərkəzi
istifadəyə verilmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Miqrasiya Xidmətinin rəisi Şahin Nəbiyev
tədbirə gələn Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbova raport
vermişdir.
    Şahin Nəbiyev tədbirdə çıxış edərək de-
mişdir ki, bu gün muxtar respublikada bütün
sahələrlə yanaşı, miqrasiya sisteminin inki-
şafına da diqqət və qayğı göstərilir. Ötən il
xidmətin müasir standartlara cavab verən
inzibati binası istifadəyə verilmişdir. Görülən
işlərin nəticəsidir ki, muxtar respublikada
miqrasiya prosesləri qanunun tələblərinə uy-
ğun həyata keçirilir. Xidmət rəisi  yaradılan
şəraitə görə şəxsi heyət adından minnətdarlıq
etmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Miqrantların
Müvəqqəti Saxlanılması Mərkəzinin istifadəyə
verilməsi münasibətilə kollektivi təbrik edərək
demişdir: Müasir dövrdə dünyada baş verən
hadisələr miqrasiya sahəsində, o cümlədən
miqrantlarla bağlı problemlərin yaranmasına
səbəb olmuşdur. Hər gün dünyanın müxtəlif
ölkələrində miqrasiya prosesləri və miqrant-
larla bağlı problemlər müşahidə olunur. Bu
səbəbdən də ölkəmizdə miqrasiya məsələləri
diqqətdə saxlanılır, müvafiq tədbirlər həyata
keçirilir. Miqrantların Müvəqqəti Saxlanılması
Mərkəzinin istifadəyə verilməsi də bu sahədə
görülən işlərin davamıdır.

    Ali Məclisin Sədri demişdir: Ölkəmizdə
miqrasiya sahəsində fəaliyyətin təşkili ilə
bağlı qanunlar qəbul olunmuşdur. Miqrantlara
hörmətlə yanaşılması və insan hüquqlarının
qorunması miqrasiya sahəsindəki qanunve-
riciliyin əsas tələbləridir. Muxtar respublikada
miqrasiya sahəsində həyata keçirilən tədbirlər,
eləcə də Miqrantların Müvəqqəti Saxlanılması
Mərkəzinin idarə olunması Azərbaycan Res-
publikasının bu sahə üzrə qanunları və nor-
mativ hüquqi aktları ilə tənzimlənir. Miqrantlar
mərkəzdə könüllü və məcburi formada yer-
ləşdirilirlər. Vətəndaşlıq və ya müvəqqəti
yaşamaq hüququ verildiyi zaman, eləcə də

ölkədən kənara çıxarılma üçün müəyyən
edilmiş müddətdə miqrantlar mərkəzdə sax-
lanılır. Bu zaman könüllü yerləşdirilən miq-
rantlar mərkəzdə qeydiyyata alınmalı, məcburi
yerləşdirilən miqrantlara Azərbaycan Res-
publikasının qanunları izah olunmalı, onlarla
qanunvericiliyin tələbləri və insani münasi-
bətlər çərçivəsində rəftar edilməlidir. 
    Mərkəzdə qarşıya qoyulan vəzifələrin ye-
rinə yetirilməsi üçün lazımi şəraitin yaradıl-
dığını bildirən Ali Məclisin Sədri demişdir:
Muxtar respublikada miqrantlarla bağlı maa-
rifləndirici tədbirlər həyata keçirilir. Miq-
rantlara Azərbaycan Respublikasının qanunları

izah edilir, onlar tarixi yerlərə və muzeylərə
aparılır, tariximiz, mədəniyyətimiz və milli
dəyərlərimiz haqqında məlumat verilir. Həyata
keçirilən bu tədbirlər gələcəkdə də davam
etdirilməli, mərkəzdə miqrantların saxlanıl-
ması ilə yanaşı, onların reabilitasiyası və
maarifləndirilməsinə də diqqət artırılmalıdır.
Miqrantların Müvəqqəti Saxlanılması Mər-
kəzində bundan sonra da miqrantlarla iş
Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uy-
ğun həyata keçirilməli, yaradılan şəraitdən
səmərəli istifadə olunmalıdır. 
    Ali Məclisin Sədri kollektivə gələcək iş-
lərində uğurlar arzulamış, açılışı bildirən
lenti kəsmişdir. 
    Məlumat verilmişdir ki, bina zirzəmi qatı
ilə birlikdə 3 mərtəbədən ibarətdir. Miqrant-
ların məcburi və könüllü yerləşdirilmələri
üçün mərkəzdə lazımi şərait yaradılmışdır.
Binada sosial-məişət otaqları, könüllü və
məcburi saxlanılanlar üçün yataq otaqları,
görüş, tibb, uşaq-əyləncə, yoxlama, sorğu,
karantin, növbətçi və istirahət otaqları, ye-
məkxana, bərbərxana, ərzaq və əşya anbarları
istifadəyə verilmişdir. Mərkəzdə Azərbaycan
Respublikasının qanunları, miqrantların idarə
olunması ilə bağlı qaydalar, eləcə də tariximiz,
mədəniyyətimiz və milli dəyərlərimiz haq-
qında Azərbaycan, ingilis və rus dillərində
nəşr olunmuş kitablar qoyulmuşdur.
    Binanın həyətində də abadlıq işləri apa-
rılmış, idman meydançası yaradılmış, yaşıl-
lıqlar salınmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Naxçıvanda Miqrantların Müvəqqəti Saxlanılması Mərkəzi 
istifadəyə verilmişdir
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    Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 141-ci maddəsini rəhbər
tutaraq qərara alıram:

    Rafael Qəzənfər oğlu Babayev Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Şahbuz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 8 noyabr 2016-cı il

R.Q.Babayevin Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Şahbuz Rayon İcra Hakimiyyətinin

başçısı təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

Sərəncamı
    Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 141-ci maddəsini rəhbər
tutaraq qərara alıram:

    Nurəddin Beytulla oğlu Quliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Şahbuz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 8 noyabr 2016-cı il

N.B.Quliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Şahbuz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 

vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Sərəncamı

“Naxçıvan İpoteka Fondu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması və muxtar respublikada ipoteka
kreditləşməsinin tənzimlənməsi haqqında 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
Fərmanı

     Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci mad-
dəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq muxtar res-
publikada əhalinin, xüsusilə gənc və aztəminatlı ailələrin mənzil
təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə qərara alıram:
     1. Səhmləri dövlətə məxsus “Naxçıvan İpoteka Fondu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti (bundan sonra – Cəmiyyət) yaradılsın.

    2. “Naxçıvan İpoteka Fondu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
Nizamnaməsi” təsdiq edilsin (Əlavə 1).
     3. “Naxçıvan İpoteka Fondu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
vəsaiti hesabına ipoteka kreditinin, o cümlədən güzəştli ipoteka
kreditinin verilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (Əlavə 2).
    4. Müəyyən edilsin ki,

    4.1. Cəmiyyət Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin
yaşayış sahəsi ilə uzunmüddətli ipoteka kreditləşməsi va-
sitəsilə təmin edilməsi mexanizminin yaradılması, ipoteka
kreditləşməsinə maliyyə resurslarının cəlb olunmasına kö-
məklik göstərilməsi ilə bağlı işləri yerinə yetirir;

Ardı 2-ci səhifədə

    Azərbaycan Respublikasının  Pre-
zidenti İlham Əliyevin 2016-cı il 7
noyabr tarixli Sərəncamı ilə kənd tə-
sərrüfatının inkişafında xidmətlərinə
və dövlət qulluğunda səmərəli fəa-
liyyətinə görə bir qrup şəxs təltif
edilmişdir. Təltif olunanlar arasında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin  əməkdaşları
da vardır. 

