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рясми хроникарясми хроника

Azərbaycanda daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və sə -
nəd  ləş di rilməsi sahəsi, ümumiyyətlə bütün ölkənin da şın -
maz əm lak bazarı üçün mühüm addım atılıb. Azərbaycan
Res  pub likasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 19-da
«Bə zi çox mənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin
sa də ləş di ril məsi haqqında» fərman imzalayıb. Fərman
uzun il lər dən bəri tikintisi başa çatsa da, indiyədək istis -
ma ra ve ril mə yən çoxmənzilli binaların sürətli şəkildə is-
tismara verilməsi və buradakı əmlakların tez bir zamanda
sə nədləşdirilərək leqal əmlak dövriyyəsinə qəbul edil mə -
si nə imkan verəcək. 

VéTéNDAŞLARIN MéNZİL ŞéRAİTİNİN
YAXŞILAŞDIRILMASI éSAS HéDéFLéRDéNDIR 

Fərmanda deyilir ki, Azərbaycan Respublikasında əha li -
nin yaşayış səviyyəsinin və sosial rifahının yüksəldilməsi döv -
lət siyasətinin başlıca prioritetlərindən biridir. Ölkənin so sial-
iqtisadi inkişafı konsepsiyasına uyğun olaraq və tən daş la rın
mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına hə dəf lə nən
məqsədyönlü və sistemli tədbirlər həyata keçirilir. Son illərdə
Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələrində, o cümlədən
inşaat sektorunda əhəmiyyətli inkişaf müşahidə olunur,
şəhərsalma və tikinti sahələrində irihəcmli in ves ti si ya la rın
böyük hissəsi çoxmənzilli yaşayış binalarının ti kin ti si nə
yönəldilir.

QÜSURLU BİNALARIN 
RéSMİLéŞDİRİLMéSİ QEYRİ-MÜMKÜN İDİ

Bununla belə, sənəddə deyilir ki, ötən müddət ərzində
bəzi çoxmənzilli yaşayış binalarında tikinti işləri şəhərsalma
qa nun vericiliyinin tələblərinə riayət olunmadan və ya sə nəd -
ləşdirilməsində ciddi qüsurlar buraxılaraq, sakinlərinin hü quq
və maraqları nəzərə alınmadan aparılıb ki, bu da, öz növ -
bəsində, bir sıra hallarda həmin binaların rəs mi ləş di ril mə si ni
qeyri-mümkün edib. 

HUMANİZM Vé VéTéNDAŞLARIN 
MARAQLARI éSAS GÖTÜRÜLDÜ

Bununla yanaşı, dövlət başçısı istismarına icazə ve ril mə -
miş çoxmənzilli yaşayış binalarının sakinlərinin mə na fe lə ri ni
və Azərbaycan Respublikasının sosialyönümlü dövlət si ya -
sətinin əsasını təşkil edən humanizm prinsiplərini əsas gö tü -
rərək, həmin binaların istismarına icazə prosedurunu və müd -
dətinə yeni yanaşma nümayiş etdirib. 

TİKİNTİSİ 2019-CU İLéDéK BAŞA ÇATMIŞ 
BİNALARIN İSTİSMARI SADéLéŞDİ

Fərmana əsasən, tikintisi 2019-cu ilədək başa çatmış
binaların istismara qəbul prosesi yeni qaydada aparılacaq.
Söhbət 2019-cu il yanvarın 1-dək bütün mərtəbələrinin, yan
divarlarının və dam örtüyünün inşası daxil olmaqla tikinti-
quraşdırma işləri başa çatmış və istismar edilən mənzilləri olan
çoxmənzilli yaşayış binalarından gedir. 

Fərmana əsasən, Fövqəladə Hallar Nazirliyi 2 ay müd də -
tində 2019-cu il yanvarın 1-dək bütün mərtəbələrinin, yan di -
varlarının və dam örtüyünün inşası daxil olmaqla tikinti-qu -
raşdırma işləri başa çatmış və istismar edilən mənzilləri olan
çoxmənzilli yaşayış binalarını (çoxmənzilli yaşayış bi na sı
komplekslərini) tikinti obyektinin yükdaşıyan kons truk -
siyalarının dayanıqlılıq, möhkəmlik baxımından istis ma ra
yararlılığı, yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə cavab ver mə si,
liftlərin və mühəndis-kommunikasiya təminatı sis tem lə rinin is-
tismara hazırlığı baxımından müayinə etməlidir. 

MÜAYİNéLéRİN NéTİCéSİ MÜSBéT OLARSA
Fərmana əsasən, əgər müayinənin nəticələri müsbət ol duğu

halda FHN çoxmənzilli yaşayış binasının istismara hazır ol ması
barədə rəy tərtib edib, binanın əsas texniki gös tə ri ci lə ri nin və
tərkib hissələrinin istismar təyinatının faktiki və ziy yə ti ni, habelə
döngə nöqtələrinin koordi nat la rı nı əks etdirən la yi hə si nin elektron
surəti ilə birlikdə ai diy yə ti üzrə Dövlət Şə hər sal ma və Arxitektura
Komitəsinə və ya yerli icra hakimiyyəti or qa nına təqdim edir. 

Az"rbaycanda
daşınmaz 

"mlakın 
qeydiyyatı
sah"sind"

MÜHÜM ADDIM
Az"rbaycan Prezidenti İlham éliyevin f"rmanı il" b"zi çoxm"nzilli

binaların istismara verilm"si sad"l"şdirilib. 
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Öz növbəsində Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Ko mi -
təsi və ya aidiyyəti yerli icra hakimiyyəti orqanı 7 gün müd -
dətində istismara hazırlığı barədə müsbət rəy ve rilmiş bi naların
istismarına icazə verir və bu barədə Ti kintilərin Döv lət
Reyestrinə və FHN-ə yazılı məlumat göndərir.

MÜAYİNéLéRİN NéTİCéSİ MéNFİ OLARSA
Fərmana əsasən, əgər binaların müayinəsinin nəticəsi

mənfi olarsa, FHN binada aşkar edilmiş çatışmazlıqları və
onların aradan qaldırılması üçün görülməli olan tədbirləri
özündə əks etdirən rəy hazırlayaraq 2 ay ərzində tərtib edib
binanın sifarişçisinə (sahibinə) və ya idarəedici təşkilatına, on-
lar olmadığı halda aidiyyəti yerli icra hakimiyyəti orqanına
təqdim edir. Rəydə göstərilmiş çatışmazlıqlar 5 ay müddətində
aradan qaldırıldıqda, müayinənin yenidən aparılması üçün
yenidən FHN-ə müraciət oluna bilər.

Fərmanda yerli icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılır ki,
FHN-nin rəyində göstərilən çatışmazlıqların aradan
qaldırılmasında binaların sakinlərinə təşkilati kömək
göstərsinlər.

İSTİSMARA QéBUL EDİLéN BİNALARDAKI
MéNZİLLéRé «KUPÇA» VERİLéCéK 

Binaların istismarına icazə verilməsi həmin bi na lar da kı
mənzillər və binanın digər hissələri üzərində mülkiyyət
huququnun dövlət qeydiyyatına alınmasına da şərait yarada-
caq. Belə ki, indiyədək bəzi yeni tikililərdəki mənzillərə
«çıxarış»ın («kupça»ların) verilməməsinin əsas səbəbi, həmin
binaların istismarına icazə verilməməsi idi. Dövlət başçısının
fərmanından sonra isə bu məsələ həllini tapacaq. 

Belə ki, fərmana əsasən, Dövlət Şəhərsalma və Ar xi tek -

tura Komitəsi və aidiyyəti yerli icra hakimiyyəti or qan la rı
binaların istismarına icazə verildiyi gündən 3 gün müd də tin də
həmin icazənin və binanın layihəsinin elektron surətini Azər -
baycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Ko mi təsinə
göndərəcəklər. 

Öz növbəsində Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi istis -
marına icazə verilmiş binaların tərkib hissələri (yəni mən zillər
və digər qeyri-yaşayış sahələri) üzərində mül kiy yət
hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınmasını hüquq sa hi bi nin
müraciəti əsasında qanunla müəyyən olunmuş müd dət də təmin
etməlidir. Başqa sözlə, həmin binalardakı mən zil lə rin
sənədləşməsində heç bir problem qalmır və is tis ma rı na icazə
verilən binalardakı mənzillərin sahibləri «kupça» al maq üçün
ƏMDK-nin müvafiq qurumlarına müraciət edə bi ləcəklər.  

TORPAQLARIN TéYİNATI DéYİŞDİRİLé BİLéR
Sözügedən fərmanda mühüm məqamlardan biri fərqli tə -

yinatlı torpaqlarda inşa edilmiş binalarla bağlıdır. Sənəddə Əm -
lak Məsələləri Dövlət Komitəsinə tapşırılır ki, əgər bina tikinti
məqsədilə nəzərdə tutulmayan torpaq sahəsində inşa edilibsə,
onun istismarına icazə verildiyi barədə məlumat daxil olduğu
gündən 10 gün müddətində həmin torpaq sahəsinin
kateqoriyasının dəyişdirilməsi barədə Nazirlər Kabineti
qarşısında vəsatət qaldırılmasını təmin etsin.

