
Oferta 

1. Ümumi şərtlər 

1.1. Hazırki Oferta https://evler.az saytından istifadə qaydalarını müəyyən edir. 

1.2. Ofertada aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur: 

1.2.1. Sayt - internetdə https://evler.az domenində yerləşdirilmiş, müxtəlif proqramlaşdırma dillərində 

hazırlanmış, Administrasiya və İstifadəçilər tərəfindən yerləşdirilmiş məlumatları ehtiva edən verilənlər 

bazası tipli proqram təminatıdır. 

1.2.2. Administrasiya - Saytın inzibatçılığını Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq 

yaradılmış və qeydiyyatdan keçmiş “Evler.az” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti həyata keçirir. Sayta dair 

bütün mülkiyyət hüquqları müstəsna olaraq “Evler.az” MMC-yə aiddir. 

1.2.3. İstifadəçi - Oferta şərtlərini qəbul etmiş və Saytdan istifadə edən istənilən hüquq səlahiyyəti olan 

şəxsdir. 

1.2.4. Şəxsi kabinet - Saytda İstifadəçi üçün ayrılmış məlumatlar və xidmətlər məcmusudur. Hər bir 

İstifadəçinin yalnız bir Şəxsi kabinetə malik olmaq hüququ var. 

1.2.5. Şəxsi hesab - İstifadəçiyə aid olan və yalnız Evler.az saytı çərçivəsində ödənişlər üçün istifadə oluna 

biləcək vəsaitlərin qalığının uçotu üçün hesab. 

1.2.6. İstifadəçinin şəxsi informasiyası - İstifadəçi haqqında məlumatlar məcmusu, o cümlədən şəxsi 

məlumatlar, Saytdan istifadə prosesində avtomatik olaraq ötürülən IP-ünvan, cookie-lər, meta-məlumatlar 

və digər informasiyadır. 

1.2.7. İnformasiya - Saytda İstifadəçi və ya Administrasiya tərəfindən yerləşdirilmiş istənilən 

informasiyadır. 

1.2.8. Spam - kütləvi, icazə verilməyən və/və ya gözlənməyən reklam, informasiya, təşviqat və ya başqa 

xarakterli poçt və başqa göndərmələrdir. 

1.2.9. Xidmət paketi - kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan istifadəçilər üçün özəl olaraq yaradılmış, 

ticari cəhətdən sərfəli, özündə əlavə servisləri birləşdirən xidmətlər/bonuslar/endirimlər/elanlar toplusu. 

Xidmət paketi alan İstifadəçilər müəyyən üstünlüklər əldə etmiş olur. Xidmət paketi üçün ödənilmiş 

məbləğ onun aktivasiyasından sonra geri qaytarılmır. 

1.2.10. Endirim - Elanların irəli çəkilməsi üçün tətbiq olunan ödənişli xidmətlərin faktiki qiymətlərinin 

azaldılması. 
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1.2.11. Əmlak - hər hansı bir fiziki şəxsə, hüquqi şəxsə və ya ictimai hüquq subyektinə məxsus olan 

əşyalar, habelə sahiblərinə hər hansı bir fayda gətirən digər şəxslərdən əşyalar və ya əmlak məmnuniyyəti 

almaq üçün mülkiyyət hüquqları. 

1.2.9. Ofertanın tərəfləri - Saytın Administrasiyası və İstifadəçiləridir. 

1.3. Hazırki Ofertada istifadə olunan və "Anlayışlar" bəndində əksini tapmayan istənilən terminlər və 

anlayışlar, Ofertanın mətnindən yaranan mənaya müvafiq olaraq izah ediləcəkdir.  

1.4. Ofertada istifadə edilən terminin və ya anlayışın izahı barədə istənilən fikir ayrılığının yaranması 

halında Administrasiya tərəfindən müəyyən edilən izahetmə əsas götürüləcəkdir. 

1.5. Saytın xidmətlərindən və materiallarından istifadə edilməsi Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan 

qanunvericiliyi, həmçinin hazırkı Oferta ilə tənzimlənir. 

1.6. Saytın xidmətlərindən istifadə etməklə İstifadəçi hazırkı Ofertanın şərtlərini və Saytın xidmətlərindən 

istifadə üzrə təlimatlara riayət olunması öhdəliklərini qəbul edir. 

1.7. Saytdan istifadə edən Hüquqi şəxs hazırkı Ofertanı və onun şərtlərini qəbul edir. 

1.8. Administrasiya istənilən vaxt birtərəfli qaydada hazırkı Ofertanın şərtlərini dəyişdirmək hüququna 

malikdir. 

1.9. İstifadəçi hazırkı Ofertanın şərtləri və ya ona edilmiş dəyişikliklərlə razılaşmadığı halda Sayta girişdən 

imtina etməli və xidmətlərdən istifadəni dayandırmalıdır. 