Hüseynov Ədalət İsmayıl oğlu

“Dövlət qulluğunda 
fərqlənməyə görə” medalı ilə

Bayramov Bəhruz Surxay oğlu
Məmmədov Vasif Qılman oğlu

     “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişlər.
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    4.2. Cəmiyyətdə idarə heyəti və təftiş komissiyası
yaradılır;
    4.3. Cəmiyyətin ümumi yığıncağının səlahiyyətlərini
aşağıdakı dövlət orqanları həyata keçirirlər:
    4.3.1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri:
    4.3.1.1. Cəmiyyətin Nizamnaməsinin təsdiqi və nizam-
namə kapitalının miqdarının müəyyən edilməsi;
    4.3.1.2. Cəmiyyətin İdarə Heyəti üzvlərinin vəzifəyə
təyin və vəzifədən azad edilməsi;
    4.3.1.3. Cəmiyyətin yenidən təşkili və ləğvi məsələlərinin
həll edilməsi;
    4.3.2. Cəmiyyətin Nizamnaməsində, o cümlədən ni-
zamnamə kapitalının miqdarında dəyişiklik edilməsi, cə-
miyyətin yenidən təşkili və ləğvi məsələləri ilə bağlı
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə
təkliflər verilməsi, ipoteka kreditinin, o cümlədən güzəştli

ipoteka kreditinin maksimal məbləğinin, habelə həmin kre-
ditlər üzrə illik faiz dərəcələrinin təsdiq edilməsi, bu
Fərmanın 4.3.1-ci bəndində qeyd edilənlər istisna olmaqla,
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə ümumi
yığıncağın səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər məsələlərin
həlli Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti
tərəfindən həyata keçirilir.
    5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti:
    5.1. “Naxçıvan İpoteka Fondu” Açıq Səhmdar Cəmiy-
yətinin vəsaiti hesabına ipoteka kreditinin, o cümlədən
güzəştli ipoteka kreditinin verilməsi Qaydası”nın 3.1.5-ci
yarımbəndində nəzərdə tutulmuş orta bazar qiymətinin
müəyyən edilməsi qaydasını Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri ilə razılaşdıraraq təsdiq etsin;
    5.2. “Naxçıvan İpoteka Fondu” Açıq Səhmdar Cəmiy-
yətinin vəsaiti hesabına ipoteka kreditinin, o cümlədən
güzəştli ipoteka kreditinin verilməsi Qaydası”nın 3.1.10-cu

yarımbəndinə uyğun olaraq, borcalanın (borcalanların)
aylıq məcmu gəlirinin hesablanması qaydasını Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri ilə razılaşdırmaqla
müəyyən etsin;
    5.3. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
    6. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
növbəti illərin dövlət büdcəsinin layihəsinin tərtibi zamanı
ipoteka kreditləri üçün vəsaitin proqnozlaşdırılmasını təmin
etsin.
    7. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vergilər Nazirliyi
və Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
Cəmiyyətin dövlət qeydiyyatına alınması üçün tədbirlər
görsünlər.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası 
   Ali Məclisinin Sədri Vasif TALIBOV

Naxçıvan şəhəri, 7 noyabr 2016-cı il

1. Ümumi müddəalar

    1.1. “Naxçıvan İpoteka Fondu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
(bundan sonra – Cəmiyyət) “Naxçıvan İpoteka Fondu”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması və muxtar res-
publikada ipoteka kreditləşməsinin tənzimlənməsi haqqında”
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı
il 7 noyabr tarixli 41-V FR nömrəli Fərmanına əsasən
 yaradılmışdır.
    1.2. Cəmiyyətin bütün səhmləri dövlətə məxsusdur.
    1.3. Cəmiyyətin rəsmi adı belədir:
    1.3.1. tam halda – “Naxçıvan İpoteka Fondu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti;
    1.3.2. qısaldılmış halda –“NİF” ASC.
    1.4. Cəmiyyətin hüquqi ünvanı: Naxçıvan şəhəri.
    1.5. Cəmiyyət öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublika-
sının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyalarını
və qanunlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı
beynəlxalq müqavilələri, Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin  və Naxçıvan Muxtar Respublikası
Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, digər hüquqi
aktları və bu Nizamnaməni rəhbər tutur.

2. Cəmiyyətin hüquqi statusu

    2.1. Cəmiyyət hüquqi şəxsdir, müstəqil balansa, üzərində
Dövlət gerbi təsvir olunmuş və Cəmiyyətin adı həkk
olunmuş möhürə, müvafiq ştamp və blanka, firma işarəsinə
(emblemə) malikdir. Cəmiyyətin bankda manatla və xarici
valyuta ilə hesablaşma hesabı açmaq hüququ vardır.
    2.2. Cəmiyyətin dövlət mülkiyyətində olan ayrıca əmlakı
vardır.
    2.3. Cəmiyyət məhkəmədə iddiaçı, cavabdeh, üçüncü
şəxs qismində çıxış etmək hüququna malikdir.

3. Cəmiyyətin məqsədi və fəaliyyət istiqamətləri

    3.1. Cəmiyyətin əsas məqsədi Naxçıvan Muxtar Res-
publikası əhalisinin uzunmüddətli ipoteka kreditləşməsi
vasitəsilə yaşayış sahəsi ilə təmin edilməsi mexanizmlərini
yaratmaqdan, ipoteka kreditləşməsinə maliyyə resurslarının
cəlb olunmasına kömək göstərilməsi ilə bağlı işləri yerinə
yetirməkdən ibarətdir. Cəmiyyət əhaliyə birbaşa ipoteka
kreditlərinin verilməsi ilə məşğul olmur.
    3.2. Cəmiyyət bu Nizamnamənin 3.1-ci bəndində göstə-
rilən məqsədlərə uyğun olaraq aşağıdakı istiqamətlərdə
fəaliyyət göstərir:
    3.2.1. ipoteka, o cümlədən güzəştli ipoteka kreditləşməsini
həyata keçirir;
    3.2.2. ipoteka kreditləri üzrə zəmanətlər verir;
    3.2.3. ipoteka kreditləşməsi sahəsində likvidliyin təmin
olunması, Cəmiyyətin fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi, sə-
mərəliliyinin və etibarlılığının yüksəldilməsini təmin etmək
üçün digər formada investisiyaların cəlb olunması üzrə
fəaliyyəti həyata keçirir;
    3.2.4. Cəmiyyətin fəaliyyətinin sabitliyini və likvidliyini
təmin etmək üçün maliyyə risklərini idarə edir;
    3.2.5. Cəmiyyətin intellektual mülkiyyətini idarə edir
və onun barəsində sərəncam verir;
    3.2.6. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun sahələrdə hüquqi
və fiziki şəxslər ilə əməkdaşlıq edir;
    3.2.7. ipoteka kreditləşməsi məsələləri üzrə məsləhət,
informasiya və digər xidmətləri, habelə ipoteka kreditlərinin
verilməsində iştirak edən banklar, sığortaçılar və qiymət-
ləndiricilər üçün tədris proqramlarını həyata keçirir;
    3.2.8. əməkdaşlarının peşəkarlıq səviyyəsini artırmaq
üçün tədbirlər görür, kənar ekspertləri cəlb edir;
    3.2.9. Cəmiyyətə aid olan məsələlər üzrə islahatların
aparılmasına dair təkliflər hazırlayır və aidiyyəti üzrə
təqdim edir;
    3.2.10. müvafiq hüquqi aktlarda Cəmiyyətə münasibətdə
nəzərdə tutulmuş tapşırıqların yerinə yetirilməsi ilə bağlı
tədbirləri həyata keçirir;
    3.2.11. aidiyyəti üzrə dövlət sirrinin və məxfilik rejiminin
qorunmasını təmin edir və ona riayət olunmasına nəzarət
edir.