Eyni zamanda Nazirlər Kabinetinə də tapşırılır ki, Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin qaldırdığı vəsatətlərə əsa sən,
istismarına icazə verilmiş binaların tikinti əra zi lə ri nin
kateqoriyasının dəyişdirilməsi ilə bağlı zəruri tədbirlər gör sün.

BİNALAR KOMMUNAL 
XİDMéTLéRLé TéMİN OLUNACAQ

Fərmanda binaların təkcə istismara qəbul edilməsi de yil,
həm də zəruri kommunal xidmətlərlə təmin edilməsi mə sələsi
də əksini tapıb. Sənədə əsasən, “Azərsu” ASC, “Azər işıq” ASC
və “Azəriqaz” İB  binaların istismarına ica zə verildiyi gündən
1 ay müddətində onların su, kanalizasiya sistemi, işıq və qazla
təchiz edilməsini təmin etsinlər.

İSTİSMARA VERİLéN BİNALARIN 
SİYAHISI AÇIQ OLACAQ

Fərmana əsasən, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Ko -
mitəsi istismarına icazə verilmiş çoxmənzilli yaşayış bina -
larının  siyahısının öz rəsmi internet səhifələrində yer ləş -
dirilməsini və icazə verildiyi gündən 3 gün müddətində bu
barədə məlumatı siyahıya daxil edərək onun mütəmadi ye -
nilənməsini təmin etməlidir. 

FéRMAN 2020-Cİ İLéDéK QÜVVéDé OLACAQ 
Fərmana əsasən, sənəddə adı çəkilən və tapşırıq ve ri lən

təşkilatlar - Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Şə hər sal ma və
Arxitektura Komitəsi, Əmlak Məsələləri Dövlət Ko mi təsi, yer-
li icra hakimiyyəti orqanları, “Azərsu” ASC, “Azər işıq” ASC
və “Azəriqaz” İB bu Fərmanın icrası ilə bağ lı görülmüş
tədbirlər və işlərin gedişatı barədə hər ay Azər baycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat verə cək lər. Bu Fərman
2020-ci ilin yanvarın 1-dək qüvvədədir.



Fevralın 22-də Əmlak Məsələləri Dövlət Komi tə si -
nin (ƏMDK) sədri Kərəm Həsənov Mingəçevir şə hə rin -
də vətəndaş qəbulu keçirib. Qəbulda Mingəçevir şəhəri
ilə yanaşı Yevlax, Ağdaş, Bərdə rayonlarından olan və -
tən daşların müraciətlərinə baxılıb. Komitənin müvafiq
qu rumlarının rəhbərlərinin də iştirakı ilə keçən qə bul dakı
mü raciətlər mülkiyyət hüquqlarının tən zim lən mə si, da -
şın maz əmlakın, o cümlədən fərdi yaşayış ev lə ri nin, hə -
yət yanı torpaq sahələrinin dövlət qeydiyyatına kö mək lik
gös tərilməsi barədə olub. Dövlət əmlakının özəl ləş di ril -
məsi və icarəsi ilə bağlı müraciətlər də səs lən di ri lib. Eyni
zamanda,vaxtilə vətəndaşlara ayrılmış torpaq sa hələrinin
sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsi, torpaq sa hə lə rinin
təyinatı üzrə istifadəsi məsələlərinə aid mü ra ci ət lər olub.

Vətəndaşların fərdi müraciətlərini diqqətlə dinləyən
komitə sədri bütün məsələlərin qanunvericiliyə uyğun
olaraq həlli istiqamətində tapşırıqlarını verib. Bəzi
müraciətlər dərhal həll edilib. Araşdırılma tələb edən
müraciətlər nəzarətə götürülüb və onların həlli
istiqamətində struktur bölmələrin rəhbərlərinə müvafiq
göstərişlər verilib. Komitənin fəaliyyət istiqamətlərinə
aid olmayan məsələlər isə aidiyyəti üzrə göndərilməsi
üçün qeydiyyata alınıb.

K.Həsənov qəbulda vətəndaşlara Azərbaycan
Prezidenti cənab İlham Əliyevin çoxmənzilli bina
sakinlərinin mənafelərinin qorunmasına, humanizm
prinsiplərinə əsaslanan “Bəzi çoxmənzilli binaların
istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında”

məlum fərmanı haqqında məlumat verib. Komitə sədri
bildirib ki, sosial prinsiplərə söykənən fərman vətəndaş
məmnunluğuna, onların sadə yollarla mülkiyyətini qey-
diyyata almasına, leqal əmlakların sayının artmasına
istiqamətlənib. Bu fərmanla 400-dən artıq yaşayış kom-
pleksinin 50 mindən artıq sakinin əmlak hüququnun
rəsmiləşməsi imkanı yaranacaq. Belə ki, qeydiyyat
orqanından asılı olmayan səbəblərdən qeydiyyat sənədi
verilə bilmədiyi halda, qeydiyyatdan əvvəlki maneələr
aradan qaldırılacaqdır. O da qeyd edilib ki, daşınmaz
əmlakın qeydiyyatı sahəsində qanunvericilik bazası
təkmilləşdirilib, mülkiyyət hüququ əldə etmək üçün tələb
olunan sənədlərin siyahısı genişləndirilib.

Komitə sədri qeyd edib ki, bu fərmanla on minlərlə
vətəndaşın əmlak hüququnun rəsmiləşməsinə imkan
yaranacaq. Belə ki, qeydiyyat orqanından asılı olmayan
səbəblərdən qeydiyyat sənədi verilə bilmədiyi halda,
qeydiyyatdan əvvəlki maneələr aradan qaldırılacaqdır. 

Qəbul zamanı komitə sədri vətəndaşlara göstərilən
bütün xidmətlərdə məmnunluğun, çevikliyin və
şəffaflığın təminatı istiqamətində görülməli işlərlə bağlı
komitənin ərazi idarələri və tabeli qurumlarının yerli
şöbələrinin rəhbərlərinə tapşırıqlarını verib. Komitə sədri
bildirib ki, hər bir vətəndaş müraciətləri operativ formada
həll olunmalı, vətəndaş maraqları qanunvericiliyə uyğun
olaraq tam təmin olunmalıdır.

Komitə sədrinin regionlarda vətəndaş qəbulları
qarşıdakı aylarda da davam etdiriləcək.

éMDK s"dri v"t"ndaş q"bulu keçirib
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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin (ƏMDK)
həyata keçirdiyi yeniliklər, xüsusilə əmlakın qeydiyyatı və
özəlləşdirmə prosesində tətbiq edilən yeni üsullar ic ti -
maiyyətə təqdim edilib. Fevralın 12-də ƏMDK-nin Əm lak
Xidmətləri Məkanında ictimaiyyət nü ma yən də lə ri və media
nümayəndələri üçün info-tur və açıq qapı gü nü keçirilib. 

Tədbirdə Xidmət Məkanında göstərilən xidmətlər
əyani olaraq nümayiş etdirilib, prosedurlar izah olunub,
iştirakçıların Məkanda göstərilən xidmətlərlə bağlı sualları
cavablandırılıb.

BÜTÜN éMLAK XİDMéTLéRİ BİR MéKANDA
İnforturda ictimaiyyət və QHT nümayəndələrinə, eləcə

də jurnalistlər və ekspertlərə komitənin göstərdiyi xidmətlər,
tətbiq edilən yeniliklər və elektron idarəetmə mexanizmi
nümayiş etdirilib. Tədbir iştirakçıları şahid olub ki,
Məkanda əmlak idarəçiliyi sahəsində, o cümlədən,
özəlləşmə, torpaq, kadastr, ünvan və qeydiyyatla əlaqədar
xidmətlər beynəlxalq standartlar səviyyəsində qurulub. 

éMLAK XİDMéTLéRİ 
MéKANINDA Né ETMéK OLAR? 

Burada vətəndaşlar üçün bütün əmlak xidmətləri, o
cümlədən Komitənin fəaliyyət sahələrinə uyğun olan 46
xidmət göstərilir. Məkanda dövlətə məxsus torpaq və qeyri-
yaşayış sahələrini icarəyə götürmək, əmlakı özəlləşdirmək,
daşınmaz əmlakın alqı-satqı əməliyyatını aparıb sə -
nədləşdirmək mümkündür. Bundan başqa, ƏXM-də kadastr
və yerquruluşu planlarının hazırlanmasını sifariş edib
götürmək, daşınmaz əmlak və ünvan reyestri ilə bağlı ara -
yışlar almaq olar. 

Vətəndaşlar buraya gələrək özlərinə məxsus daşınmaz
əmlakı, yəni torpaq, fərdi ev və ya mənzili, eləcə də
obyektləri sənədləşdirə bilərlər. 

Yeri gəlmişkən, məkanda DƏDRX tərəfindən
daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi xidməti də göstəriir. 

Bütün bunlarla yanaşı, Məkanda notarius, bank,
memarlıq və layihələndirmə işləri, daşınmaz əmlakın
sığortalanması xidmətləri də həyata keçirilir.