1.10. Ofertaya əsasən Administrasiya İstifadəçilərə Saytda elanlarının yerləşdirilməsi və axtarışı üzrə 

xidmətlər təklif edir. 

1.11. Digər xidmətlərin təqdim edilməsi xüsusi qaydalarla və/və ya əlavə razılaşmalarla tənzimlənir. 

1.12. Saytın bütün materialları və xidmətləri və ya onların istənilən hissəsi reklamla müşayiət oluna bilər. 

Saytın Administrasiyası bununla bağlı hər hansı məsuliyyət daşımır və belə reklamla əlaqədar heç bir 

öhdəliyi yoxdur. 

1.13. Saytın elan yerləşdirilməsi üzrə xidmətlərindən istifadə etmək istəyən hər bir şəxs qeydiyyatdan 

keçməlidir. Qeydiyyatdan keçmiş İstifadəçilər əlavə xidmətlərə giriş hüququ əldə edə bilər. 

Administrasiyanın İstifadəçidən qeydiyyat vaxtı göstərdiyi məlumatların təsdiqlənməsini və təsdiqləyici 

sənədləri istənilən vaxt tələb etmək hüququ var.  

1.14. Şifrənin gizli saxlanılması öhdəliyi İstifadəçinin öz üzərinə düşür. İstifadəçi öz elektron ünvanından 

və şifrədən istifadəyə, eləcə də Şəxsi hesabda yerinə yetirilən hərəkətlərə görə məsuliyyət daşıyır. 

İstifadəçi Saytın xidmətlərindən yalnız öz şəxsi elektron ünvanından və şifrədən istifadə etməklə yararlana 
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bilər. Əgər İstifadəçidə Şəxsi hesabına icazəsiz daxil olma haqqında şübhələnməyə əsaslar varsa, onun öz 

şifrəsini sərbəst dəyişmək hüququ var. 

1.15. Administrasiyanın İstifadəçilər tərəfindən qeydiyyat və/və ya avtorizasiya zamanı daxil edilən 

informasiyanın düzgünlüyünün yoxlanması üçün xüsusi texniki vasitələrdən istifadə etmək hüququ var.  

1.16. Saytda qeydiyyat zamanı İstifadəçi tərəfindən daxil edilmiş informasiyanın düzgünlüyünə və 

İstifadəçinin real kimliyinə Administrasiya tərəfindən zəmanət verilə bilməz. 

1.17. İstifadəçiyə mümkün kontragentlərlə ünsiyyət saxlamaq üşün Saytda təklif edilən bütün alətlərdən 

yararlanmaq və düzgün məlumatlar daxil etmək tövsiyə edilir. 

1.18. İstifadəçi hazırkı Ofertanın şərtlərini pozarsa, Administrasiya onun Saytın xidmətlərindən istifadəsini 

dondurmaq hüququnu özündə saxlayır. 

1.19. İstifadəçi Saytdan istifadə edərkən digər şəxslərin hüquqlarını və ya qüvvədə olan qanunvericiliyin 

tələblərini pozarsa, Administrasiya onun girişini məhdudlaşdırmaq və ya dayandırmaq hüququna malikdir. 

1.20. Saytın xidmətlərinə girişi dayandırılmış və ya məlumatları etibarsız olan İstifadəçinin 

Administrasiyanın xüsusi icazəsi olmadan təkrar olaraq qeydiyyatdan keçmək hüququ yoxdur. Belə 

İstifadəçinin Sayta və onun xidmətlərinə giriş üçün başqa İstifadəçinin qeydiyyat məlumatlarından istifadə 

etməsi qadağandır və bu hala şərait yaradan hər bir şəxs üçün hüquqi nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. 

2. Saytdan istifadə. Elanların yerləşdirilməsi. 

2.1. Qeydiyyatdan keçmiş İstifadəçilər Saytda elan yerləşdirmək üçün xüsusi formanı doldurmalı və lazımi 

faylları yükləməlidirlər. 

2.2. İstifadəçi bu Oferta ilə beynəlxalq hüququn, milli qanunvericiliyin,  o cümlədən intellektual 

mülkiyyət, müəllif və/və ya yanaşı hüquqlar sahəsində normaların tələblərinin pozulması kimi təfsir edilə 

biləcək hərəkətləri, eləcə də Saytın normal fəaliyyətinin pozulmasına gətirib çıxara biləcək istənilən 

hərəkətləri etməməyi və buna təşəbbüs göstərməməyi öz üzərinə öhdəlik kimi götürür. 

