
                                                                      E-hərracda iştirak etmə qaydaları 
 
       E-Hərracda iştirak etmək istəyən şəxs e-emlak.gov.az və ya e-gov.az portalına daxil olaraq  aşağıdaki elektron xidmətlərdən birini seçir : 
 
Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə tam özəlləşdirilməmiş səhmdar cəmiyyətlərinin və nizamnamə fondunda dövlət payı olan hüquqi 
şəxslərin balansında olan limitdən və tələbatdan artıq minik avtomobillərinin və digər nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən normativ istismar 
müddəti bitmiş, tam aşınmış, silinməli olan nəqliyyat vasitələrinin və avadanlıqların hərraclar vasitəsilə satışına aid müraciət və sənədlərin 
qəbulu 
 
Müsadirə edilmiş, sahibsiz qalmış, vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakların satışı 
 
Orta və iri dövlət müəssisələrinin çevrilməsi nəticəsində yaradılan səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin pul hərraclarında satışına dair 
sifarişlərin qəbulu 
 
  Kiçik müəssisələrin (obyektlərin) hərracda satışına dair sifarişlərin qəbulu 
 
 Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının sərəncamında olan, habelə yaşayış binalarında yerləşib dövlət vəsaiti hesabına inşa edilmiş istifadədə 
olmayan qeyri-yaşayış sahələrinin hərracda satışına dair sifarişlərin qəbulu 
 
 Başa çatdırılmamış tikililər kimi özəlləşdirilən obyektlərin hərracda satışına dair sifarişlərin qəbulu 
 
 
 E-Hökumət portalına giriş vasitələrindən birini seçməklə xidmətə daxil olur.  
Tarixinə görə elan olunmuş hərraclardan birini seçir və hərraca çıxarılmış əldə etmək istədiyi əmlakı seçərək “Ətraflı” bölməsinə keçir. 
Hərracda iştirak qaydaları ilə tanış olduqdan sonra davam etmək üçün “Razıyam” düyməsini seçərək qaydaları qəbul etmiş olur. 
Sifariş verdiyi əmlakın ilkin satış qiymətinin 10 faiz beh məbləği haqqında məlumatla tanış olduqdan sonra telefon nömrəsini, poçt ünvanını daxil edir və 
“Sifariş ver” düyməsini, Sifariş blankındakı məlumatların düzgünlüyünü yoxladıqdan sonra  “Beh ödə” düyməsindən istifadə edir. Behi ödənildikdən sonra 
istifadəçiyə təsdiqetmə bildirişi və təhlükəsizlik kodu təqdim edilir. 

Qeydiyyatdan keçmiş şəxs (iştirakçı) hərracda canlı və yaxud online rejimində iştirak  edə bilər. Bunun üçün sifarişçi hərrac günü göstərilən vaxt 
hərrac keçirildiyi yerə gəlməli, yaxud hərracın keçirildiyi zaman Komitənin portalında müvafiq bölməyə keçərək hərracda iştirak etməlidir.  

Sifarişlərin qəbulu hərracın başlanmasına ən geci üç bank günü qalmış bitir. 
Qeydiyyatdan keçmiş şəxs (iştirakçı) hərrac günü müəyyən olunmuş vaxtda https://e-emlak.gov.az/eherrac linkindən, əldə etdiyi təhlükəsizlik 

kodundan istifadə edərək, E-hərrac portalına daxil olur. 

https://e-emlak.gov.az/eherrac


 
 
 “Lotların idarə edilməsi” bölməsini seçir. “Hərraclar” menyusuna keçərək sifariş verdiyi lotun sağ tərəfindəki hərraca qədər qeyri-aktiv, hərrac 

zamanı isə aktiv olan “Hərraca qoşul” düyməsini sıxır. 



          
 
Yeni açılmış pəncərədə satışa çıxarılan əmlakın start qiyməti göstərilmiş “Start qiyməti” xanasının aşağısında “Hal-hazırdakı qiymət” xanasına 

nəzər yetirərək “Təklif” və “Təklif”(təkrar) xanalarında təklif etmək istədiyi məbləği daxil edir.  
Hərrac rəqabətli keçdikdə ilkin satış qiyməti iştirakçılar tərəfindən əlavə etmə yolu ilə aparılır. Hər yeni təklif ilkin satış qiymətinin 1 faizindən az 

olmamalıdır Bu barədə qırmızı şriftlə olan yazı iştirakçını xəbərdar edir.  
Digər qırmızı şriftlə olan yazı son təklif vermiş iştirakçının nömrəsini göstərir. 



Yuxarıda qeyd edildiyi kimi hərrac İştirakçısı 60 saniyə ərzində “Təklif” və “Təklif”(təkrar) xanalarında təklif etmək istədiyi məbləği daxil edir və 
yaxud uzərində rəqəmlər olan düyməni 2 dəfə sıxdıqda minimum təklif olunmalı məbləği sistemə  əlavə edir. 

 
          Hərrac başladıqdan sonra birinci beş dəqiqə ərzində heç bir iştirakçı tərəfindən təklif verilməsə, ekranda “bir dəqiqə ərzində təklif verməsəniz 
hərrac baş tutmamış sayılacaq” yazısı çıxır. Növbəti  bir dəqiqə ərzində də təklif yenidən verilməsə hərrac  dayandırılır, hərracın baş tutmaması elan 
edilir. 

Pəncərədə əks olunan “İştirakçı nömrəsi” və “Cari qiymət” xanalarında müvafiq olaraq hər bir iştirakçının  nömrəsi və təklif etdiyi qiymət öz əksini 
tapır.  

Hərracda ən yüksək qiymət təklif etmiş iştirakçı qalib elan edilir. Ekranda hərracın tarixi, əmlakın satılması barədə məlumat, satış qiyməti və qalib 
alıcının nömrəsi qeyd olunur. 



Qanunvericiliyə uyğun olaraq hərracın canlı və ya virtual iştirak etmiş qalibi 30 (otuz) bank günü müddətində ödənilməli olan pul vəsaitini satıcının 
müəyyən etdiyi hesaba köçürür. Alıcı göstərilən müddət ərzində ödənilməli olan məbləği ödəmədiyi halda onun tərəfindən ödənilmiş beh geri qaytarılmır, 
tam məbləğdə dövlət büdcəsinə köçürülür, əmlak isə satıcının sərəncamında qalır. 

 
Hərrac günü müəyyən olunmuş vaxtda hər bir istifadəçi (qeydiyyatdan keçmiş və keçməmiş) e-hərracın gedişini aşagıdakı linkdən izləyə bilər. 

https://e-emlak.gov.az/eHerrac/Home/Presentation  

 
 
 

https://e-emlak.gov.az/eHerrac/Home/Presentation