    4. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı, əmlakı və mənfəəti

    4.1. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı, onun Nizamnaməsinə
uyğun olaraq, təsisçinin qərarı ilə Cəmiyyətin istifadəsinə
verilmiş və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qiy-
mətləndirilmiş aktivlərin balans dəyərindən təşkil olunur.
    4.2. Cəmiyyətin əmlakı onun müstəqil balansında əks
olunur. Cəmiyyət öz əmlakı üzərində sahiblik, istifadə və
sərəncam vermək hüquqlarına malikdir.
    4.3. Cəmiyyətin əmlakı nizamnamə kapitalına daxil olan
əmlakdan, dövlət büdcəsindən ayırmalar, öz fəaliyyətindən
əldə olunan daxilolmalar, habelə qanunla qadağan olunmayan
digər mənbələr hesabına formalaşır.
    4.4. Cəmiyyət qanunla nəzərdə tutulmuş vergiləri və
digər məcburi ödənişləri müəyyən edilmiş qaydada ödədikdən
sonra özünün fəaliyyətindən əldə edilmiş mənfəət üzərində
müstəqil sərəncam vermək hüququna malikdir. Cəmiyyət
xərclərini öz gəlirləri hesabına maliyyələşdirir.
    4.5. Cəmiyyətin vəsaitindən yalnız bu Nizamnamədə
nəzərdə tutulmuş məqsəd və səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi
üçün istifadə olunur.
    4.6. Cəmiyyətin milli valyutada pul vəsaiti Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Bankının Naxçıvan Muxtar Res-
publikası İdarəsində açılan bank hesablarında saxlanılır.

5. Cəmiyyətin idarəetmə orqanları

    5.0. Cəmiyyətin aşağıdakı idarəetmə orqanları vardır:
    5.0.1. səhmdarların ümumi yığıncağı;
    5.0.2. İdarə Heyəti.

6. Səhmdarların ümumi yığıncağı

    6.1. Səhmdarların ümumi yığıncağı Cəmiyyətin ali idarə -
etmə orqanıdır.

7. İcra orqanı

    7.1. Cəmiyyətin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi və nəzarəti
kollegial icra orqanı olan İdarə Heyəti həyata keçirir.
    7.2. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin tərkibi üç üzvdən –
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən
vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən İdarə Heyəti səd-
rindən, onun müavinindən və üçüncü üzvdən ibarətdir.
    7.3. İdarə Heyətinin səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:
    7.3.1. Cəmiyyətin inkişaf istiqamətlərini, büdcəsini və
investisiya proqramını hazırlamaq və təsdiq etmək;
    7.3.2. Cəmiyyətin mühasibat balansını, mənfəət və zərər
hesablarını təsdiq etmək, mənfəət və zərərini bölüşdürmək;
    7.3.3. Cəmiyyətin Təftiş Komissiyası üzvlərinin seçilməsi
və onların səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi,
həmçinin onlar arasından Təftiş Komissiyası sədrinin təyin
edilməsi ilə bağlı aidiyyəti üzrə təkliflər vermək;
    7.3.4. Cəmiyyətin strukturunu, işçilərinin say həddini,
əməkhaqqı sistemini müəyyənləşdirmək və əməkhaqqı fon-
dunu təsdiq etmək;
    7.3.5. Cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin auditinin
keçirilməsi və Təftiş Komissiyası tərəfindən təftişinin apa-
rılması barədə qərar vermək;
    7.3.6. ipoteka kreditləşməsini həyata keçirmək üçün
müvəkkil banklar, sığortaçılar və qiymətləndiricilərlə
müvafiq müqavilələr bağlanması haqqında qərar qəbul
 etmək;
    7.3.7. Cəmiyyətin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə
bağlı hüquqi aktların layihələrinə baxmaq və bu layihələri
aidiyyəti dövlət orqanlarına təqdim etmək;
    7.3.8. Cəmiyyətin işçilərinin vəzifə maaşlarının, vəzifə
maaşlarına əlavələrin, mükafatların və digər ödənişlərin
verilməsini əməkhaqqı fondu çərçivəsində təşkil etmək;
    7.3.9. Cəmiyyətin saxlanılması və ona həvalə olunmuş
vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün qanunvericilikdə nəzərdə
tutulmuş mənbələrdən sərəncamına daxil olan məqsədli
vəsaitlərin təyinatı üzrə xərclənməsini təmin etmək;
    7.3.10. Cəmiyyətin göstərdiyi xidmətlərin operativlik,
şəffaflıq və məsuliyyət prinsipləri əsasında həyata keçiril-
məsini təmin etmək.
    7.4. İdarə Heyətinin iclası İdarə Heyəti üzvlərinin ən azı
ikisi iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. İdarə Heyətinin iclasları
müvafiq qaydada protokollaşdırılır və müzakirə edilmiş