«V"t"ndaş m"mnunluğu 
v" ş"ffaflıq üçün 
böyük işl"r görülür» 

İctimaiyy"t v" media nümay"nd"l"ri üçün émlak M"s"l"l"ri Dövl"t
Komit"sinin (éMDK) émlak Xidm"tl"ri M"kanına Mediatur t"şkil edilib

комитядя
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HéFTé SONU DA İŞLéYİR, 
BÜTÜN LAZIMİ ŞéRAİT VAR

Əmlak Xidmətləri Məkanının ən yaxşı xü su siy yət lə -
rin dən biri həftə sonları da işləməsidir. Məkanda yüksək ix -
ti sas lı 100-ə yaxın işçi həftənin bütün günləri (şənbə və ba -
zar günləri daxil) məkana üz tutan insanların xidmətindədir.
Bu da vətəndaşlara həftənin bütün günlərində əmlak xid -
mət lə rindən istifadə etməyə imkan verir. İnzibati binada uş -
aq oyun sahəsi, kafe, kitabxana da fəaliyyət göstərir. Bu nun -
la yanaşı, 1909-2018-ci illərdə daşınmaz əmlak üzərində
mül kiy yət hüquqlarını özündə əks etdirən sənədlərə dair ar -
xiv guşəsi yaradılıb.

ÖZéLLéŞDİRMé HéRRACINI HAMI İZLéYIB 
Qeyd edək ki, Əmlak Xidmətləri Məkanının işə düş -

mə si ilə Komitənin özəlləşdirmə hərracları da bu məkanda
ke çirilir. Burada hərrac üçün həm virtual, həm də fiziki ola -
raq geniş imkanlar yaradılıb. 

İnfo-tur çərçivəsində ictimaiyyət nümayəndələri və jur -
nalistlər ilk dəfə olaraq hərrac zalında olublar. Hər rac la rın
təşkili üzrə Auikson Mərkəzinin direktoru Faiq Məlikli iş ti -
rakçılara bildirib ki, ötən il 600 hərrac keçirilib, ümu mi lik də
2000 dövlət əmlakı satılıb. Onlayn sifarişlərin sayı 900-ə
yaxın olub. Ümumilikdə 50-yə yaxın dövlət əmlakı sa tılıb.

XARİCDéN DAXİL OLUB, 
İNTERNETLé éMLAK ALMAQ OLAR

Qeyd edək ki, buradakı elektron hərrac sistemi sayə -
sində istənilən investor ölkədə və ya xaricdə olmasından
asılı olmayaraq internet vasitəsilə hərraca qoşulub, onlayn
şəkildə əmlak ala bilər. Hərracda iştirak etməyənlər isə,
istəsələr heç bir qeydiyyat olmadan hərracı onlayn izləyə
bilərlər. Bunun üçün Komitənin elektron xidmətlər portalına
daxil olmaq kifayətdir. Daha sonra media nümayəndələri
ke çirilən real hərracı canlı olaraq izləyiblər. Budəfəki
hərracda 30 əmlaka 36 sifariş verilib.

Özəlləşdirmə hərraclarında tətbiq edilən elektron -
laşmanı mütəxəsislər yüksək qiymətləndiriblər. O.Gündüz
bildirib ki, qeydiyyatdan keçmədən özəlləşdirmə hərrac la -
rını onlayn rejimdə izləmək imkanı mövcuddur: «Arzu la -
yanlar özəlləşməyə çıxarılan əmlaklarla bağlı bütün məlu -
mat ları onlayn olaraq əldə edirlər. Hərrac prosesinə onlayn
qatılaraq özəlləşmədə iştirak etmək də mümkün dür».

GÜNDé 1000-DéN ARTIQ MÜRACİéT VAR
İnfotur iştirakçıları hərracdan sonra Məkanın hansı

prin siplərlə fəaliyyət göstərməsi ilə tanış olublar. Onlara
mə lumat verilib ki, bu sayda xidmətin bir məkanda top lan -
ma sı vətəndaşlara böyük üstünlüklər gətirir, vaxt it kisinin
qar şısını alır. Nəticədə indiyədək bir neçə gün davam edən
əmə liyyatlar qısa müddət ərzində başa çatır. 

«20 MİN MÜRACİéT Vé SIFIR SAYDA ŞİKAYéT»
Tədbir iştirakçılarına məlumat verildi ki, bütün xid -

mət lərin bir məkana toplanması vətəndaşlar üçün olduqca
əlverişli imkan yaradıb. Bu özünü müraciətlərin sayında
gös tərir. Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin
(DƏDRX) rəisi Hikmət Mustafayev bildirib ki, Əmlak
Xid mətləri Məkanında gün ərzində orta hesabla 1000-ə
ya xın vətəndaş müxtəlif əməliyyatlardan istifadə edir. Qı -
sa müddətdir fəaliyyətə başlamasına baxmayaraq Məkana
20 mindən çox müraciət daxil olub: «Və heç bir şikayət
qey də alınmayıb. Əsas müraciətlər əmlakın qeydiyyatı,
hər racda iştirak, kadastr xidmətləri və özəlləşdirmə ilə
bağlıdır». 

DƏDRX rəisi qeyd edib ki, gələcəkdə Əmlak Xidmət -
ləri Məkanı Gəncə-Qazax, Quba-Xaçmaz, Şirvan, Cənub
bölgələrində də yaradılacaq.



KÖNÜLLÜLéR MASASI, MONİTOR, ELEKTRON NÖVBé…
Məkanda könüllülər masası yaradılıb və onların xid -

mət lə rindən də istifadə olunur. Vətəndaşları mə lu mat lan dır -
maq üçün isə informativ monitorlar, tablolar, eləcə də elek-
tron növbə quraşdırılıb. İstənilən vətəndaş sıra nömrəsini
mo nitorlarda görə bilir. Binada əlillərin sərbəst hərəkəti
üçün də bütün şərait var. 

«éMLAK» Vé «KAKDASTR» KALKULYATORLARI
Komitənin daşınmaz əmlak xidmətləri ilə bağlı ma raq -

lı və olduqca faydalı elektron xidmətləri var. Bunlardan biri
da şınmaz əmlakın qeydiyyatı üçün xidmət haqqı və dövlət
rü sumunun əvvəlcədən öyrənilməsi üçün yaradılmış «Əm -
lak kalkulyatoru»dur. 

Bundan başqa, oxşar funksiyanı daşıyan «Kadastr kal -
kul yatoru» xidməti də mövcuddur. Bu xidmət vasitəsilə və -
tən daşlar, fiziki və hüquqi şəxslər əmlakla bağlı kadastra da -
ir dövlət rüsumu və xidmət haqqını onlayn qaydada he sab -
la ya bilirlər. Məkanda xidmət haqqının və dövlət rüsumu-
nun ödənilməsi üçün terminallar da quraşdırılıb. 

Digər xidmət «Elektron çıxarışın yoxlanması»dır. Təd -
bir də bu xidmətlər nümayiş etdirildi və bildirildi ki, «Elek -
tron çıxarış» sistemi sayəsində çıxarışlar vətəndaş-məmur
ün siy yəti olmadan, «virtual əl» prinsipi ilə verilir. 

ÜNVAN MéLUMATLARI 
İnfotur iştirakçılarına ünvan məsələləri ilə bağlı bütün

göstəriciləri bir virtual platformada cəmləşdirən “Ünvan
portalı”nın da iş mexanizmi nümayiş olunub. 

Bildirilib ki, vətəndaşlar, dövlət qurumları və hüquqi
şəxslər ünvanlarla bağlı rəqəmsal şəkildə toplanmış bütün
məlumatları rəsmi, fasiləsiz və çevik qaydada Portaldan
əldə edə bilirlər. 

«éN ÇOX MÜRACİéT FéRDİ EV Vé 
TORPAQLARLA BAĞLIDIR»

İnfotur zamanı «Daşınmaz Əmlak»ın suallarını

cavablandıran DƏDRX-in rəisi Hikmət Mustafayev bildirib
ki, əmlakın qeydiyyatı prosedurlarının sadələşməsi
vətəndaşların qeydiyyatla bağlı müraciətlərinin artımına
səbəb olub: «Ən çox fərdi yaşayış evlərinin, rayonlarda
torpaqların, eləcə də mənzillərin qeydiyyatı üzrə müraciətlər
daxil olur. Yəni insanlar artıq sənədsiz əmlaka sahib olmaq
istəmirlər». 

QHT TéMSİLÇİSİ: «MéKANDA éMLAK XİDMéTLéRİ
TAM DéSTİ HéYATA KEÇİRİLİR»

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-
Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü
Əliməmməd Nuriyev bildirib ki, qonaqlar Əmlak
Xidmətləri Məkanında göstərilən xidmətlərin şəffaf forma-
da aparıldığının şahidi olub: «Qeyd etməliyəm ki, hərraclar
çox şəffaf şəkildə həyata keçirilir. İstənilən şəxsin həm on-
layn müşahidə etmək, həm də onlayn qoşulmaq imkanı var.
Bu tamam yenilikdir. Eyni zamanda burada xidmətlərin tam
dəsti həyata keçirilir. Vətəndaş əlavə vəsait sərf etmədən ra-
hat şəkildə gəlib o xidməti ala bilər. Dəqiq vaxtlar da
müəyyənləşdirilir ki, vətəndaş həmin vaxt xidmətlə bağlı
sənədləri ala bilsin. Bu - çox mühüm məsələdir».