2.3. Saytda yerləşdirilmiş elanlarla əlaqədar bütün sazişlər İstifadəçilər arasında birbaşa bağlanılır. 

Administrasiya Sayt vasitəsi ilə İstifadəçilər arasında həyata keçirilən sazişlərin iştirakçısı və/və ya 

vasitəçisi deyildir. Administrasiya belə sazişlərə nəzarət etmir və onlara görə məsuliyyət daşımır. 

2.4. İstifadəçinin Saytdakı qeydləri və başqa şərhləri qanunvericiliyin tələblərinə və əxlaq normalarına zidd 

olmamalıdır. 

2.5. Administrasiya İstifadəçi tərəfindən Saytdakı istinad linkləri vasitəsi ilə xarici resurslara girişə və 

onlardan istifadəyə görə məsuliyyət daşımır. Administrasiya yerləşdirilən elanların məzmununa, digər 

resurslara istinadlar və elanların təsvirində göstərilmiş başqa informasiyaya görə məsuliyyət daşımır. 



2.6. Sayta yerləşdirilmiş elanların, məlumatların və informasiyanın dərc edilməsi məqsədilə İstifadəçi 

Administrasiyaya bütün məkanlarda qüvvədə olan, müddətsiz, qaytarılmaz, qeyri-müstəsna istifadə, 

yayma, nəşr, yığım, işlənmə, nümayiş, surət çıxarma, təkrarlama hüquqlarını, məlumatların, təsvirlərin, 

şəkillərin, video və audio materialların, məlumat bazalarının, nəşrlərin, müəllif hüquqlarının və intellektual 

mülkiyyət hüquqlarının, həmçinin məlum olan və ya məlum olmayan informasiya daşıyıcılarında istənilən 

başqa informasiyanın yenidən hasili hüququnu verir. Sadalanan hüquqlar Administrasiyaya pulsuz verilir. 

İstifadəçi Saytın bütün istifadəçilərinə özü tərəfindən yerləşdirilmiş informasiyaya giriş hüququ verir. 

Əlavə olaraq İstifadəçi Saytda yerləşdirdiyi materiallara intellektual mülkiyyət hüququna malikdir. 

2.7. İstifadəçi tərəfindən məlumatların yerləşdirilməsi ilə əlaqədar üçüncü şəxslərin hüquqlarının 

pozulmasına görə Administrasiya məsuliyyət daşımır. 

2.8. İstifadəçi elanları Saytda düzgün və dolğun formada yerləşdirməyi öhdəsinə götürür. İstifadəçi elanda 

göstərilmiş informasiyanı yoxlamalı, səhv və ya natamam məlumatlar aşkar edildikdə, onları düzəltməli və 

ya tamamlamalıdır. 

2.9. İstifadəçi elan yerləşdirməklə, həmin elanda göstərilmiş əmlak barədə sərəncam vermək hüququnu 

təsdiq edir. 

2.10. İstifadəçi Sayta informasiyanın və məlumatların yerləşdirilməsi zamanı bütün lazımi hüquqlara, 

lisenziyalara, icazələrə, bütün patentlər, ticarət markaları, ticarət sirləri, intellektual mülkiyyət hüquqları da 

daxil olmaqla, və ya onlara uyğun olan yazılı razılığa, lisenziyaya və ya üçüncü şəxslərin adlarından, 

təsvirlərdən və ya başqa obyektlərdən istifadə üçün icazəyə malik olduğunu təsdiq edir. 

2.11. Administrasiya İstifadəçidən yerləşdirilmiş elan haqqında əlavə məlumatlar və/və ya onları 

təsdiqləyən sənədləri tələb etmək hüququna malikdir. Administrasiya belə məlumatların təqdim 

edilməsinədək elanın dərcini yubatmaq hüququna malikdir. 

2.12. İstifadəçi Saytda elan yerləşdirməklə xüsusi icazə tələb olunan hallar istisna olmaqla ona aid istənilən 

əmlakı satmaq, icarəyə vermək və ya barter etmək hüququna malikdir. 

2.13. Göstərilən xidmətlərin yüksək keyfiyyətini saxlamaq üçün Administrasiya Saytda İstifadəçinin aktiv 

elanlarının sayını, həmçinin hərəkətlərini məhdudlaşdırmaq hüququnu özündə saxlayır. 

2.14. Elanda İstifadəçi tərəfindən daxil edilmiş məlumatlar elanın predmetinin satışı, icarəsi və barteri 

şərtləridir. 

2.15. Elanda olunan qeydlər və təsvir onun yerləşdirildiyi tarixdə qüvvədə olan qanunvericiliyə və hazırkı 

Ofertaya zidd olmamalıdır. Əgər elanda əksini tapmış hər hansı şərt qüvvədə olan qanunvericiliyə və 

hazırkı Ofertaya, eləcə də qanunvericiliyə və Ofertaya gələcəkdə ediləcək dəyişikliklərə zidd olarsa, belə 

şərtlər və ya elan İstifadəçi tərəfindən uyğunsuzluqların aradan qaldırılması məqsədilə dəyişdirilməlidir. 