məsələlər üzrə qərarlar qəbul edilir. İdarə Heyətinin iclasında
qərarlar sadə səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Səslərin sayı
bərabər bölünərsə, İdarə Heyəti sədrinin (və ya onu əvəz
edən sədr müavininin) səsi həlledici sayılır.
    7.5. İdarə Heyəti sədrinin səlahiyyətlərinə aşağıdakılar
daxildir:
    7.5.1. Cəmiyyətin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi həyata
keçirmək;
    7.5.2. İdarə Heyətinin digər üzvlərinin, habelə Cəmiyyətin
digər vəzifəli şəxslərinin kadr, maliyyə və başqa məsələlər
üzrə səlahiyyətlərini müəyyənləşdirmək və qarşılıqlı fəa-
liyyətini təşkil etmək;
    7.5.3. İdarə Heyətinin fəaliyyətini təşkil etmək və iclas-
larına sədrlik etmək;
    7.5.4. Cəmiyyətin səmərəli fəaliyyət göstərməsini təmin
etmək;
    7.5.5. Cəmiyyətin ştat cədvəlini təsdiq etmək və struktur
bölmələrinin işini təşkil etmək, aparatının struktur bölmələrini
müəyyən etmək;
    7.5.6. öz təşəbbüsü ilə və ya İdarə Heyətinin digər
üzvünün təşəbbüsü ilə İdarə Heyətinin iclaslarını çağır-
maq;
    7.5.7. Cəmiyyətin illik hesabatını hazırlamaq və aidiyyəti
üzrə təqdim etmək;
    7.5.8. bu Nizamnamə ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər
Kabinetinin və İdarə Heyətinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş
hallar istisna olmaqla, Cəmiyyətin digər işçilərini vəzifəyə
təyin və vəzifədən azad etmək, işçilərlə əmək müqavilələri
bağlamaq və onların fəaliyyətinə rəhbərlik etmək, onlar
barəsində qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada hə-
vəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri tətbiq etmək;
    7.5.9. Cəmiyyətin işçilərinin sosial müdafiəsinin və
əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, əməyin mühafizəsi ilə
bağlı tədbirlər görmək;
    7.5.10. Cəmiyyətin fəaliyyət istiqamətlərinə dair qəbul
olunmuş aktların icrasını təşkil etmək, yoxlamaq və buna
nəzarəti həyata keçirmək;
    7.5.11. Cəmiyyətin idarə edilməsi, cari fəaliyyətinin
tənzimlənməsi üçün ona verilmiş səlahiyyətlər daxilində
icrası məcburi olan əmrlər, sərəncamlar və göstərişlər
vermək;
    7.5.12. etibarnamələr vermək, banklarda hesablaşma
hesabı və digər hesablar açmaq, hesabları və tədiyyə tapşı-
rıqlarını imzalamaq;
    7.5.13. fəaliyyət istiqamətləri üzrə dövlət sirrinin və
məxfilik rejiminin qorunması üçün zəruri tədbirlər görmək;
    7.5.14. etibarnamə olmadan Cəmiyyət adından hərəkət
etmək və üçüncü şəxslərlə münasibətdə Cəmiyyəti təmsil
etmək;
    7.5.15. Cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin au-
ditinin keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul etmək.
    7.6. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin sədri öz vəzifələrini
yerinə yetirə bilmədikdə, ezamiyyətdə və ya məzuniyyətdə
olduqda, onun səlahiyyətlərinin icrasını İdarə Heyəti sədrinin
təsdiq etdiyi vəzifə bölgüsünə əsasən, İdarə Heyətinin digər
üzvləri həyata keçirirlər.

8. Təftiş Komissiyası və daxili audit

    8.1. Cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarəti
həyata keçirmək üçün 3 nəfərdən az olmayan tərkibdə
Təftiş Komissiyası yaradılır.
    8.2. Təftiş Komissiyasının üzvləri Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təyin və azad
edilir. Təftiş Komissiyası üzvlərinin səlahiyyət müddəti 3
ildir. Onlar növbəti müddətlərə yenidən təyin edilə bilərlər.
    8.3. İdarə Heyətinin üzvü və Cəmiyyətə aidiyyəti olan
şəxslər Təftiş Komissiyasının üzvü ola bilməzlər.
    8.4. Təftiş Komissiyası öz vəzifələrini qanunvericiliyə
və bu Nizamnaməyə uyğun olaraq yerinə yetirir.
    8.5. Təftiş Komissiyası Cəmiyyətin bütün orqanlarından
və vəzifəli şəxslərindən Cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəa-
liyyəti ilə əlaqədar sənədlərin təqdim olunmasını tələb edə
bilər.
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    8.6. Təftiş Komissiyası qarşıda duran vəzifələrin həlli
məqsədi ilə Cəmiyyətin daxili audit sistemindən istifadə
edə bilər.
    8.7. Təftiş Komissiyası sədrinin aşağıdakı hüquq və və-
zifələri vardır:
    8.7.1. Təftiş Komissiyasının iclaslarını çağırmaq və ic-
laslara sədrlik etmək;
    8.7.2. Təftiş Komissiyasının üzvləri arasında vəzifə
bölgüsü aparmaq və onlara tapşırıqlar vermək.
    8.8. Təftiş Komissiyası üzvlərinin səlahiyyəti onlar
arasında aparılmış vəzifə bölgüsü və Təftiş Komissiyası
sədrinin tapşırıqları əsasında müəyyən edilir.
    8.9. Təftiş Komissiyasının iclasları 3 ayda bir dəfədən
az olmayaraq keçirilir.  Yaranmış problemlərin həlli üçün
iclaslar istənilən vaxt çağırıla bilər.
    8.10. Təftiş Komissiyasının iclasları onun üzvləri tam
tərkibdə iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. Əks halda 10 gündən
sonra yeni iclas çağırılır.
    8.11. Təftiş Komissiyasının qərarları iclasda iştirak edən
üzvlərin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Hər bir üzv bir

səs hüququna malikdir, səsvermə zamanı üzvlərin bitərəf
qalmasına icazə verilmir.
    8.12. İdarə Heyəti üzvlərinin Təftiş Komissiyasının ic-
lasında iştirak etmək hüququ vardır. İclaslara digər şəxslər
də dəvət oluna bilərlər. Onların səsvermə hüququ yoxdur.
    8.13. Cəmiyyət daxili audit xidmətini təsis edir. Daxili
audit və bu xidmətin işini icra edən şəxslər öz fəaliyyətlərində
müstəqildirlər və öz funksiyalarını icra edərkən müstəqil
qiymət vermək, nəticələr çıxarmaq hüququna malikdirlər.
    8.14. Cəmiyyətin daxili auditinin əməkdaşları qanunve-
ricilikdə nəzərdə tutulmuş tələblərə cavab verməlidirlər.
    8.15. Daxili audit xidməti qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş vəzifələri yerinə yetirir.
    8.16. Cəmiyyətin bütün müvafiq bölmələri və əməkdaşları
daxili auditi həyata keçirən əməkdaşların tələbi ilə zəruri
sənədləri onlara təqdim etməyə, öz vəzifələrinin icrası
üçün zəruri şərait yaratmağa borcludurlar.
    8.17. Cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin auditi
Cəmiyyətin Təftiş Komissiyasının və ya İdarə Heyəti
sədrinin qərarı ilə həyata keçirilir.

                         9. Cəmiyyətdə uçot və hesabat
    9.1. Cəmiyyətin birinci maliyyə ili dövlət qeydiyyatına
alındığı tarixdən başlayır və həmin il dekabrın 31-də başa
çatır. Növbəti hesabat ili isə yanvarın 1-dən başlayır və de-
kabrın 31-də başa çatır.
    9.2. Cəmiyyət qanunvericiliyə uyğun olaraq mühasibat
uçotunu aparır, maliyyə hesabatlarını tərtib, təqdim və dərc
edir.
    9.3. Cəmiyyət qanunvericiliyə uyğun olaraq statistik
uçot aparır və statistik hesabatları tərtib edir.
    9.4. Cəmiyyət illik maliyyə hesabatlarını və əməliyyat
büdcəsini hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra növbəti il
aprelin 30-dan gec olmayaraq Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edir.
    9.5. Cəmiyyətin illik hesabatını Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının Nazirlər Kabineti təsdiq edir.
                  10. Cəmiyyətin yenidən təşkili və ləğvi
    Cəmiyyətin yenidən təşkili və ləğvi barədə qərarı
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri qəbul
edir.

                                   1. Ümumi müddəa
    Bu Qayda “Naxçıvan İpoteka Fondu” Açıq Səhmdar Cə-
miyyətinin (bundan sonra – Cəmiyyət) vəsaiti hesabına
ipoteka kreditinin, o cümlədən güzəştli ipoteka kreditinin
(bundan sonra – ipoteka krediti) verilməsinə dair tələbləri,
ipoteka kreditinin verilməsi prosedurunu, ipoteka krediti
üzrə hüquqların əldə olunmasını və geri alınmasını, habelə
ipoteka kreditləşməsi ilə bağlı digər məsələləri müəyyən
edir.