EKSPERT: «VéTéNDAŞ MéMNUNLUĞU Vé 
ŞéFFAFLIQ ÜÇÜN XEYLİ İŞ GÖRÜLÜB» 

Mediaturda iştirak edən QHT təmsilçiləridən biri,
Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri, tanınmış ekspert
Osman Gündüz də Əmlak Xidmətləri Məkanında
gördüklərindən razı qalıb: «Əmlak Xidmətləri Məkanında
göstərilən xidmətlərlə və ilk dəfə olaraq bu Məkanda təşkil
olunan hərracla tanış olduq. Ümumiyyətlə, hiss olunur ki
ƏMDK göstərdiyi xidmətlərə əlçatımlıq üçün, vətəndaş
məmnunluğu, şəffaflıq və qabaqcadan məlumatlandırma
üçün xeyli iş görüblər. 

Güman ki, qarşıdakı dönəmdə ƏMDK bütün əmlak
xidmətlərinin rəqəmsallaşmasını nəzərdə tutan Məkan 2.0
layihəsinə start verəcək». 
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«Prezident İlham Əliyevin çoxmərtəbəli binaların
istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında
fərmanı təxminən 400 binanı və ya 50-60 min mənzili
əhatə edəcək». Bu barədə Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Əmlak Xidmətləri Məkanının rəhbəri Rəşad
Əbləsənov deyib. O vurğulayıb ki, bu fərman cəmiyyətin
sosial-iqtisadi inkişafında vacib rol oynayacaq:

«Bu istiqamətdə reallaşdırılacaq tədbirlər ilk
növbədə daşınmaz əmlak bazarının leqallaşmasına,
əmlak sahiblərinin hüquqlarının müdafiəsinə yönələcək.
Qeydiyyata alma və ya təkrar qeydiyyata alma ilə bağlı
bütün məsələlər dövlət səviyyəsində qısa zamanda həll
olunacaq. Daha bir vacib məqam isə odur ki, bu, gənc
ailələrə ipotekadan yararlanmağa imkan yaradacaq». 

R.Əbləsənov həmçinin texniki pasport və çıxa rış la -
rın verilməsi prosedurlarından danışıb: «Prosedura əsa -
sən, binaların istismara verilməsi haqqında rəy Föv qə la -
də Hallar Nazirliyi tərəfindən hazırlanacaq. Daha sonra
bu rəylər Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə
və yer li icra hakimiyyəti orqanlarına ötürüləcək. Sonra
yeddi gün ərzində bu qurumlar tərəfindən binanın istis -
ma rı na icazə verilməsi barədə qərar qəbul ediləcək. Və -

tən daş lar mənzil-tikinti kooperativinin protokolundan çı -
xa rı şı və mənzil borcunun olmaması barədə arayış
təqdim edə cək. Bu sənədlər əsasında Əmlak Məsələləri
üzrə Döv lət Komitəsi tərəfindən mülkiyyət hüququnun
operativ tanınması təmin olunacaq və texniki pasportlar
və çıxa rışlar veriləcək».

Daha bir cəbhə bölgəsində torpaqlardan istifadə ilə
bağlı vəziyyət məlum olub. Artıq Füzuli rayonunda
torpaqların dəqiq sərhədləri və keyfiyyəti dəqiqləşdirilib,
nəticədə torpaq sahibləri öz torpaq sahələrindən  daha
səmərəli istifadə edə biləcəklər. Füzulidə Torpaqların
elektron kadastr uçotu işlərinin yekunu ilə bağlı keçirilən
təqdimatda qeyd edilib ki, görülən işlər nəticəsində ray-
onun sərhədləri daxilindəki dövlət, bələdiyyə, xüsusi
mülkiyyətdə olan torpaqların həcmi dəqiqləşib. 

Belə ki, Füzuli rayonunun (işğal olunmayan) bələ -

diy yə hüdudları daxilində 30,3 min hektar torpaq sahəsi
var. Bu ərazidən 16,7 min hektarı dövlət, 5,3 min hektarı
bə lə diyyə, 8,3 min hektarı xüsusi mülkiyyətdə olan tor -
paq lar dır. Bələdiyyə hüdudları daxilindəki torpaq sahə lə -
ri nin 23,1 min hektara yaxını (76.2 %-i) kənd təsər rü -
fatına yararlı torpaqlardır ki, bunun da 19,4 min hektarını
əkin sahələri təşkil edir. Torpaq islahatı aparılan zaman
rayon üzrə əkin sahəsinin cəmi 17,3 min hektar olduğu
halda, elektron uçotu nəticəsində müxtəlif uqodiyaların
hesabına onun həcmi artaraq 19,4 min hektara çatıb. 

Uçot işləri zamanı həmçinin müəyyən edilib ki, tor-
paq payı almış ailələrdən 15404 minə yaxının torpaq öl -
çü ləri 1 hektaradəkdir. Bu da onu göstərir ki, torpaq sa -
hə lərinin konsolidasiyasına, birləşməsinə ehtiyac vardır. 

Torpaqların uçotu zamanı kənd təsərrüfatına yararlı
sa hələrdə yerləşən özbaşına salınmış tikili və qurğular ba -
rədə də müfəssəl məlumatlar əldə edilib. Belə ki, hə min
ərazilərdə 702 tikili və qurğuların (bundan 366-sı döv lət
mülkiyyətində, 249-u bələdiyyə mülkiyyətində, 87-si xü-
susi mülkiyyətdə) olduğu aşkar olunub. Sonda təd bir
iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavab lan dı rı lıb.

Dövl"t başçısının f"rmanı il" 
50-60 min m"nzil çıxarış alacaq

Daha bir c"bh" bölg"sind" torpaqlardan 
istifad" il" bağlı v"ziyy"t m"lum olub
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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (ƏMDK) öl kə nin
ən böyük sənaye müəssisələrindən biri olan “Bakı neft
maşınqayırma zavodu” ASC-ni investisiya mü sa bi qə si nə
çıxarıb. Müsabiqəyə investorlara “Bakı neft ma şın qayırma
zavodu” ASC-nin səhmlərinin 97,35 %-i tək lif olunur.
Qeyd edək ki, müəssisənin cəmi öhdəlikləri:  4 066 652
manat, debitor borcları isə 983 209 manat təşkil edir.

Müsabiqədə Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fi -
ziki şəxsləri ilə yanaşı, xarici investorlar da iştirak edə bi lərlər.

Müsabiqəyə yekun vurularkən müəyyən edilmiş
şərt lər nəzərə alınmaqla maksimum həcmdə investisiya
tək lif etmiş və onun səmərəli qoyuluşu üzrə öhdəlik gö -
tür müş iddiaçıya üstünlük veriləcəkdir.

Bakının Sabunçu rayonu, Zabrat qəsəbəsində yer lə -
şən Səhmdar Cəmiyyətin Nizamnamə kapitalı 16,1 mily-
on manat, buraxılmış səhm lərin sayı, hər birinin nominal
qiyməti 2 manat olmaqla 8,05 milyondur. 

İnvestisiya müsabiqəsində ASC-nin nominal dəyəri
15 672 752 manat olan 7 836 376 səhmi çıxarılıb.
Müəssisə 1934-cü ildə istismara verilib, 120 işçisi var. 

Səhmdar cəmiyyətinin öhdəlikləri cəmi:  4 066 652
manatdır. Bunun 115 891 manatı əmək haqqı, 1 920 728
manat DSMF-yə olan borclar, 1 850 033 manat mal, iş
və xidmətlərə görə borclar, 180 000 manat isə bank
kreditləridir. ASC-nin debitor borcları 983 209 manatdır. 

Müsabiqə şərtlərinə görə, iddiaçılar müəssisənin
fəaliyyətinin bərpası və genişləndirilməsi üzrə minimum
10 milyon manatlıq İnvestisiya Proqramı təqdim
etməlidirlər. 

İnvestisiya proqramında 
- mövcud tikili və qurğuların təmiri və ya yeni

tikililərin inşası;
- mövcud avadanlıq və texnologiyaların bərpası və

yeni avadanlıq və texnologiyaların tətbiqi;
- istehsal olunan məhsulun çeşidi və həcminin

artırılması;
- 4 yeni istehsal və ya xidmət sahələrinin

yaradılması;
- infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması;
- yeni iş yerlərinin yaradılması (150-dən az olma-

yaraq) kimi təkliflər nəzərdə tutulmalıdır. 
Şərtlərə görə, investisiya proqramında nəzərdə tutu-

lan məbləğin 5%-i alqı-satqı müqaviləsi bağlanandan
sonra 60 gün ərzində müəssisənin hesabına köçürülməli,
həmin müddətdə əmək haqqı və ona bərabər tutulan
borcları ödəməlidir. Eləcə də dövlət büdcəsinə azı 4,7
milyon manat həcmində pul vəsaitinin ödənilməsini
təmin etməlidir. 