Dəyişikliklərin daxil edilməsi qeyri-mümkün olarsa, belə elan İstifadəçi tərəfindən silinməlidir. Bu bənddə 

göstərilən ziddiyyətlərin yaranması halında, Administrasiya həmin elanların redaktəsi və ya silinməsi üzrə 

hərəkətləri İstifadəçini ilkin xəbərdar etmədən həyata keçirmək hüququnu özündə saxlayır. 

2.16. Sayta qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərini pozan, əxlaq normalarına zidd, təhqiredici, eləcə də 

üçüncü şəxslərin hüquqlarını pozan elanların yerləşdirilməsi qadağandır. İstifadəçi yerləşdirəcəyi elanın 

qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə və hazırkı Ofertaya uyğun olmasına görə özü məsuliyyət daşıyır. 

2.17. Qanunvericiliyin tələblərinin və Ofertanın şərtlərinin pozulması ilə yerləşdirilmiş elan üzrə pullu 

xidmətlərdən istifadə həmin elanın Administrasiya tərəfindən deaktiv olunmayacağına zəmanət vermir. 

Elanların yerləşdirilməsi qaydalarının pozulması halında xidmətlərə görə ödənmiş pul vəsaiti qaytarılmır. 

2.18. Elanın mətnində satış, istifadə haqqında təkliflər və ya mallar və xidmətlər haqqında informasiyanı 

saxlayan digər internet-saytların səhifələrinə istinadlar qoymaq qadağandır. 

2.19. İstifadəçi aşağıda göstərilən xidmətləri dəstəkləməməyi və onlar haqqında informasiyanı yaymamağı 

öhdəsinə götürür: 

2.19.1. başqa ticarət meydançalarını, internet-hərracları və/və ya internet mağazaları; 

2.19.2. Saytda həmin və ya daha az ödənişlə təqdim edilmiş malları və xidmətləri təklif edən başqa 

servisləri; 

2.19.3. Saytda satışı qadağan edilmiş malları və xidmətləri təklif edən başqa servisləri. 

2.20. İstifadəçi Administrasiyanın yazılı icazəsi olmadan Sayta giriş üçün avtomatik proqramlardan 

istifadə etməməyi öhdəsinə götürür. Eyni zamanda, yazılı icazə olmadan elanları yerləşdirməyə imkan 

verən proqramlardan istifadə qadağandır. 

2.21. Bundan başqa, İstifadəçi aşağıdakıları öhdəsinə götürür: 

2.21.1. Saytın infrastrukturunun yüklənməsinə gətirib çıxara biləcək heç bir hərəkət etməməyi; 

2.21.2. Administrasiyanın yazılı icazəsi olmadan Saytda olan istənilən informasiyanı köçürməməyi, təkrar 

etməməyi, dəyişdirməməyi, yaymamağı və ictimaiyyətə təqdim etməməyi; 

2.21.3. Sayta girişə, avtomatik sistemlərin və ya proseslərin hərəkətinə mane olan və ya məhdudlaşdırmaq 

məqsədi daşıyan hərəkətləri etməməyi; 

2.22. İstifadəçi tərəfindən Saytda aşağıdakı elanların, məlumatların və faylların yerləşdirilməsi 

yolverilməzdir: 

2.22.1. yanlış, qeyri-dəqiq və ya yalan məlumatlar; 

2.22.2. dələduzluq, aldatma və ya etimaddan sui-istifadə kimi əməllərə imkan yaradan məlumatlar; 



2.22.3. oğurluq və ya saxta əşyalarla sazişlərin bağlanmasına dair elanlar; 

2.22.4. üçüncü şəxsin mülkiyyətini pozan, ticarət sirrinə və ya şəxsi həyatına toxunulmazlıq hüququna 

qəsd edən məlumatlar; 

2.22.5.  insanların ləyaqətini, şərəfini və ya işgüzar nüfuzunu təhqir edən məlumatlar; 

2.22.6.  böhtan və ya təhdid xarakterli məlumatlar; 

2.22.7. millətlərarası düşmənçiliyi qızışdıran və cinayət törədilməsinə çağırışlar; 

2.22.8. terror və ekstremist fəaliyyətə imkan yaradan və ya dəstəkləyən çağırışlar; 

2.22.9. ədəbsiz və ya pornoqrafik xarakterli məlumatlar; 

2.22.10. ziyan verməyə, səlahiyyətsiz müdaxiləyə, informasiyanı gizli ələ keçirməyə, şəxsi informasiyanın 

və ya başqa məlumatların (Saytın məlumatları daxil olmaqla) mənimsənilməsinə yönəlmiş içində kompüter 

virusları və digər proqramlar olan fayllar; 

2.22.11. elanın predmetindən kənar reklam xarakterli materiallar; 

2.22.12. üçüncü şəxslərin intellektual və başqa hüquqlarını pozan məlumatlar; 

2.22.13. qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərini başqa üsulla pozan məlumatlar və fayllar. 