                                     2. Əsas anlayışlar

    2.0. Bu Qaydada istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakı
mənaları ifadə edir:
    2.0.1. ipoteka krediti – yaşayış sahəsi almaq üçün müvəkkil
bankın verdiyi və həmin yaşayış sahəsinin ipotekası ilə
təmin edilən borc;
    2.0.2. müvəkkil bank – ipoteka krediti üzrə tələb hüquq-
larının əldə edilməsinə və bununla bağlı yaranan digər mü-
nasibətlərin tənzimlənməsinə dair Cəmiyyət ilə müvafiq
müqavilə bağlamış bank;
    2.0.3. baş saziş – ipoteka krediti üzrə tələb hüquqlarının
əldə edilməsi qaydalarını və bununla bağlı yaranan münasi-
bətləri tənzimləyən Cəmiyyət ilə müvəkkil bank arasında
bağlanan razılaşma;
    2.0.4. xidmət müqaviləsi – Cəmiyyət tərəfindən tələb
hüquqları əldə olunmuş ipoteka kreditinə xidmət göstəril-
məsinə dair Cəmiyyət ilə müvəkkil bank arasında bağlanan
müqavilə;
    2.0.5. borcalan – müvəkkil bankdan ipoteka krediti almış
Azərbaycan Respublikası vətəndaşı;
    2.0.6. ipoteka kreditinin ilkin maliyyələşdirilməsi – Cə-
miyyətin müəyyən etdiyi şərtlərlə müvəkkil bankın verdiyi
ipoteka kreditinin qabaqcadan maliyyələşdirilməsi;
    2.0.7. ipoteka kreditinin yenidən maliyyələşdirilməsi –
müvəkkil bankın verdiyi ipoteka krediti üzrə tələb hüquqlarının
ipoteka kağızının tərtib olunması yolu ilə Cəmiyyət tərəfindən
əldə olunması;
    2.0.8. Cəmiyyətin kotirovka dərəcəsi – Cəmiyyət tərəfindən
tələb hüquqları əldə olunan ipoteka kreditinin yenidən ma-
liyyələşdirilməsi üzrə illik faiz dərəcəsi.

3. İpoteka kreditinin verilməsinə dair tələblər

    3.1. Cəmiyyətin vəsaiti hesabına verilən ipoteka krediti
aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:
    3.1.1. kredit Azərbaycan manatı ilə verilməlidir;
    3.1.2. kredit Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına
verilməlidir;
    3.1.3. kredit 3 ildən 25 ilədək, güzəştli ipoteka krediti isə
30 ilədək müddətə verilir;
    3.1.4. kredit, üzərində mülkiyyət hüququ dövlət qeydiy-
yatına alınmış və ya tikilməkdə olan fərdi yaşayış sahəsinin
alınmasına verilir;
    3.1.5. kredit yaşayış sahəsinin 1 kvadratmetri üçün he-
sablanan qiyməti ipoteka kreditinin verilmə tarixinə Naxçıvan
şəhəri, habelə muxtar respublikanın digər şəhər və rayon
ərazilərində orta bazar qiymətindən artıq olmayan, təmirli,
təmirsiz və ya tikilməkdə olan fərdi yaşayış sahələrinin
alınmasına verilir;
    3.1.6. kreditin, o cümlədən güzəştli ipoteka kreditinin
maksimal məbləği sosial-iqtisadi vəziyyətin təhlili əsasında
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən
müəyyən edilir;
    3.1.7. kredit, o cümlədən güzəştli ipoteka krediti üzrə
illik faiz dərəcələri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər
Kabineti tərəfindən müəyyən olunur;
    3.1.8. güzəştli ipoteka krediti kreditin verildiyi tarixə
ipoteka ilə yüklü edilən yaşayış sahəsinin qiymətinin 85
faizi həcmində verilməlidir (güzəştli ipoteka kreditinin məb-
ləğinin 85 faizdən az olması barədə borcalanın rəsmi müraciət
etdiyi hallar istisna olmaqla);
    3.1.9. güzəştli ipotekaya aid olmayan kreditin məbləği

kreditin verildiyi tarixə ipoteka ilə yüklü edilən yaşayış sa-
həsinin qiymətinin 85 faizindən çox və 75 faizindən az
olma malıdır (ipoteka kreditinin məbləğinin 75 faizdən az
olması barədə borcalanın rəsmi müraciət etdiyi hallar istisna
olmaqla);
    3.1.10. ipoteka krediti üzrə ödəniləcək aylıq məbləğ
borc alanın (borcalanların) aylıq məcmu gəlirinin 70 faizindən
çox olmamalıdır;
    3.1.11. kreditin son ödəniş tarixinə borcalanın yaşı
 qanunla müəyyən olunmuş pensiya yaşı həddindən çox
olmamalıdır;
    3.1.12. kredit yaşayış sahəsinin ipotekası ilə təmin
olunmalıdır;
    3.1.13. ipoteka ilə yüklü edilən və ya tikilməkdə olan
fərdi yaşayış sahəsini qiymətləndirici qiymətləndirməlidir;
    3.1.14. ipotekasaxlayanın hüquqları qanunla müəyyən
edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alınmalıdır;
    3.1.15. kredit üzrə əsas borc və hesablanmış faizlər hər
ay bərabər hissələrlə (annuitet ödənişlər) ödənilməlidir;
    3.1.16. borcalan ölüm və əmək qabiliyyətinin itirilməsi
hallarından, ipoteka ilə yüklü edilmiş yaşayış sahəsi isə
bazar qiyməti əsas götürülərək, ipoteka ilə təmin edilən
kreditin həcmindən az olmamaq şərtilə, sığortalanmalıdır.
    3.2. Aşağıdakı şəxslər güzəştli ipoteka kreditindən istifadə
etmək hüququna malikdirlər:
    3.2.1. gənc ailənin üzvü olan aşağıdakı şəxslər:
    1. şəhid ailəsinin üzvü (əri/arvadı, övladları);
    2. Milli Qəhrəman (özü, əri/arvadı, övladları);
    3. məcburi köçkün və ya ona bərabər tutulan şəxs;
    4. ən azı 3 il dövlət qulluğunda qulluq edən, o cümlədən
dövlət qulluğunun xüsusi növündə xidmət keçən şəxs;
    5. ən azı 5 il dövlət ümumtəhsil məktəbində müəllim
işləyən şəxs;
    6. fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan şəxs;
    7. idman sahəsində xüsusi xidmətləri olan şəxs (fəxri
bədən tərbiyəsi və idman xadimi, ölkə miqyaslı yarışların
qalibi (I yer), beynəlxalq miqyaslı yarışların mükafatçısı (I,
II və ya III yer);
    3.2.2. elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan şəxs;
    3.2.3. ən azı 15 il dövlət qulluğunda qulluq edən şəxs;
    3.2.4. ən azı 3 il hərbi xidmətdə olan (müddətli həqiqi
hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçulardan başqa), həmçinin
ehtiyata və istefaya buraxılmış, Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında yaşayan Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçuları
(“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanununun 41.0.6-cı, 41.0.7-ci, 41.0.8-ci, 41.0.10-cu,
42.0.3-cü, 42.0.4-cü və 42.0.5-ci maddələrində nəzərdə
tutulan hallarda ehtiyata və ya istefaya buraxılmış hərbi
qulluqçular istisna olmaqla);
    3.2.5. ən azı 3 il daxili işlər orqanlarında xidmət keçən
xüsusi rütbəsi olan şəxs.
    3.3. Güzəştli ipoteka kreditindən istifadə etmək hüququ
olan ailə və ya şəxs bu hüquqdan yalnız bir dəfə istifadə edə
bilər.
    3.4. Cəmiyyət müvəkkil banklardan ipoteka kreditini ko-
tirovka dərəcəsi ilə alır. Kotirovka dərəcəsi Cəmiyyətin
İdarə Heyəti tərəfindən kredit, o cümlədən güzəştli ipoteka
krediti üzrə müəyyən olunan illik faiz dərəcələrinin 70 faizi
səviyyəsində müəyyənləşdirilir.
    3.5. Kotirovka dərəcəsi barədə məlumatı Cəmiyyət mü-
vəkkil banklara yazılı olaraq göndərir, öz rəsmi saytında
yerləşdirir və kütləvi informasiya vasitələrində dərc etdirir.
    3.6. Cəmiyyət hər bir müvəkkil bankdan alınacaq ipoteka
kreditinin həcminə limit tətbiq edir. Limitin müəyyənləşdi-
rilməsi qaydasını Cəmiyyətin İdarə Heyəti təsdiq edir.