İddiaçılar səhmdar cəmiyyətinin Özəlləşdirmə planı
(Emissiya prospekti) ilə tanış olmaq və investisiya
müsabiqəsi haqqında əlavə məlumat əldə etmək üçün 10
aprel 2019-cu il tarixinədək ƏMDK-nin Yusif Səfərov
küçəsindəki binasına müraciət edə bilərlər (otaq 810, tel.:
490 24 08 (əlavə 207 və 191).

İddiaçıların ərizə və təklifləri 10 aprel 2019-cu il
tarixinədək qəbul ediləcək, təkliflərin qiymətləndirilməsi
12 aprel 2019-cu ildən başlayacaq. 

«Bakı neft maşınqayırma zavodu» 
ASC investisiya müsabiq"sin" çıxarılıb – ŞéRTLéR
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мцсащибя

- Hikm"t mü"llim, émlak Xidm"tl"ri M"kanının
f"aliyy"t" başlaması daşınmaz "mlakın
qeydiyyatı v" ümumiyy"tl", "mlakla bağlı
xidm"tl"r" hansı yenilik g"tirdi? 

-  ƏMDK-nın fəaliyyət istiqamətlərinə aid olan
xidmətlərin bir məkanda cəmləşməsi, həmin xidmətlərin
vahid məkanda vətəndaşlara təqdim olunması, eyni za-
manda vahid əmlak idarəçiliyinin çevik müstəviyə
keçirilməsi aktuallıq kəsb edən məsələlərdən biri idi.
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən Məkanın
istifadəyə verilməsində də əsas məqsəd məhz müvafiq
xidmətlərin vahid məkandan göstərilməsi, vətəndaşların
rahat və keyfiyyətli xidmətlərlə təmin olunması,
vətəndaş məmnunluğunun artırılması olmuşdur.
Ümumiyyətlə, Komitə tərəfindən həyata keçirilən bütün
işlərin bünövrəsində məhz Azərbaycan vətəndaşına
keyfiyyətli xidmətin göstərilməsi dayanır. 

- émlak Xidm"tl"ri M"kanında hansı xidm"tl"r
göst"rilir? 

- Bu məkanda Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin fəaliyyət istiqamətlərinə aid olan xidmətlər
göstərilir. Məsələn, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsini
(o cümlədən dövlət əmlakının hərraclarda satışını),
bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və
ya icarəyə verilməsi ilə bağlı hərracların keçirilməsini,
daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatına

alınmasını, daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsini,
kadastr xidmətlərini nümunə olaraq göstərə bilərəm. 

- V"t"ndaşlar, "mlak sahibl"ri bu xidm"tl"rd"n
nec" istifad" edirl"r? 

- Məkanda vətəndaşların müraciətinin qəbul
edilməsi, onlara hazır sənədlərin təqdim edilməsi üçün
hərtərəfli şərait yaradılmışdır. Məkanda eyni zamanda
bank, sığorta, notarius və layihələndirmə xidmətləri də
göstərilir. Göründüyü kimi, burada əmlakla bağlı bütün
xidmətlər bir yerə cəmləşib. Bu da məhz vətəndaşların
rahatlığına hesablanmış bir addımdır. 

- émlak Xidm"tl"ri M"kanı bir aydan çoxdur ki,
f"aliyy"t" başlayıb. Bu dövrd" M"kana n" q"d"r
müraci"t daxil olub? 

- Qısa müddət ərzində Məkana 20 mindən artıq
vətəndaş müraciəti daxil olub və indiyədək bir şikayət də
qeydə alınmayıb. 

- V"t"ndaşların "sas müraci"tl"ri n" il" bağlıdır? 

- Əsas müraciətlər daşınmaz əmlakın qeydiyyatı,
hərraclarda iştirak, kadastr xidmətləri və dövlət
əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlıdır.  

- Hikm"t mü"llim, r"smi statistika göst"rir ki,
Az"rbaycanda daşınmaz "mlakın qeydiyyatına
maraq sür"tl" artmaqdadır. 2018-ci ilin

«V"t"ndaşlar
artıq s"n"dsiz 
"mlaka sahib

olmaq ist"mirl"r» 
émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin  émlak Xidm"tl"ri M"kanının f"aliyy"t"

başlaması Az"rbaycanda daşınmaz "mlakla bağlı xidm"tl"ri "hali üçün daha da
"lçatan edib. Ümumiyy"tl" son ill"r qeydiyyat sah"sind" baş ver"n sad"l"şm" v"
t"tbiq edil"n yenilikl"r qeydiyyata marağı artırıb. 

émlak Xidm"tl"ri M"kanında göst"ril"n xidm"tl"r, onların çeşidi v" s"viyy"si,
el"c" d" Az"rbaycanda daşınmaz "mlakın qeydiyyatı il" bağlı «Daşınmaz émlak»ın
suallarına émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si (éMDK) yanında Daşınmaz émlakın
Dövl"t Reyestri Xidm"tinin (DéDRX) r"isi Hikm"t Mustafayev cavab verir. 
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n"tic"l"rin" gör", DéDRX t"r"find"n daşınmaz
"mlakın qeydiyyatında yüks"k n"tic"l"r qeyd"
alınıb. émlakın qeydiyyatının artmasının s"b"bi
n" il" bağlıdır? éhalinin bu sah"y" marağı
yüks"lib, yoxsa, bu qeydiyyat prosedurlarının
yumşalması il" "laq"dardır? 

- İlk növbədə əmlakın qeydiyyatında prosedurların
sadələşdirilməsini qeyd edərdim. Bu sahədə qanun veri -
ciliyə edilən son dəyişikliklər və maarifləndirmə işlərinin
gücləndirilməsi, eyni zamanda vətəndaşlarımızın bu
sahəyə marağını da artırır. Təbii ki, əgər vətəndaş rahat
şəkildə, heç bir problemlə rastlaşmadan gəlib öz əm la -
kını qeydiyyata aldıra bilirsə, bunun özü digər vətən daş -
ların da öz əmlaklarını qeydiyyata aldırması üçün bir
stimuldur. 

Ona görə də bu gün prosedurların sadələşdirilməsi
və sənədləşdirmə işlərinin asanlaşması təbii olaraq qey-
diyyatla bağlı müraciətlərin çoxalmasına səbəb olur. 

- Hikm"t mü"llim, qeydiyyat göst"ricil"rind"ki
dinamikanı, artımı göst"rm"k üçün son ill"r
qeydiyyata artan marağı r"q"ml"rl" ifad"
etm"k olarmı? 

- Əlbəttə! 2018-ci ilin nəticələrinə görə,
Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzərində hüquqların
qeydiyyatı ilə bağlı əməliyyatların sayı 218,3 mini keçib.
Biz bunu 10 il əvvəllə müqayisə etsək, daşınmaz əmlakın
illik qeydiyyatında təqribən 4 dəfə artım müşahidə olu -
nur. 

- V"t"ndaşlar "n çox hansı "mlakların qey diy ya -
tı üçün müraci"t edirl"r – evl"r, m"nzill"r, tor-
paqlar, yoxsa kommersiya obyektl"ri? 

- Fərdi yaşayış evlərinin qeydiyyatı ilə bağlı
müraciətlər üstünlük təşkil edir. Sonrakı yeri torpaq
sahələrinin qeydiyyatı tutur, xüsusilə rayonlarda torpaq
sahələrinin qeydiyyatı ilə bağlı çoxsaylı müraciətlər var.
Bundan başqa, mənzillərin qeydiyyatı ilə bağlı
müraciətlər də kifayət qədərdir. 

- Son vaxtlar torpaqla "m"liyyatların sayında
k"skin artım var. H"tta ümumi qeydiyyatın
yarısı topaqların payına düşür. Bunun s"b"bi
n"dir? 

- Son dövrlər ölkəmizdə aparılan islahatların,
xüsusilə aqrar sahədə aparılan islahatların burada əhə -
miy yətli rolu var. Eyni zamanda vətəndaşlara Əmlak
Mə sələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən mobil ofislər va si -
təsilə ünvanındaca göstərilən xidmətlər də qeydiyyatın
artmasına öz müsbət təsirini göstərir. Ümumilikdə rayon-
larda, xüsusən də kəndlərdə torpağa marağ artıb.

Nəticədə vətəndaşlar öz torpaqlarının, o cümlədən pay
torpaqlarının qeydiyyata alınmasına çalışırlar. 

- Y"ni v"t"ndaşlar artıq s"n"dsiz "mlaka sahib
olmaq ist"mirl"r. 

- Əlbəttə, indi dövr, zaman elədir ki, hər bir
vətəndaş öz əmlakının sənədli - çıxarışlı olmasına çalışır,
çünki bu sənədin üstünlüyün fərqindədir. Dövlət
reyestrindən çıxarış onun hüquqlarının dövlət tərəfindən
tanınması və təsdiq edilməsi, bu hüquqların qorunması
deməkdir. Eyni zamanda həmin çıxarışla rahat şəkildə
daşınmaz əmlaka dair əməliyyatlar apara, onu sata,
ipotekaya qoya, icarəyə verə bilər. 