2.23. Saytda - Sayt və/və ya İstifadəçi tərəfindən qüvvədə olan qanunvericiliyin pozulması kimi təfsir edilə 

biləcək hər-hansı elanların yerləşdirilməsi, xidmətlərdən istifadə etməklə sazişlərin bağlanılması və ya icra 

edilməsi qadağandır.  

2.24. Administrasiya Saytda yerləşdirilmiş elanın predmetini İstifadəçinin nəzərdə tutduğundan fərqli 

formada reklam etmək hüququna malikdir. 

2.25. Administrasiya istənilən elanın nümayiş yerini dəyişdirmək, dayandırmaq, bitirmək və ya uzatmaq 

hüququna malikdir. 

2.26. Administrasiya istənilən vaxt qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərini, Ofertanın şərtlərini, 

həmçinin başqa İstifadəçilərin hüquqlarını pozan elanları dayandırmaq hüququna malikdir. 

2.27. Administrasiya elanları redaktə etmək, onları başqa bölmələrə keçirmək, onlar ilə istənilən başqa 

hərəkətləri etmək hüququna malikdir. 

2.28. Administrasiya elanların yerləşdirilməsindən (dərcindən) imtina etmək hüququna malikdir. 

2.29. Saytda elanların yerləşdirilməsi qaydaları ilə bu keçidə daxil olaraq tanış ola bilərsiniz. 

2.30. İstifadəçi qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən elanların məzmununa görə tam və xüsusi məsuliyyət 

daşıyır. 



3. Pullu xidmətlər 

3.1. İstifadəçilər Saytda pullu xidmətlərdən istifadə edə bilərlər. 

3.2. Pullu xidmətlərin növləri: 

3.2.1. İrəli çəkmə; 

3.2.2. VIP - Axtarış nəticələrində öndə olmaq; 

3.2.3. Premium - elanın əsas səhifədə yerləşdirilməsi; 

3.2.4. Elanı bərpa etmə; 

3.2.5. Ödənişli elan. 

3.3. Xidmətlərin qiymətləri, həmçinin pullu xidmətlərin sifariş qaydaları Saytın müvafiq bölmələrində öz 

əksini tapmışdır.  

3.4. Saytın xidmətlərini ödəmiş İstifadəçi vəsaitlərin qaytarılması xahişi ilə Administrasiyaya müraciət 

etmək hüququna malikdir. Pul vəsaitlərinin qaytarılması və ya bundan imtina ilə bağlı qərar birtərəfli 

qaydada Administrasiya tərəfindən qəbul edilir. 

3.5. Aşağıdakı hallarda Administrasiya pul vəsaitlərinin İstifadəçiyə qaytarılmasında imtina edə bilər: 

3.5.1. İstifadəçi Ofertanın şərtlərini müntəzəm pozarsa; 

3.5.2. Aktiv elan istifadəçi tərəfindən silinərsə; 

3.5.3. İstifadəçi qadağan edilmiş mallar, xidmətlər və təkliflər haqqında elan yerləşdirdikdə; 

3.5.4. Ödəmə sistemində hər hansı nasazlıqlar yaranarsa. Administrasiya ödəmə sistemlərinin işinə görə 

məsuliyyət daşımır. Pul vəsaitlərinin bu halda qaytarılması məsələsi fərdi qaydada həll edilir; 

3.5.5. Administrasiyanın qərarına əsasən digər hallarda. 

3.6. Pul vəsaitlərinin qaytarılma qaydası Administrasiya və İstifadəçi arasında hər bir konkret hal üçün 

ayrıca müəyyən edilir. 

4. Bonuslar 

4.1. Bonuslar - İstifadəçinin Şəxsi hesabında yığılan və yalnız Saytda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş 

vəsait. Bonusların pul ekvivalentinə dəyişdirilməsi/əvəzlənməsi və ya üçüncü şəxslərə ötürülməsi mümkün 

deyil.  

Bonusların aktivlik müddəti onların növündən asılıdır (paket çərçivəsində bonuslar, hədiyyə bonuslar). 

4.2. Paket çərçivəsində bonuslar - invoys ödənildikdən sonra Paketin balansına köçürülür. Paketin 

aktivliyi müddətində etibarlıdır. 



4.3. Hədiyyə bonuslar - Administrasiyanın təşəbbüsü ilə Bonus balansına köçürülür. Aktivlik müddəti 

Administrasiya tərəfindən təyin edilir. 