4. İpoteka kreditinin verilməsi proseduru

    4.1. Cəmiyyətin vəsaiti hesabına ipoteka kreditini, bu
Qaydanın 3-cü hissəsində müəyyən edilmiş tələblərə müvafiq
olaraq müvəkkil banklar verir.
    4.2. İpoteka kreditinin verilməsi üçün ipoteka krediti

almaq istəyən şəxs tərəfindən birbaşa və ya onun müraciət
etdiyi müvəkkil bank tərəfindən həmin şəxsin adından
müraciət edilir. Müraciətlər növbəlik əsasında qeydiyyata
alınır və baxılır. 
    4.3. İpoteka krediti aşağıdakı sənədlər əsasında verilir:
    4.3.1. şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və sənədin
surəti;
    4.3.2. nikah (və ya nikahın pozulması) haqqında şəha-
dətnamə və sənədin surəti;
    4.3.3. şəxsin yetkinlik yaşına çatmamış ailə üzvlərinin
şəxsiyyət vəsiqələri və ya doğum haqqında şəhadətnamələri
və həmin sənədlərin surəti;
    4.3.4. şəxsin iş yerini və gəlirlərini təsdiq edən sənədlər;
    4.3.5. şəxs fərdi sahibkar olduqda:
    1. sahibkarın vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçdiyi
barədə şəhadətnamənin surəti;
    2. vergi orqanları tərəfindən qəbul olunmuş gəlir vergisi
və ya sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi;
    4.3.6. şəxsin güzəştli kateqoriyaya aid olduğunu təsdiq
edən sənəd (şəxs güzəştli kateqoriyaya aid olduqda).
    4.4. Bu Qaydanın 4.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş sə-
nədləri ipoteka krediti almaq istəyən şəxs müvəkkil banka
təqdim etməlidir. 
    4.5. Müvəkkil bank şəxsin təqdim etdiyi sənədlər əsasında
3 iş günü müddətində ipoteka krediti almaq istəyən şəxsə
ipoteka kreditinin verilməsinə dair ilkin razılıq və ya əsas-
landırılmış imtina barədə qərar qəbul etməlidir. Həmin
qərar qəbul edildiyi gün ipoteka krediti almaq istəyən şəxsə
bildirilməlidir. 
    4.6. İpoteka krediti almaq istəyən şəxs, müvəkkil bank
tərəfindən kreditin verilməsinə dair ilkin razılıq qərarı ve-
rildiyi gündən 45 gün müddətində ipoteka krediti hesabına
almaq istədiyi yaşayış sahəsini müəyyənləşdirməklə, mü-
vəkkil edilmiş istənilən qiymətləndirici tərəfindən həmin
yaşayış sahəsinin qiymətləndirilməsini aparmalıdır. Qiy-
mətləndirici ipoteka krediti almaq istəyən şəxsin müraciət
etdiyi gündən 3 iş günü müddətində qiymətləndirməni
apararaq, qiymətləndirmə aktını müraciət edən şəxsə təqdim
etməlidir.
    4.7. Qiymətləndirmə aktı müvəkkil banka təqdim edildikdən
sonra müvəkkil bank 5 iş günü müddətində kreditin verilməsinə
dair qərar (razılıq və ya əsaslandırılmış imtina) qəbul
etməlidir. Həmin qərar qəbul edildiyi gün ipoteka krediti
almaq istəyən şəxsə bildirilməlidir.
    4.8. Müvəkkil bank tərəfindən ipoteka kreditinin veril-
məsinə razılıq barədə qərar verildiyi gündən 10 iş günü
müddətində ipoteka kreditinin rəsmiləşdirilməsi və kreditin
verilməsi həyata keçirilir.
    4.9. İpoteka kreditinin verilməsi zamanı bu Qaydanın
4.6-cı və 4.8-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş müddətlərə
ipoteka krediti almaq istəyən şəxs tərəfindən riayət edilmədikdə
(qiymətləndirici tərəfindən bu Qaydanın 4.6-cı bəndinin
ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş müddətin ötürülməsi
istisna olmaqla), ipoteka kreditinin verilməsindən imtina
edilir.
    4.10. Bu Qaydada nəzərdə tutulmamış əsaslara görə
ipoteka kreditinin verilməsindən imtina edilə bilməz.
    4.11. İpoteka kreditinin verilməsindən imtina edilmiş
şəxsin ipoteka krediti almaq üçün təkrar müraciət etmək
hüququ vardır.

    5. İpoteka krediti üzrə hüquqların əldə olunması

    5.1. İpoteka kreditinin maliyyələşdirilməsi və onlara
xidmət Cəmiyyət və müvəkkil bank arasında bağlanan baş
saziş və xidmət müqaviləsi əsasında həyata keçirilir.
    5.2. Müvəkkil bank verilmiş ipoteka kreditinin ilkin və
yenidən maliyyələşdirilməsi üçün Cəmiyyətə müraciət edir
və tələb olunan sənədlərin surətlərini Cəmiyyətə təqdim
edir.
    5.3. İpoteka kreditinin ilkin və yenidən maliyyələşdirilməsi
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qaydasını, o cümlədən təqdim edilməli sənədlərin siyahısını
Cəmiyyətin İdarə Heyəti müəyyən edir.
    5.4. Cəmiyyət ipoteka kreditinin bu Qayda ilə müəyyən
edilmiş tələblərə uyğunluğunu yoxlayır və müvəkkil banka
ilkin maliyyələşdirmə üzrə qərarını 3 iş günü, yenidən
maliyyələşdirmə üzrə qərarını isə 10 iş günü müddətində
bildirir.
    5.5. Cəmiyyət ipoteka krediti üzrə hüquqların əldə edil-
məsinə razılığını bildirdiyi təqdirdə, müvəkkil bank kredit
sənədlərinin əsli ilə Cəmiyyətin tanış olmasını təmin edir.
    5.6. Yenidən maliyyələşdirilməsinə razılıq verilmiş ipoteka
krediti, ipoteka kağızının üzərində qanunla müəyyən olunmuş
qaydada indossamentlə verilmə qeydi aparılaraq, Cəmiyyətə
ötürülür.
    5.7. Cəmiyyət ipoteka kreditini ipoteka kağızında göstərilən
qiymətlə yenidən maliyyələşdirir.
    5.8. Müvəkkil bank Cəmiyyət tərəfindən əldə edilmiş

