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Azerbaycan’ın özelleştirme süreçlerinin hızlandırılması, şeffaflığının ve verimliliğinin
arttırılması için, Emlak Meseleleri Devlet Komitesi tarafından kurulan ve özelleştirmeye
sunulan kamu malları konusunda Azerbaycan Türkçesi ve İngilizce dillerinde bilgiler içeren
özelleştirme internet portalını (http://privatization.az/index.php/az/sas-s-hif/mue-ssis-l-r#)
tanıtan basın haberinin Bakü Büyükelçiliğimizce yapılan Türkçe uyarlaması ilişikte
sunulmuştur.
İncelenmesinden de görüleceği üzere haberde, 65 kamu malının özelleştirmeye
çıkarıldığı, bu kamu malları arasında bulunan işletmelere ilişkin kapsamlı bilgilere yeni
kurulan özelleştirme portalı üzerinden ulaşılabileceği, ayrıca Emlak Meseleleri Devlet
Komitesi tarafından aynı portal ve sosyal medya üzerinden yatırımcıların sorularının
yanıtlanabileceği kaydedilmektedir. Yapılan ön incelemede, özelleştirmeye sunulan bazı
işletmelere ilişkin bilgilerin sektörlere göre ayrılmış olarak, Azerbaycan Türkçesi ve İngilizce
olarak portala yüklendiği görülmüştür (resources, news, industry başlıkları altında).
Keyfiyeti bilgilerine saygılarımla arz ve rica ederim.
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65 KAMU MALI ÖZELLEŞTİRMEYE ÇIKARILDI
“Azerbaycan’da kamu mallarının özelleştirilmesinin hızlandırılması ve verimliliğinin arttırılması
alanında önemli yeniliklere imza atılmaktadır. Emlak Meseleleri Devlet Komitesi’nden (EMDK)
Trend Ajansı’na verilen bilgiye göre, Komitenin kararı uyarınca, çok sayıda kamu işletme ve
tesisi ile taşınır ve taşınmaz mal özelleştirilmeye çıkarılmıştır. Komite tarafından 65 kamu
malının özelleştirilmesiyle ilgili açık artırma düzenlenecektir. Bu tesislerin 25’i ekonominin
çeşitli alanlarında faaliyet gösteren anonim şirket, 2’si konut dışı bina, 28’i diğer kamu taşınmaz
ve tesisleri, 10’u ise nakliye vasıtasıdır. Özelleştirmeye çıkarılan işletmeler ulaştırma, hizmet,
tarım, gıda üretimi, inşaat ve ticaret alanında faaliyet göstermektedirler.
Açık artırmalarla ilgili bilgiler EMDK’nın resmi gazetesi olan “Mülkiyet”te yayınlanmış ve
Komite’nin
yeni
kullanıma
açılmış
olan
özelleştirme
portalına
(http://privatization.az/index.php/az/sas-s-hif/mue-ssis-l-r#)
yüklenmiştir.
Yatırımcılar,
özelleştirmeye çıkarılan işletmelerle ilgili detaylı bilgilere özelleştirme portalından
erişebileceklerdir.
Ayrıca Komite tarafından, yerli ve yabancı yatırımcıların teşvik edilmesi için, 6 anonim şirketin
geçmişteki üretim kapasitesi, mevcut durumu ve perspektifini gösteren profilleri hazırlanmış ve
anılan özelleştirme portalına yüklenmiştir. Önümüzdeki dönemde çok sayıda kamu işletme ve
tesisinin aşamalı olarak özelleştirilmeye çıkarılması planlanmaktadır.
Aynı zamanda EMDK tarafından “Daşkesen Filizsaflaştırma” ASC’nin (Sovyetler Birliği
zamanında kurulmuş olan, Demir cevheri işleyen Anonim Şirket) özelleştirilmesiyle ilgili
tekliflerin hazırlanması için tecrübeli danışmanlık şirketlerinin davet edilmesiyle ilgili açık ihale
yapılacağı ilan edilmiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in kararları
çerçevesinde, mevcut özelleştirme süreçlerinde önemli yenilikler yapılmaktadır. Bu kapsamda
örneğin, özelleştirmeye çıkarılan kamu emlakları envanter fiyatı üzerinden değil, piyasa
değerlerine uygun fiyatlar üzerinden açık artırmaya sunulmaktadır.
Yine kamu emlakının özelleştirilmesi sürecinde şeffaflığın ve bilgiye erişimin sağlanması
suretiyle, çok sayıda alıcının ilgisini çekmek için gerekli tedbirler alınmaktadır. Açık artırmaya
sunulan kamu emlakları ile ilgili olarak topluma daha kapsamlı bilgi sunulmaktadır. Bu
çerçevede örneğin, yatırımcılar özelleştirme portalına giriş yaparak, özelleştirilen işletme, taşınır
ve taşınmazların yerine ilişkin bilgileri (Google Maps’tan alıntı şeklinde) harita üzerinde
görebileceklerdir. Harita bilgilerinin yanı sıra portalda işletmelerin, taşınır ve taşınmazların,
ulaşım araçlarının mevcut durumunu gösterir fotoğraflar da yer almaktadır. Bu imkanlar,
yatırımcılar ve özelleştirme sürecine katılma niyeti olan kişilerin satılan taşınır ve taşınmaz
hakkında daha geniş malumat edinmesine olanak sağlayacaktır.
Azerbaycan’daki özelleştirme sürecine yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmek amacıyla,
portaldaki tüm bilgiler Azerbaycan dilinin yanı sıra İngilizce olarak da sunulacaktır. Ayrıca
yatırımcılar için on-line bilgilendirme sistemi faaliyete geçmiştir. Bu sistem sayesinde,
özelleştirme süreciyle ilgili yatırımcıların sorularının, Komite tarafından kısa süre içinde
yanıtlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca yatırımcılar, sorularını EMDK Facebook sosyal ağındaki
sayfa aracılığıyla da gönderebilirler. Özelleştirmelere ilgi beyan edenlere, talep etmeleri halinde
mahallinde inceleme yapma olanağı da sağlanacaktır.”