4.4. Əsas balans - Şəxsi hesabda İstifadəçi tərəfindən mümkün üsullardan biri ilə artırıla bilən vəsaitlər 

(bank kartı, PulPal, Portmanat, ödəniş terminalı). 

4.5. Şəxsi hesabdan vəsaitlərin silinmə ardıcıllığı: 

- Bonuslar olduğu təqdirdə xidmətlər üzrə ödənişlər ilk növbədə Şəxsi hesabdakı Bonus balansından, bu 

bitdikdə isə Əsas balansdakı pul vəsaitlərindən həyata keçirilir. 

- İstifadəçinin Şəxsi hesabında Bonus balansı və Paket balansı olduğu təqdirdə xidmətlər üzrə ödənişlər ilk 

növbədə Paket balansından, daha sonra isə Bonus balansından həyata keçirilir. 

Aktivlik müddəti başa çatdıqda və ya başqa səbəblərdən silinən, eləcə də qismən istifadə olunmuş 

bonuslara görə kompensasiya nəzərdə tutulmur. 

İstifadəçi Saytdan istifadə etməkdən imtina etdikdə, İstifadəçinin və/və ya Administrasiyanın təşəbbüsü ilə 

hər hansısa xidmətdən imtina/ləğv hallarında daha öncə İstifadəçiyə təqdim edilmiş bütün Bonuslar Şəxsi 

hesabdan silinir və bərpa olunmur. 

5. Kommunikasiya 

5.1. Administrasiya İstifadəçilərin e-mail ünvanlarına və ya telefon nömrələrinə məktublar və/və ya SMS 

mesajlar göndərmək hüququna malikdir. Administrasiyanın müəyyən etdiyi mesajlar Saytın özündə də 

dərc edilə bilər. 

5.2. İstifadəçi qəbul edir və razılaşır ki, məktublarda və mesajlarda təkliflər və başqa informasiya və/və ya 

reklam xarakterli məlumatlar ola bilər. İstifadəçi qəbul edir və razılaşır ki, belə mesajlar və/və ya onların 

ayrı hissələri reklam xarakterinə malik ola bilər, eləcə də özündə reklam, informasiya və başqa elanları 

saxlaya bilər. 

5.3. Saytda mesajlar dərc edildiyi andan İstifadəçiyə çatdırılmış hesab olunur. 

5.4. Administrasiya Saytda mesajların başqa İstifadəçilər tərəfindən avtomatlaşdırılmış sistemlərlə 

(robotlarla) göndərilməsinə görə məsuliyyət daşımır. 

5.5. Administrasiya başqa İstifadəçilər və/və ya avtomatlaşdırılmış sistemlər (robotlar) tərəfindən Saytın 

səhifələrində yerləşdirilmiş telefon nömrələrindən və e-mail ünvanlarından istifadəyə görə məsuliyyət 

daşımır. 

5.6. Administrasiya məktub və mesajlar göndərmək məqsədi ilə İstifadəçilərin elektron poçt ünvanlarını və 

telefon nömrələrini üçüncü şəxslərə vermək hüququna malikdir. 



5.7. İstifadəçinin Administrasiya və ya Saytın moderatorları ilə əlaqəsi Saytda göstərilən e-mail vasitəsi ilə 

həyata keçirilir. 

5.8. İstifadəçiyə Saytda Administrasiyanın və ya moderatorların hərəkətləri haqqında müzakirələr aparmaq 

və şərhlər yazmaq qadağandır. 

5.9. İstifadəçi istənilən vaxt müvafiq sorğu göndərərək telefonuna və ya e-mailinə mesajların 

göndərilməsindən imtina edə bilər. 

6. Proqram təminatı 

6.1. Administrasiya Saytın, Saytın yerləşdirildiyi domen adının, mobil əlavələrin, həmçinin bununla 

əlaqədar bütün proqram təminatının xüsusi sahibkarıdır. 

6.2. Proqram təminatının yüklənməsi zamanı Administrasiya İstifadəçiyə proqram təminatından istifadə 

üçün, üçüncü şəxslərə verilmə hüququ olmadan, şəxsi pulsuz lisenziya verir. 

6.3. Belə lisenziya İstifadəçiyə Saytın xidmətlərindən istifadə imkanının verilməsi və İstifadəçinin bu 

xidmətlərdən yararlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

6.4. Administrasiyanın, o cümlədən saytın, proqram təminatının intellektual mülkiyyət obyektlərinin 

surətinin çıxarılması, dəyişdirilməsi, paylaşılması, satılması (realizə edilməsi), mübadiləsi və ya tamamilə 

və ya hər-hansı hissəsinin icarəyə verilməsi, həmçinin proqram təminatının mənbə kodunun "sındırılması" 

və ya alınmasına cəhd edilməsi qadağandır. 

7. Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması 

7.1. Saytda İstifadəçi tərəfindən göstərilmiş bütün informasiya, o cümlədən şəxsi məlumatlar, İstifadəçinin 

mülkünün satılması, icarəyə verilməsi və ya barteri (realizasiyası) üçün yerləşdirilir. 

7.2. İstifadəçi Saytda informasiyanı ancaq öz maraqları naminə, o cümlədən onunla əlaqənin qurulmasının 

sadələşdirilməsi və/və ya özü barədə məlumatların eyniləşdirilməsi üçün yerləşdirir. 

7.3. İstifadəçi özü haqqında məlumatları Saytda açıqlamaqla həmin informasiya ilə istənilən müştərinin və 

ya digər istifadəçilərin tanış olmaq inkanını anlayır və bununla razılaşır. 

7.4. İstifadəçi özü barədə informasiyanı yerləşdirməklə bağlı bütün təhlükələri, o cümlədən e-mailinin 

spam siyahılara düşməsi və müxtəlif növ dələduzların əlinə keçməsi risklərini anlayır və qəbul edir. 

7.5. Sayt elan predmetləri ilə bağlı sazişlərin təşkilatçısı, vasitəçisi, alıcısı və ya satıcısı deyildir. 

7.6. Sayt istifadəçilər arasında sazişlərin bağlanması və icrası (həyata keçirilməsi), eləcə də hər hansı 

şəxsin qanunsuz əməlləri nəticəsində dəymiş ziyana, itirilmiş gəlirə, maliyyə və ya cərimə zərərlərinə görə 

məsuliyyət daşımır. 



7.7. İstifadəçi Saytın xidmətlərindən istifadə etməklə yerləşdirdiyi elanlar üzrə bütün hərəkətlərlə bağlı 

riskləri özü daşıdığını təsdiqləyir. 

7.8. Sayt İstifadəçiyə realizasiyası və/və ya əldə edilməsi qanunla, hazırkı Oferta ilə və Saytdan istifadənin 

başqa qaydaları ilə icazə verilmiş mülk barəsində elanları yerləşdirmək imkanı yaradan alətdir. 

7.9. İstifadəçilər tərəfindən yerləşdirilmiş elanların həmişə dəqiq moderasiyasının mümkünsüzlüyü 

baxımından, onların əmlak üzərində sənəncamvermə hüququnun yoxlanılması, elanların keyfiyyəti, elan 

predmetinin elandakı təsvirə, təhlükəsizlik qaydalarına uyğunluğu Administrasiyanın nəzarətindən 

kənardadır. 

7.10. Administrasiya  istifadəçilər tərəfindən yerləşdirilmiş elanların etibarlılığına nəzarət etmir və buna 

görə məsuliyyət daşımır.  

7.11. Sayt, Saytın Administrasiyası, rəhbərlik və əməkdaşlar, Saytda yerləşdirilmiş elanların məzmununa 

və etibarlılığına görə heç bir məsuliyyət daşımırlar. 

7.12. Administrasiya, onun rəhbərliyi və əməkdaşlar istifadəçilər tərəfindən e-mailə və/və ya mobil 

telefona göndərilən mesajların məzmununa görə, eləcə də istifadəçilərin əlaqə məlumatlarının başqa 

məqsədlə istifadəsinə görə heç bir məsuliyyət daşımırlar. 

7.13. Saytda elanın yerləşdirilməsi onun predmetinin həqiqiliyinə, təklifi, satılması və/və ya əldə 

edilməsinin qanuniliyinə zəmanət vermir. Müvafiq sazişlərin bağlanması haqqında qərarları istifadəçi 

sərbəst qəbul edir. 

7.14. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş dərəcədə, Saytın istənilən iddia üzrə ümumi məsuliyyəti İstifadəçi 

tərəfindən saytın xidmətlərindən istifadəyə, o cümlədən təkrar istifadəyə görə ödənmiş məbləğ ilə 

məhdudlaşır. 

7.15. İstifadəçilər və Saytın müştəriləri arasında bütün mübahisələr, o cümlədən sazişlərin bağlanması ilə 

bağlı problemlər Administrasiya cəlb edilmədən sərbəst həll edilir. 

7.16. Administrasiya Saytın xidmətlərinə üçüncü şəxslərin Administrasiyanın razılığı (icazəsi) və/və ya 

məlumatı olmadan həyata keçirilmiş istənilən girişinə və/və ya istifadəçilər haqqında istənilən 

informasiyaya, o cümlədən şəxsi məlumatlara görə məsuliyyət daşımır. 