ipoteka kreditini bu Qaydanın 6-cı hissəsində müəyyənləş-
dirilmiş qaydada geri almaq öhdəliyi götürür.
    5.9. Tərəflər arasında imzalanmış sənədlər əsasında ya-
ranmış hüquqlar dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra mü-
vəkkil bank baş sazişdə müəyyən olunan sənədləri təhvil-
təslim aktı ilə Cəmiyyətə təhvil verir.
    5.10. Cəmiyyət ilə müvəkkil bank arasında bağlanan
müqavilələrin təsdiq edilməsi və ipotekasaxlayanın hüquq-
larının əlavə dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı xərcləri
müvəkkil bank ödəyir.
    5.11. Müvəkkil bankların Cəmiyyət qarşısında öhdəliyi
onların borcalanlarla münasibətlərindən asılı deyildir. Borc -
alanların müvəkkil banklar qarşısında öhdəliklərini yerinə
yetirib-yetirməməsindən asılı olmayaraq, müvəkkil bank
Cəmiyyət qarşısında öz öhdəliklərini yerinə yetirməlidir.
          6. Müvəkkil bank tərəfindən ipoteka kreditinin

geri alınması

    6.1. Aşağıdakı hallarda Cəmiyyət müvəkkil banka bildiriş
göndərərək kredit üzrə tələb hüququnun geri alınmasını
tələb edir:
    6.1.1. borcalan ipoteka krediti üzrə borcu (əsas borc
və faizləri) vaxtında və ya tam həcmdə ödəməyi 90 gün
gecikdirdikdə;
    6.1.2. qəbul edilmiş sənədlərin bu Qaydaya uyğun olmadığı
müəyyənləşdirildikdə.
    6.2. Bu Qaydanın 6.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş
bildirişə geri alınmalı ipoteka krediti barədə məlumat əlavə
edilir.
    6.3. İpoteka kreditinin geri alınması zamanı təhvil-təslim
aktına əsasən sənədlərin əsli müvəkkil banka qaytarılır.
    6.4. Müvəkkil bank Cəmiyyətdən ipoteka kreditini
kredit üzrə əsas borcun ödənilməmiş qalığını və cərimə
olduğu halda onların cəmini özündə əks etdirən məbləğdə
geri alır.
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  Ölkəmizdə dövlət rəmzlərinə
ən yüksək səviyyədə hörmət və
ehtiram göstərilir. Onlar içəri-
sində bayraq xüsusi önəm da-
şıyan rəmzlərdən biridir. Məhz
buna görə də 2009-cu ilin 17
noyabrında Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev hər il 9 noyabr
tarixinin “Azərbaycan Respub-
likasının Dövlət Bayrağı Günü”
kimi qeyd edilməsi barədə Sə-
rəncam imzalamışdır. Həmin
sərəncamdan sonra hər il no-
yabrın 9-u möhtəşəm bayram
kimi qeyd olunur.

    Tariximizin ən dəyərli ekspo-
natları sırasında yer tutan qədim
dövlət rəmzləri və bayraqlar bizə
Azərbaycan ərazisində mövcud
olmuş dövlətlərin tarixini öyrən-
məyə, araşdırmağa geniş imkanlar
açır. Məhz bu baxımdan xalqımı-
zın azadlığını, suverenliyini, öz
istiqlalı uğrunda apardığı müba-
rizəni, milli kimliyini tərənnüm
edən üçrəngli bayrağımız milli
qürurumuzdur. Çünki milliliyi,
dini inancımızı və müasirliyi tə-
cəssüm etdirən bayrağımız azər-
baycanlılara öz soykökünü xatır-
ladır, üzərində dalğalanan torpağın
qədimliyini göstərir.
    Azərbaycan xalqı XX əsrdə iki
dəfə – 1918-ci il mayın 28-də və
1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət
müstəqilliyi əldə etmişdir. 1918-ci
ildə yaradılan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti milli dövlətçilik ənə-
nələrinin formalaşması baxımından
mühüm rol oynamış və müstəqil
dövlətə xas olan atributlar təsis
edilmişdir.
    Fətəli xan Xoyskinin rəhbərlik
etdiyi Azərbaycan Müvəqqəti Hö-
kumətinin 1918-ci il 24 iyun tarixli
qərarı ilə üzərində ağ aypara və
səkkizguşəli ulduz təsviri olan qır-
mızı rəngli bayraq Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin Dövlət Bay-
rağı kimi qəbul olunmuşdur. 1918-ci
il noyabrın  9-da isə Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şura-
sının Bakıda keçirilən iclasında
Fətəli xan Xoyski milli bayraq haq-
qında məruzə ilə çıxış etmişdir.
Müzakirələrdən sonra yaşıl, qırmızı
və mavi rənglərdən, ağ aypara və
səkkizguşəli ulduzdan ibarət olan
bayraq Dövlət Bayrağı kimi qəbul
edilmişdir.
    1920-ci il aprelin 28-də Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin süqut
etməsi və Sovet hakimiyyətinin qu-
rulması ilə üçrəngli bayrağımız 70
il xalqımızın ürəyində yaşamışdır.
    Azərbaycan Respublikasının üç-
rəngli bayrağı ikinci dəfə 1990-cı
il noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin sessi-
yasında ümummilli liderimiz
 Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə

qaldırılmışdır. Həmin sessiya Azər-
baycan dövlətçiliyinin bərpası pro-
sesinin həyata keçirilməsi ilə bağlı
bir çox məsələlərin müzakirə edil-
məsi, ölkəmizi müstəqilliyə aparan
yolda tarixi qərarların qəbulu ilə
əlamətdar olmuşdur. Məhz ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə həmin sessiyada “Nax-
çıvan Muxtar Sovet Sosialist Res-
publikasının adının dəyişdirilməsi
haqqında”, “Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının Ali dövlət hakimiyyəti
orqanı haqqında”, “Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının dövlət rəmzləri
haqqında” tarixi qərarlar qəbul edil-
mişdir. “Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının dövlət rəmzləri haqqında”
Qərara əsasən, müstəqilliyimizin
əsas atributlarından olan Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli
bayrağı Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının Dövlət Bayrağı kimi qəbul
edilmişdir. Bununla əlaqədar
ümummilli lider Heydər Əliyevin
öz əli ilə yazıb imzaladığı Ali
Məclisin qərarında deyilirdi:
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi qərara alır: 
    1) İlk Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyətinin üçrəngli Dövlət Bayrağı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Dövlət Bayrağı kimi təsis edilsin.
    2) Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının digər dövlət rəmzi – Dövlət
Himni və gerbi haqqında məsələ
öyrənilib Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin müzaki-
rəsinə verilsin.
    3) Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətinin üçrəngli Dövlət Bayrağının,
bütövlükdə, Azərbaycan SSR-in
dövlət rəmzi kimi təsis edilməsi
məsələsi qanunvericilik təşəbbüsü
qaydasında Azərbaycan SSR Ali
Sovetindən xahiş edilsin.
    1991-ci il fevral ayının 5-də
Azərbaycan Respublikasının Ali

