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Azәrbaycan Respublikası
Nazirlәr Kabinetinin
2014-cü il 11 mart tarixli
72 nömrәli qәrarı ilә
tәsdiq edilmişdir

Ara mәsafәsi ilә bağlı müfәssәl
Qaydalar
1. Bu Qaydalar Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinә әsasәn vә
«Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin tәsdiq edilmәsi,
qüvvәyә minmәsi vә bununla bağlı hüquqi tәnzimlәmә haqqında» Azәrbaycan
Respublikasının 2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ nömrәli Qanununun tәtbiqi barәdә»

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 695 nömrәli
Fәrmanının 1.6.17-ci yarımbәndinin icrasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә hazırlanmışdır vә
ara mәsafәsi ilә bağlı müfәssәl qaydaları müәyyәn edir.
2. Bu Qaydalar yaşayış mәntәqәlәrinin baş vә müfәssәl planlarının layihәlәrinin
hazırlanması, hәm yeni, hәm dә tikilib abadlaşdırılmış vә bәrpa olunan әrazilәrdә
tikintiyә icazә verilmәsi zamanı binalar arasında, binalarla tikinti әrazilәrinin sәrhәdlәri
arasında saxlanılmalı olan mәsafәlәri müәyyәn edir.
3. Tikinti әrazisinin sәrhәdlәri daxilindә binanın xarici divarlarından әrazinin sәrhәdinә
qәdәr ara mәsafәsi saxlanılmalıdır. Hәmin sahәlәrin üzәrindә yerüstü tikinti obyektlәrinin
inşasına yol verilmir.
4. Aşağıdakı şәrtlәrin mövcud olduğu hallarda torpaq sahәlәrinin sәrhәdlәrindәki
binaların xarici divarları önündә ara mәsafәsinin saxlanılması zәruri deyildir:
4.1. tikinti obyektinin torpaq sahәsinin sәrhәdindә tikilmәsi müfәssәl planda
nәzәrdә tutulduqda (mövcud tikintinin ara mәsafәsinin saxlanılmasını tәlәb etdiyi
hallar istisna olmaqla);
4.2. tikinti obyektinin torpaq sahәsinin sәrhәdindә tikilmәsinә yol verilmәsi
müfәssәl planda nәzәrdә tutulduqda vә qonşu torpaq sahәsindә dә tikintinin
müvafiq torpaq sahәsinin sәrhәdindә tikilmәsi şәhәrsalma vә tikintiyә dair
normativ sәnәdlәrin tәlәblәri baxımından mümkün olduqda.
5. Ara mәsafәsi hәr bir ayrılmış torpaq sahәsinin öz sәrhәdlәri çәrçivәsindә olmalıdır.
Şәhәr vә bәlәdiyyә avtomobil yollarının torpaq sahәlәri, ümumi istifadәdә olan yaşıllıqlar
vә su sahәlәri ara mәsafәlәri kimi istifadә olunur. Tikinti obyektlәrinin yerlәşdiyi torpaq
sahәlәrinin sәrhәdindәki hәr iki tәrәfdәn becәrilә bilәn torpaq zolağında isә ara mәsafәlәri
yalnız hәmin torpaq sahәlәrinin ortasına qәdәr nәzәrdә tutulur.
6. Ara mәsafәlәri bir-birinin üzәrinә düşә bilmәz. Bu hal bir-birinә 75 dәrәcәdәn böyük
bucaq altında yerlәşәn binaların xarici divarları qarşısındakı ara mәsafәlәrә şamil edilmir.
7. Ara mәsafәsi binanın xarici divarının hündürlüyünә әsasәn müәyyәn edilir. Divarla
yerin üst sәthinin kәsişmә nöqtәsindәn divarın sonuna qәdәr olan şaquli mәsafә divarın
hündürlüyünü, binanın xarici divarının sәthindәn hәmin binanın yerlәşdiyi torpaq
sahәsinin sәrhәdinә qәdәr olan mәsafә ara mәsafәsini tәşkil edir. Әgәr relyefә әsasәn
hündürlük dәyişәrsә, bu zaman divarın orta hündürlüyü әsas götürülür.
8. Divarın hündürlüyünә aşağıdakılar әlavә edilir:
8.1. 45 dәrәcәdәn artıq mailliyә malik olan damların vә frontonların
hündürlüyünün 30 faizi;
8.2. 60 dәrәcәdәn artıq mailliyә malik olan damların vә frontonların
hündürlüyünün 50 faizi;
8.3. 70 dәrәcәdәn artıq mailliyә malik olan damların vә frontonların tam
hündürlüyü.