7.17. İstifadəçi təsdiqləyir ki, Administrasiya İstifadəçi qarşısında Saytda mövcud olan istənilən məlumat; 

İstifadəçi tərəfindən həyata keçirilmiş sazişlər nəticəsində istənilən mümkün və ya yaranmış itki və ya 

zərər; müəllif hüquqlarının qeydiyyatı və belə qeydiyyat haqqında informasiya; İstifadəçinin Saytda 

yerləşdirilmiş informasiyadan istifadə etməklə yaratdığı əlaqələr ilə bağlı məsuliyyət daşımır və birbaşa və 

ya dolayı öhdəliklərə malik deyildir. 



7.18. Administrasiya Sayta yüklənən və ya Sayt vasitəsi ilə üçüncü şəxslər tərəfindən çatdırıla bilən 

istənilən proqram nasazlıqlarına və başqa texniki səhvlərə, viruslara və s. görə məsuliyyət daşımır. 

7.19. İstifadəçi Saytdan istifadə edərkən qüvvədə olan qanunvericiliyin və hazırkı Ofertanın tələblərinə 

riayət etməyi və hərəkətlərinə və ya fəaliyyətsizliyinə görə tam məsuliyyət daşımağı öhdəsinə götürür. 

7.20. Saytdan istifadə prosesində hüquqları pozulmuş İstifadəçi Administrasiyaya və ya moderatorlara 

müraciət edə bilər. Administrasiya şikayəti araşdırmağı və əsaslı olduğu halda, İstifadəçinin pozulmuş 

hüquqlarının bərpası üçün müvafiq tədbirlər görməyi öhdəsinə götürür. 

8. Müddətlər 

8.1. Hazırkı Oferta İstifadəçi Saytın xidmətlərindən istifadə etməyə başladığı andan qüvvəyə minir və 

İstifadəçinin Saytda qeydiyyatı və ya elanın yerləşdirilməsi faktından asılı olmayaraq müddətsiz 

qüvvədədir. 

8.2. İstifadəçi istənilən vaxt Saytın xidmətlərindən istifadəni dayandırmaq hüququna malikdir. Bundan 

sonra İstifadəçi yeni elan yerləşdirmək hüququnu itirir. 

8.3. Saytın Administrasiyası şəxsi mülahizəsinə əsasən İstifadəçinin Sayta girişini dayandırmaq hüququna 

malikdir. Xidmətlərə girişi dayandırılan və ya məlumatları həqiqi olmayan İstifadəçi Administrasiyanın 

xüsusi icazəsi olmadan təkrar qeydiyyatdan keçə bilməz. Həmçinin, belə İstifadəçi Sayta giriş üçün başqa 

İstifadəçinin qeydiyyat məlumatlarından istifadə etmək hüququna malik deyil. 

9. Digər şərtlər 

9.1. Mübahisələr yarandığı halda hazırkı Ofertanın tərəfləri onları danışıqlar yolu ilə həll etməyi öhdələrinə 

götürürlər. Hazırkı Ofertanın və Saytın xidmətlərindən istifadə zamanı yaranan mübahisələr qüvvədə olan 

qanunvericiliyə uyğun olaraq həll edilməlidir. 

9.2. Bütün mübahisələrə dair Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi tətbiq edilir. 

9.3. Sayt birtərəfli qaydada və İstifadəçilərə bildirmədən hazırkı ofertanı dəyişdirmək hüququna malikdir. 

Ofertanın yeni redaksiyası Saytda dərc edildiyi tarixdən qüvvəyə minir. 

9.4. Ofertanın heç bir müddəası İstifadəçi və Administrasiya arasında agent, yoldaşlıq, birgə fəaliyyət, 

şəxsi işəgötürmə münasibətlərinin və ya Oferta ilə birbaşa nəzərdə tutulmamış hər hansı başqa bir 

münasibətlərin müəyyən edilməsi kimi anlaşıla və izah edilə bilməz. 

9.5. Məhkəmə tərəfindən Ofertanın hər hansı müddəasının etibarsız və ya məcburi icraya aid olmayan kimi 

tanınması Ofertanın başqa müddəalarının etibarsız olması ilə nəticələnmir. 



9.6. Ofertanın müddəalarının İstifadəçilər tərəfindən pozulmasına Administrasiya tərəfindən reaksiya 

verilməməsi, daha sonra Administrasiyanı öz hüquq və maraqlarının müdafiəsinə uyğun hərəkətlərə 

təşəbbüs etmək hüququndan məhrum etmir. 

9.7. Hazırkı Ofertada nəzərdə tutulmayan bütün başqa şərtlər və şəraitlər ayrıca fərdi qaydada tənzimlənir. 

9.8. İstifadəçi Saytın xidmətlərindən istifadəyə başladığı andan hazırkı Ofertanın bütün bəndləri ilə 

tanış edildiyini və onları sözsüz tam həcmdə qəbul etdiyini təsdiqləyir. 