- Hikm"t mü"llim, b"s "mlakın qeydiyyatı üçün
müraci"tl"r zamanı "n çox ortaya çıxan
probleml"r hansıdır? Y"ni bütün "mlaklar qey-
diyyata alınırmı, yoxsa imtinalar da olur? 

- Təbii ki, bu gün vətəndaşların bütün müraciətləri
qəbul olunur. Müraciətlər yerində araşdırılanda bəzən
müəyyən edilir ki, daşınmaz əmlakla bağlı problemlər
mövcuddur. Məsələn, yerində aparılan inventarlaşma
işləri zamanı bəzən aydın olur ki, daşınmaz əmlak neft
boru kəmərlərinin, yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin
mühafizə zolağında yerləşir və ya Xəzər dənizinin
sahilboyu 20-50 metrlik zolağının altında olan torpaqlar-
da inşa olunub. Və yaxud da, bəzi hallarda kənd
təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda da tikinti işləri aparılır, bu
da qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmadığı üçün
həmin daşınmaz əmlakların qeydiyyatının
aparılmasından imtina olunur. Qanunvericiliklə
sənədləşdirilməsi qadağan olunan ərazilərdə inşa
olunmuş tikililərin sənədləşdirilməsindən təbii ki, imtina
olunur. 

- Y"ni imtinalar qanunla mü"yy"n edilmiş
"saslar olduqda verilir...

- Bəli! 

- Daşınmaz "mlakın qeydiyyatı üçün mü"yy"n
s"n"dl"r t"qdim edilm"lidir. én çox hansı s" n"d -
l"rin t"qdim edilm"sind"  problem yaranır, y"ni
"sas çatışmazlıq hansı s"n"dl"rl" bağlı olur? 

- Əgər müraciət qeyri-yaşayış binası ilə bağlıdırsa,
burada ilk növbədə tikintiyə icazə, layihənin müvafiq
icra hakimiyyəti tərəfindən təsdiq edilməsi və istismara
icazə sənədlərinin olması tələb olunur. Bundan başqa,
qarşılaşdığımız mühüm problemlərdən biri torpaq
ayrılması barədə sənədin olmaması ilə bağlıdır. Sənədləri
qaydasında olduqda və qanunvericilikdə tələb olunan
bütün sənədlər təqdim edildikdə isə, həmin əmlakın
qeydiyyatı qısa müddətdə başa çatdırılır.
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торпаг тясяррцфаты

Bu ildən həmin torpaqları becərə biləcəyik

PİLOT LAYİHé UĞURLU OLUB
Salyan rayonunun Parça X"l"c k"ndinin sakinl"ri üçün 2019-cu il
f"rqli başlayıb. K"ndd" torpaq sah"l"ri il" bağlı uzun müdd"td"n b"ri
mövcud olan probleml"r, torpaq mübahis"l"ri v" dig"r ç"tinlikl"r
artıq gerid"dir, probleml"r h"llini tapıb. Bütün bunlar Az"rbaycan
Prezidenti İlham éliyevin müvafiq f"rmanı v" tapşırıqlarına "sas"n
émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si (éMDK) t"r"find"n h"yata keçiril"n
Torpaqların Elekton Kadastr Uçotu işl"ri n"tic"sind" mümkün olub.
Bir q"d"r "vv"l bu işl"r ç"rçiv"sind" ilk pilot layih" reallaşdırılıb. 
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TORPAĞIN SAHİBİ, YERİ Vé SéRHéDİ
DéQİQLéŞDİRİLİR 

Torpaqların Elektron Kadastrı Uçotu işləri «Azər -
bay can Respublikasında torpaq münasibətlərinin tən zim -
lən məsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında» prezident
İlham Əliyevin 07 mart 2016-ci il tarixli 818 nöm rə li
Fər manı əsasında həyata keçirilib. Bu işlər çər çi və sin də
ƏMDK indiyədək 40-a yaxın rayonda, o cüm lə dən,
Salyanda bütün torpaqların elektron kadastr uçotu sis -
temini yaradıb və onun əsasında rəqəmsal kadastr xə ri tə -
ləri hazırlanıb. Nəticədə torpaq sahələrinin yeri və sər -
həd ləri dəqiqləşib, torpaq mübahisələri aradan qalxıb və
tor paqlardan istifadə artmağa başlayıb. 

QEYRİ-DéQİQ MéLUMATLAR, 
ÇOXSAYLI TORPAQ MÜBAHİSéLéRİ...

Torpaqların elektron uçotu və əldə edilən ilkin nə ti -
cə lər bu sahədəki real vəziyyəti görməyə, problemləri or-
taya çıxarmağa və onların həllinə imkan verib. Tor paq la -
rın sənədlərdəki məkan göstəriciləri ilə faktiki yerləşdiyi
mə kanın koordinatları arasında uyğunsuzluqlar, onların
sa hələrinin və formalarının fərqli olduğu hallar da aş kar -
la nıb. Qeyd edək ki, məhz elə hallar torpaqların sə nəd -
ləşdirilməsinə mane olur (çünki reallıqdakı və sənəddəki
koordinatlar fərqli idi), eləcə də torpaq sahibləri arasında
mübahisələr yaradırdı. ƏMDK-nin tərkibindəki «Kadastr
və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi» MMC-nin
Key fiyyətə nəzarət və xəritələrin tərtibi şöbəsinin müdiri
El məddin Məhəmmədov bildirir ki, vaxtilə vətəndaşlara
verilən pay torpaqlarının koordinatları düzgün yeri əsk
etdirmirdi: «Yanaşı torpaq sahiblərinin istifadə etdiyi tor-
paqlar üst-üstə düşürdü. Bəzən sakinlər başqasının
sahəsini özününkü hesab edərək illərlə əkin əkirdi. Hətta
vətəndaşlar pay torpağının yarısının başqa ünvanda ol -
ma sından da xəbərsiz qalıblar». Bu hal torpaq mü ba hi sə -
lə rinə də səbəb olurdu: «yeni sistem qurulana qədər tor-
paq mübahsələrinin 90%-i sərhədlərin düzgün olmaması,
ərazilərin düzgün istifadə edilməməsi və koordinatların
düzgün verilməməsi ilə bağlı idi».

PİLOT LAYİHéYé START VERİLİR
Ölkənin əksər rayonlarında mövcud olan belə

halların həlli çox vacibdir. Hazırda əsas məsələ, belə
prob lemlərin düzgün və ədalətli həlli yolunun ta pıl ma sı -
dır. Beləliklə, 2018-ci ilin noyabrından etibarən pilot la -
yi hə çərçivəsində kənddəki torpaq problemlərinin həllinə
baş lanıb.

NİYé MéHZ SALYANIN PARÇA XéLéC KéNDİ? 
ƏMDK-nin ilk belə layihəsi Salyan rayonu Parça

Xələc kənd inzibati ərazi dairəsində baş tutub. Bakıdan
130 kilometr məsafədə yerləşən Parça Xələc kəndində
torpaq islahatı nəticəsində 600 torpaq mülkiyyətçisi var.
Burada torpaq sahələri ilə bağlı olan problemlər bütün
ölkə üzrə xarakterikdir. Kənd sakinləri vaxtilə torpaq
islahatı zamanı pay torpaqları alsalar da, onların ko or di -
nat la rının düzgün olmaması, ən əsası forması əlverişsiz
ol duğuna görə, torpaq sahiblərinin bir hissəsi bu torpaq -
lar dan istifadə edə bilmirdi. Parça Xələc kənd bə lə diy yə -
si nin sədri Qardaşxan Bünyatov «Daşınmaz Əmlak»a
bil dirib ki, bəzi sakinlər 30-40 sot torpağa malik idilər:
«Am ma onlardan istifadə etmək mümkün deyildi, çünki
tor paq sahəsinin uzunluğu 1200-1300 metrə çatır, eni isə
cə mi 3-5 metr idi. Belə torpaqları nə suvarıb becərmək,
nə də başqa məqsədlə istifadə etmək mümkün deyildi».

Pilot layihə üçün məhz Parça Xələc kəndinin se çil -
mə si, həm də torpaqların kadastr uçotunun Salyanda da-
ha tez bitməsi ilə bağlıdır. 