9. Ara mәsafәsi olaraq divar hündürlüyünün 0,6 hissәsi, kәnd әrazilәrindә vә xüsusi
yaşayış әrazilәrindә (hәrbi şәhәrciklәr, tәlәbә şәhәrciklәri, müvәqqәti mәskunlaşma
әrazilәri) divar hündürlüyünün 0,4 hissәsi, Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә
Tikinti Mәcәllәsinin 80.1-ci maddәsinә әsasәn barәsindә mәlumatlandırma icraatı tәtbiq
edilәn fәrdi yaşayış evlәrinә münasibәtdә isә divar hündürlüyünün 0,3 hissәsi, yalnız
sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş әrazilәrdә vә sәnaye
әrazilәrindә divar hündürlüyünün 0,25 hissәsi qәbul olunur.
10. Ara mәsafәlәrinin hesablanması zamanı aşağıdakılar nәzәrә alınmır:
10.1. divar sәthindәn 1,5 metrә qәdәr irәli çıxan karnizlәr, dam çıxıntıları,
dayaqsız giriş vә terras örtüklәri;
10.2. eni (xarici divara bitişik hissәsinin uzunluğu) davamlı olaraq 5 metrdәn çox
olmayan vә divar sәthindәn 1,5 metrә qәdәr irәli çıxan divar hissәlәri, erkerlәr,
balkonlar, giriş hәcmlәri;
10.3. tam işıqburaxan tikinti materialından hazırlanmış divarlar vә bina hissәlәri
(xarici divarın sәthindәn 2,0 metrdәn artıq irәli çıxmadıqda vә әrazinin
sәrhәdindәn әn azı 2,0 metr mәsafәdә yerlәşdikdә).
11. Ara mәsafәlәri hündürlüyü 3 metrdәn vә divar sәthinin sahәsi 25 kvadrat metrdәn çox
olan binalara da şamil olunur.
12. Divarlarının hündürlüyü 1 metrdәn çox olmayan tikililәrin vә ya tikili hissәlәrinin
xarici divarlarının önündә ara mәsafәsi sahәlәrinin saxlanılması zәruri deyildir.
13. Divarlarının hündürlüyü 3 metrdәn, sahәsi 25 kvadrat metrdәn çox olmayan vә yalnız
qarajlardan vә ya yanaşı otaqlardan ibarәt olan, yerli tәchizat mәqsәdlәrinә xidmәt edәn
vә ya ictimai nәqliyyat әrazilәrindә yerlәşәn binaların, yaxud bina hissәlәrinin önündә ara
mәsafәsi sahәsinin saxlanılması da zәruri deyildir.
14. Tikilib abadlaşdırılmış vә bәrpa olunan әrazilәrdә ara mәsafәsinin şәhәrsalma vә
tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla, azaldılmasına yol verilir. Bu
zaman tikintinin yanğın tәhlükәsizliyi, sağlam sanitar-epidemioloji, insolyasiya vә tәbii
işıqlandırma şәraitinin tәmin edilmәsi zәruridir. Tәrәflәrdәn biri bu qaydalara zidd
olaraq, insolyasiya vә tәbii işıqlandırma şәraiti yaratmaq mәqsәdi ilә pәncәrә boşluqları
vә ya digәr boşluqlar aça bilmәz.
15. Torpaqlardan sәmәrәli istifadә mәqsәdi ilә tikinti obyektinin layihәlәndirilmәsi
zamanı layihәçilәrin tәklifi nәzәrә alınmaqla, qarşılıqlı razılaşdırılma әsasında yanaşı
sәrhәddә obyektlәrin tikintisi iki paralel vә qapalı (boşluqları olmayan) divar vә ya ortaq
divar vasitәsilә hәyata keçirilir.
16. Hәr hansı bir bina ilә bağlı müәyyәn edilmiş ara mәsafәlәri sonradan hәyata keçirilәn
sәrhәd dәyişmәlәri vә ya torpaq sahәlәrinin bölünmәsi zamanı azaldıla vә ya onların
üzәrindә tikinti aparıla bilmәz.
17. Bina vә qurğularla mühәndis-kommunikasiya tәminatı obyektlәri (qurğuları, xәtlәri),
xüsusi tәyinatlı avadanlıqlar, neft-qaz mәhsulları saxlanılan çәnlәr, o cümlәdәn
yanacaqdoldurma mәntәqәlәri vә digәr istehsal (istismar) tәyinatlı obyektlәr, hәmçinin

müxtәlif növ meydançalar (idman, tәsәrrüfat vә s.) arasında mәsafәlәr şәhәrsalma vә
tikinti fәaliyyәtinә dair normativ sәnәdlәrlә tәnzimlәnir.
18. Bina vә ya qurğunun ara mәsafәlәri kimi müәyyәn edilәn torpaq sahәsi bütün hallarda
nәqliyyat yolunun üstündә olmalı vә ya nәqliyyat yoluna (nәqliyyat keçidinә) çıxışa
malik olmalıdır.
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