Soveti üçrəngli bayrağın Azər-
baycanın Dövlət Bayrağı kimi qə-
bul edilməsi haqqında qərar qəbul
etmişdir.
    Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin
1993-cü ildə Azərbaycanda ikinci
dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışın-
dan sonra Dövlət Bayrağı da milli
suverenliyin simvolu kimi təsdiq
olunmuş, Azərbaycan Respublika-
sının Dövlət Bayrağı haqqında çox-
saylı normativ aktlar qəbul edil-
mişdir. Azərbaycan Respublikasının
2004-cü il 8 iyun tarixli Qanunu
ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət
Bayrağının istifadəsi qaydaları
müəyyənləşdirilmişdir. 
    Bu gün ulu öndərimizin yolunu
uğurla davam etdirən Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin dövlət rəmz lərinə
olan münasibəti, milli ideallara
bağlılığı özünü həm də üçrəngli
bayrağımıza münasibətdə qabarıq
göstərir. Dövlət başçısı 2007-ci
il noyabrın 17-də “Azərbaycan
Respublikasının paytaxtı Bakı şə-
hərində Dövlət Bayrağı Meyda-
nının yaradılması haqqında” Sə-
rəncam imzalamış, həmin ilin de-
kabrında Dövlət Bayrağı Meyda-
nının təməli qoyulmuş, 2010-cu
il sentyabrın 1-də isə Dövlət Bay-
rağı Meydanının təntənəli açılış
mərasimi keçirilmişdir.
    Bu gün ölkəmizin digər guşə-
lərində də yaradılan bayraq mey-
danları dövlət atributlarımıza olan
sevgi və hörmətin göstəricisidir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbovun 2014-cü il 22 avqust ta-
rixdə imzaladığı “Naxçıvan şəhə-
rində Dövlət Bayrağı Meydanı və
Muzeyinin yaradılması haqqında”
Sərəncam bu baxımdan mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. 2014-cü il
noyabrın 17-də Dövlət Bayrağı

Meydanı və Muzeyinin təntənəli
açılış mərasimi keçirilmişdir. Açılış
mərasimində çıxış edən Ali Məclisin
Sədri demişdir: “Dövlətçilik tari-
ximizdə mühüm yer tutan dövlət
rəmzləri və bayraqlar bir tərəfdən
nadir dövlətçilik irsinin varisləri
kimi bizdə iftixar hissi doğurursa,
digər tərəfdən Naxçıvanda mövcud
olmuş qədim dövlətlərin tarixini
öyrənməyə də geniş imkanlar ya-
radır. Naxçıvan şəhərində yara-
dılan Dövlət Bayrağı Meydanı və
Muzeyi bu baxımdan mühüm əhə-
miyyətə malik olacaqdır... Dövlət
Bayrağı Meydanı və Muzeyini zi-
yarət edən hər bir insan, hər bir
gənc dövlət rəmzlərinin tariximiz-
dəki yeri barədə məlumatlandı-
rılmalı, dövlət atributlarının ma-
hiyyəti və əhəmiyyəti geniş təbliğ
olunmalı, ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin səyi ilə üçrəngli
bayrağımızın ilk dəfə Dövlət Bay-
rağı kimi qaldırıldığı gün – no-
yabrın 17-si hər il Naxçıvan Mux-
tar Respublikasında əlamətdar ta-
rixi gün kimi qeyd edilməlidir”.
    Həmin gün Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Dövlət Bayrağı haqqında” Sərən-
cam imzalamışdır. Sərəncama əsa-
sən, hər il noyabr ayının 17-nin
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Dövlət Bayrağı Günü” kimi qeyd
edilməsi qərara alınmışdır.
    Naxçıvan şəhərindəki Bayraq

Meydanında unikal quruluşa malik
Bayraq Muzeyi yaradılmışdır. Mu-
zeydə ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə 1990-cı il
noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar
Respublikasının ali qanunverici
orqanında qəbul olunan “Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Dövlət
rəmzləri haqqında” Qərar və həmin
tarixi günə aid fotoşəkillər nümayiş
olunur. Tarixən Naxçıvan ərazi-
sində mövcud olmuş dövlətlərin,
eləcə də Naxçıvan xanlığının bərpa
olunmuş bayraqları, gerbləri və
inzibati xəritələri, Naxçıvan xan-
lığının süvari dəstələrinə verilən
bayraqlar, döyüşçü libasları, Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının
müxtəlif illərdə qəbul olunmuş
konstitusiyaları muzeyin ekspo-

zisiyasında yerləşdirilmişdir.
    Fəxrlə vurğulamaq lazımdır ki,
Naxçıvan şəhərindəki Dövlət Bay-
rağı Meydanı və Muzeyində müx-
təlif tədbirlərin keçirilməsi ənənə
halını almışdır. Muxtar respubli-
kanın nazirlik, komitə, agentliklə-
rinin, idarə, müəssisə və təşkilat-
larının kollektivləri muzeyi ziyarət
edir, burada onlara dövlət və döyüş
bayraqlarımız haqqında ətraflı mə-
lumatlar verilir. Bayrağımıza ehti-
ram hissini gücləndirmək məqsədilə
dövlət qulluğuna yeni təyin olunmuş
gənclərin andiçmə mərasimlərinin
burada keçirilməsi onların bayra-
ğımız haqqında daha geniş bilgilərə
malik olmalarına şərait yaradır.
    Azərbaycan bayrağı millətimizin
və dövlətimizin simvoludur. Xal-
qımızın, bütün dünya azərbaycanlı -
larının azadlığının, şərəf və ləya-
qətinin, milli birliyinin ifadəsi, hör-
mət və ehtiramının tək ünvanı olan
Dövlət Bayrağı respublikamızın
dövlət qurumlarının və diplomatik
nümayəndəliklərinin binaları üzə-
rində ucalır, mühüm beynəlxalq
tədbirlər, mötəbər mərasimlər və
məclislərlə yanaşı, irimiqyaslı ic-
timai-siyasi toplantılarda, mədəni
tədbirlərdə və idman yarışlarında
qaldırılır. Azərbaycan bayrağını
müqəddəsləşdirən təkcə onun and
yerimiz olması deyil, bayraq həm
də dövlətimizin, bütövlükdə, xal-
qımızın gələcək yolunu müəyyən-
ləşdirən bələdçidir. 

9 Noyabr Dövlət Bayrağı Günüdür

    Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev üçrəngli bayrağımızın müstəqil
Azərbaycanın simvolu, xalqımızın qürur mənbəyi olduğunu bildirərək
demişdir: “Bayrağımız qürur mənbəyimizdir. Bizim bayrağımız
canımız dır, ürəyimizdir. Bu gün Azərbaycanın hər bir yerində Dövlət
Bayrağı dalğalanır. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edəndən
sonra milli Dövlət Bayrağımız bu gün hələ də işğal altında olan tor-
paqlarda qaldırılacaqdır. Bizim bayrağımız Dağlıq Qarabağda, Xan-
kəndidə, Şuşada dalğalanacaqdır. O günü biz hər an öz işimizlə ya-
xınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırıq”.

“Şərq qapısı”