TORPAQ SAHéLéRİNDéKİ 
REAL VéZİYYéT éSAS GÖTÜRÜLDÜ

Parça Xələc layihəsinin əsas məqamı, elektron sis te -
mə daxil edilən torpaqların reallıqdakı vəziyyətə uyğun
ola raq sənədləşməsidir. Layihənin əsas tərəfdaşı olan
«Ka dastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi»
MMC-nin Keyfiyyətə nəzarət və xəritələrin tərtibi şö bə -
si nin müdiri Elməddin Məhəmmədov bildirir ki, bu məq -
səd lə kənddəki torpaq sahiblərinə çıxarış almaq üçün bil -
di rişlər verilib: «Həmin bildirişdə torpağın reallıqdakı
ko ordinatları, dəqiq sərhədləri, forması və ölçüləri qeyd
edi lib». Qeyd edək ki, torpaqların elektron uçot sistemi
üz rə işlər və ölçmələr ən müasir çöl ölçmə avadanlıqları
ilə aparıldığına görə, əldə edilən göstəricilər də dəqiqdir.
E.Məhəmmədovun sözlərinə görə, artıq Parça Xələc
kəndində 580 nəfər mülkiyyətçinin hamısına bildirişlər
təqdim edilib.
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TORPAQ «SÜRÜŞMéLéR»İ Vé 
MÜBAHİSéLéR ARADAN QALDIRILIB 

Layihə nəticəsində torpaqlardakı «sürüşmə»lər
(yəni bir torpaq sahibinin qonşuluqdakı digər torpaq
sahəsindən istifadə etməsi), öz payına düşən sahədən az
sahəni istifadə edilməsi kimi hallar aradan qalxıb.
Qonşu torpaq sahibləri ilə razılıq əsasında dəqiq koordi-
natlar hazırlanıb və torpaqların elektron kadastrı infor-
masiya sisteminə daxil edilib. Vətəndaşlar da həmin ko-
ordinatlarla razılaşıblar, heç bir narazılıq qeydə
alınmayıb.

Parça Xələc kənd bələdiyyəsinin sədri Qardaşxan
Bünyatov bildirib ki, yeni kadastr sisteminin
yaradılması, torpaq məlumatlarının dəqiq olması çox
vacibdir: «İlkin dövlət aktlarında pay torpaqlarının
koordinatları, suvarma kanallarının  yeri, pay torpaqları
arasında məsafələr dəqiq göstərilməmişdi. Buna görə
çox əziyyət çəkirdik. Hər gün 5-6 nəfər su yolunun
verilməməsi, torpaq bölgüsü kimi məsələlərlə bağlı
bizə müraciətlər edirdi. Layihə çərçivəsində tərtib
edilən sənədlərdə isə bütün bu məlumatlar dəqiq qeyd
edilib. Torpaq sahələrinin sərhədləri, su kanalları aydın
göstərilib. Bu da insanların rahatlığını təmin edir. Artıq
hər kəsin yolu, su kanalı və digər zəruri əkin vasitələri
olacaq». 

NORMADAN ARTIQ Vé AZ İSTİFADé OLUNAN
TORPAQLAR ÜZé ÇIXIB 

Araşdırmalar zamanı vətəndaşa verilən torpaqdan
ar tıq sahəni istifadə edənlər də aşkar edilib. E.Mə həm -
mə do vun sözlərinə görə, mühəndislər çöldə torpaq
sahə si nin koordinatlarını müəyyən etdikdən sonra onu
sə nəd lər dəki məlumatlarla tutuşdururlar: «Kameral
yoxlama za manı vətəndaşın əlindəki sənədlə
uzlaşdıranda görünür ki, sənədlə ona, məsələn, 7 hektar
yer verilib. Amma adam 8 hektardan istifadə edir, yəni
1 hektarı artıqdır. Və ya xud 8 hektar verilib, ancaq
vətəndaş 7,5 hektardan isti fa də edir, yəni 50 sotu
əskikdir. Bütün bu nöqsanlar da sə nə dlərdə əksini tapıb.

Normadan artıq istifadə edən lə rin istifadə et-
diyi sahələr geri alınıb,

hər kəsə öz nor -

ma sın da pay torpağı verilib». Vətəndaşlar da bu qərarla
ra zı la şıb lar və sənədlərdə düzəlişlər etmək üçün onlara
Da şın maz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinə müraciət
et mə lə ri tövsiyə edilib. 

PAY ALMAYANLARA DA TORPAQ VERİLDİ
Bələdiyyə sədri pay torpaqlarının bölgüsü zamanı

yol verilən texniki yanlışlıqların da aradan qaldırıldığını
bil dirib. Onun sözlərinə görə, ilkin bölgüdə bəzi və tən -
daş lara torpaq payı ayrılmayıb. Pilot layihəsi çər çi və -
sin də həmin şəxslər də pay torpağı alıb. Onlara bə lə diy -
yə nin və  sahələrdən artıq çıxan torpaqlar hesabına pay
ay rı lıb: «Torpaq islahatı vaxtı kənd sakinlərindən 8
nəfərə pay düşməmişdi. Yeni bölgü zamanı bu
yanlışlıqlar da ara dan qaldırıldı. Normasından artıq
istifadə edilən torpaqlar vətəndaşlardan geri alınaraq
bələdiyyənin mülkiyyətinə verildi və rəsmiləşdirildi.
Sonra isə qərar əsa sında bu torpaqlar pay almayan
vətəndaşlara verildi. İn di hamının torpağı var». 
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«20 İLDİR Kİ, BAŞQASININ TORPAĞINI éKİRDİ»
Torpaqların koordinatlarının dəqiqləşməsi torpaq

sa hiblərinə ondan daha səmərəli istifadəyə imkan ve rə -
cək. E.Məhəmmədov deyir ki, pay torpaqlarının isti fa də -
sin də ciddi problemlər vardı: «Elə sakinlər var ki, 20 ildir
tor pağı əkib-becərib, ancaq faktiki koordinatlarını dəqiq
bil mir. Nəticədə qonşunun ərazisinə gedib çıxıb». Bu da
tor paq mübahisələrinə səbəb olurdu: «Bizim mü tə xəs sis -
lər həmin şəxslərin torpaq sahələrinin dəqiq ko or di nat la -
rı nı müəyyən etdilər. Dəqiqləşmələr zamanı köhnə sə -
nəd lərdəki ölçülərə əsaslanaraq torpaqların koordinatları
də qiqləşdirilib. Ancaq dəqiq koordinatlarla sərhədlər mü -
əy yən edildikdən sonra vətəndaş həmin sənəd əsasında
Döv lət Reyestr Xidmətində hüquqlarını təsdiq edən sə -
nəd ləri alacaq. Bununla da bu mübahisələrə son qoyula-
caq». Qeyd edək ki, Parça Xələc kəndində vətəndaşlara
ve ri lən pay torpaqlarının ümumi sahəsi 762 hektar təşkil
edir.  

ARTIQ BÜTÜN TORPAQLARDA 
éKİN APARMAQ OLUR

Parça Xələc kəndinin bələdiyyə sədri Qardaşxan
Bünyatov bildirir ki, dəyişikliklərdən ən çox faydalanan-
lar kənddə 30-40 sot pay torpağına malik olan şəxslər
oldu: «Əvvəllər onların torpaqları uzununa bölünmüşdü
və onların istifadəsi ümumiyyətlə mümkünsüz idi.
Təsəvvür edin, 30 sot torpağı olan şəxsin torpağının
uzunluğu 1200 metr, eni isə cəmi 3-4 metr idi. Bu forma-
da və ölçülərdə torpaqdan istifadə etmək mümkün deyil.
Bundan başqa, torpağın bir tərəfindən o biri tərəfinə su
aparıb çıxarmaq mümkün olmurdu. Yəni kiçik arx
qazılan kimi bütün torpağı tuturdu. Nəhayət, bu torpağın
özünə suyu gətirəndə digər torpaqlardan keçməli olurdu
ki, bu da qonşular arasında narazılığa və bəzən müba hi -
sə lə rə səəbəb olurdu». 

İndi isə vəziyyət dəyişib. Bütün torpaq sahiblərinin
razılığı ilə torpaqların forması dəyişdirilib. Artıq belə
torpaqların eni 10-15 metrə qədər artırılıb, uzunluğu isə bir
neçə dəfə qısaldılıb. Nəticədə torpaq sahiblərinin tor paq -
ları azalmayıb, əvəzində forması daha uyğun olub və indi
buradan istifadə etmək qat-qat rahat olub: «Torpaq sa -
hiblərinin razılığı isə torpaqların istiqaməti də dəyişib. Nə -
ticədə bütün torpaq sahələri kənddəki su kanalına çı xış
əldə edib və qonşusuna mane olmadan torpağını suvarmaq
imkanı əldə edib.  Bələdiyyə sədri bildirir ki, torpaqların
formasının də yişməsi kənddə pay torpağı sahiblərinin
təqribən 100-nə təsirini göstərib: «Həmin şəxslərin torpaq
sahələri çox ensiz və uzun formada olduğuna görə onlar
indiyədək torpaqdan istifadə edə bilmir və etmirdilər.
Həmin torpaqlar normal becərilmirdi. İndi isə, torpaqların
forması dəyişdikdən sonra ondan istifadə asanlaşıb və da-
ha rahat istifadə etmək olur». 

Yeri gəlmişkən, artıq bu il Parça Xələcdə torpaq sa -
hib lə ri forması dəyişmiş  torpaqlarda əkinlərə baş la yıb lar.
«Bəzi sakinlər arpa, buğda və yonca, digərləri isə bos tan
bitkiləri əkməyə başlayıb» – deyə bələdiyyə sədri bil dirir. 

Qeyd edək ki, belə layihələrin Torpaqların Elektron
Ka dastrı Uçot İnformasiya Sisteminin qurulduğu bütün
ra yon və kəndlərdə, qəsəbələrdə reallaşdırılması plan laş -
dı rı lır.
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юзялляшдирмя

YARDIMLIDA KéND KLUBU – 600 MANAT
Yardımlı rayonu, Bozayran kəndində yerləşən klubu

cəmi 600 manata almaq olar. Obyektin faydalı sahəsi 60
m2, özəlləşdirilən torpaq sahəsi isə 64,3 m2-dir. Bu ob -
yekt fevralın 19-dakı hərraca çıxarılıb, hərraca qatılmaq
üçün tələb olunan beh cəmi 60 manat təşkil edib.

NEFTÇALA RAYONUNDA BéRBéRXANA – 800 MANAT
Özü də bir deyil, iki bərbərxana. Neftçala rayonu,

Bankə qəsəbəsi, H.Əmənov küçəsi, 9A-da yerləşən hər 2
bərbərxananın sahəsi 16 kvadratmetrdir. Bu əmlaklar
fevralın 26-dakı hərraca çıxarılıb, hərraca qatılmaq üçün
tələb olunan beh cəmi 80 manat təşkil edir.

BéRDéDé QEYRİ-YAŞAYIŞ SAHéSİ – 850-950 MANAT
Bərdədəki qeyri-yaşayış sahəsinin ilkin satış qiy mə -

ti bərbərxanadan cüzi fərqlənir - 850 manat. Obyekt ra -
yonun Heydər Əliyev prospekti, 77 ünvanında, 2 mər tə -
bə li binanın 2-ci mərtəbəsinin bir hissəsidir. Sahəsi 8,3
m2 təşkil edir.

Elə həmin ünvanda yerləşən digər qeyri-yaşayış

sahəsini, 2 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsinin bir
hissəsini (9,2 kvadratmetr) 950 manata almaq olar. Hər
iki obyekt fevralın 26-dakı özəlləşdirmə hərracına
çıxarılıb, hərraca qatılmaq üçün tələb olunan beh cəmi
85-95 manat təşkil edib.

SUMQAYITDA QEYRİ-YAŞAYIŞ SAHéSİ – 1250 MANAT
Ucuz qiymətə obyektləri iri şəhərlərdə də almaq

müm kündür. Sumqayıtdakı qeyri-yaşayış sahəsinin ilkin
sa tış qiyməti 1250 manatdır. Obyekt şəhərin 48-ci mə həl -
lə, bina 2 ünvanında, 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin
24,7 m2-lik bir hissəsidir. Fevralın 26-da keçirilən
özəlləşdirmə hərracına çıxarılıb, hərraca qatılmaq üçün
tələb olunan beh cəmi 125 manat təşkil edib.

NEFTÇALA RAYONUNDA MAĞAZA – 1250 MANAT
Neftçala rayonunun Kürkənd kəndindəki 58 saylı

mağaza da 1250 manata satışa çıxarılıb. Mağazanın
sahəsi 91,4 m2-dir. Əmlak fevralın 19-da keçirilən özəl -
ləşdirmə hərracına çıxarılıb, hərraca qatılmaq üçün tələb
olunan beh cəmi 125 manat təşkil edir.

Öz"ll"şdirm" h"rraclarına çıxarılan 
10 éN UCUZ éMLAK

Dövl"t "mlakı satışı üzr" keçiril"n h"rraclar öz"ll"şdirm" prosesin" investorların
marağının artdığını göst"rir. «Daşınmaz émlak» investorların marağını n"z"r"
alaraq "n "lverişli qiym"tl"rl" h"rraca çıxarılan 10 "mlakın siyahısını hazırlayıb.
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хябярляр

SABİRABADDA MéDéNİYYéT EVİ - 1500 MANAT
Sabirabad rayonundakı Azadkənd kənd Mədəniyyət

evini 1500 manata almaq olar. Mədəniyyət Evinin fay da -
lı sahəsi 180,4 m2, özəlləşdirilən torpaq sahəsi isə 504
m2-dir. Obyekt fevralın 19-da keçirilən özəlləşdirmə
hərracına çı xarılıb, hərraca qatılmaq üçün tələb olunan
beh cəmi 150 manat təşkil edir.

GéNCéDé OBYEKTLéR - 2000 MANAT
Siyahıda növbəti 2 əmlakın satış qiyməti eynidir.

Gəncədəki 1-ci obyekt, Kəpəz rayonu, 3-cü mikrorayon,
bina 1 ünvanında 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin 32,5
m2-lik bir hissəsidir. Gəncədəki 2-ci obyekt, Nizami ra -
yonu, Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsi, 23 ünvanında, 1
mərtəbəli binanın zirzəmisinin 42 m2-lik hissəsidir.

Hər 2 obyekt fevralın 26-da keçirilən özəlləşdirmə
hərracına çıxarılıb, hərraca qatılmaq üçün tələb olunan
beh cəmi 200 manat təşkil edir.

ŞABRANDA OBYEKT - 2000 MANAT
2000 manata Şabran rayonunda da əmlak almaq

olar. Şabrandakı obyekt, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 97
ünvanında 1 mərtəbəli binanın 23,6 m2-lik bir hissəsidir.
Dövlət əmlakı fevralın 26-da keçirilən özəlləşdirmə
hərracına çıxarılıb, hərraca qatılmaq üçün tələb olunan
beh cəmi 200 manat təşkil edir.

XAÇMAZDA KéND KLUBU - 2250 MANAT
Əlverişli qiymətə satılan digər kənd klubu Xaç maz -

da yerləşir. Sərkərli kənd klubunu 2 250 manata almaq
olar. Klubun faydalı sahəsi 66 m2, özəlləşdirilən torpaq
sa həsi isə 10 sotdan artıqdır. Əmlak fevralın 19-da ke çi ri -
lən özəl ləşdirmə hərracına çıxarılıb, hərraca qatılmaq
üçün tə ləb olunan beh cəmi 225 manat təşkil edir.

BALAKéNDé YEMéKXANA - 2450 MANAT
Balakəndəki yeməkxana isə 2450 manata satılır.

Rayonun Mahamalar kəndində yerləşən əmlakın sahəsi
69,2 m2-dir. Əmlak fevralın 19-da keçirilən özəlləşdirmə
hər ra cı na çıxarılıb, hərraca qatılmaq üçün tələb olunan
beh cə mi 245 manat təşkil edir.

«Azərbaycanda özəlləşdiriləcək dövlət əmlakının
(mü əssisələrinin) 2019-cu ilin 1 mart tarixinə mövcud ol an
əmlak və torpaq vergiləri üzrə borclarının tən zim lən mə si
haqqında» qanun layihəsi müzakirə olunub. 

Layihədə qeyd olunub ki, dövlət əmlakının satıcısı
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi or -

qan ilə birlikdə özəlləşdiriləcək dövlət əmlakının əm lak
və torpaq vergiləri üzrə borclarını dəqiqləşdirir.

Bu qanun qüvvəyə minmə tarixindən sonrakı döv r -
də özəlləşdirilməsi başa çatan dövlət əmlakının in di yə -
dək olan əmlak və torpaq vergiləri üzrə borcları aşa ğı da -
kı qaydada silinir:

1. Dövlət əmlakının (müəssisələrinin) özəl ləş di ril di -
yi tarixdən etibarən bir il ərzində bu borcların 30 faizi
ödə nildikdə - ödənilməmiş borcların 70 faizi silinir,

2. Dövlət əmlakının (müəssisələrinin) özəl ləş di ril di -
yi tarixdən etibarən iki il ərzində bu borcların 50 faizi
ödə nildikdə- ödənilməmiş borcların 50 faizi silinir,

3. Dövlət əmlakının (müəssisələrinin) özəl ləş di ril di -
yi tarixdən etibarən üç il ərzində bu borcların 70 faizi
ödənildikdə- ödənilməmiş borcların 30 faizi silinir.

Bu qanunun müddəaları dövlət əmlakının (mü əs si -
sə lə rinin) bu qanunla müəyyən edilmiş borclarının məc -
bu ri ödənilməsi barəsində məhkəmə qərarı qəbul edilən,
la kin bu qanunun qüvvəyə minmə tarixinə mövcud olan
ödə nilməmiş hissələrinə də şamil edilir.

Qanun martın 1-dən qüvvəyə minəcək.

Öz"ll"şdiril"n dövl"t "mlaklarının vergi borcu silin"c"k
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İş yerl"ri artıb, 
"mlaka t"l"bat da yüks"lib 

Rayonun əmlak bazarı sadə bir səbəblə canlanıb – iş
yerlərinin açılması yaşayış yerlərinə tələbatı artırıb.
Nəticədə 2 il əvvəllə müqayisədə Neftçalada evlərin
kirayə və satış qiymətləri artıb. Bahalaşma kirayə evlərdə
daha çox müşahidə edilir. Əmlak satışı ilə məşğul olan
Elşən  Dünyamalıyev «Daşınmaz əmlak»a bildirir ki,
əvvəllər aylıq 50 manata təklif edilən evləri indi 150-200
manata verirlər: «2-3 il əvvəl 1-2 otaqlı evləri 50 manata
təklif edən ev sahibləri kirayəçi tapa bilmirdilər. Hətta

bəzən evi pulsuz verirdilər ki, sadəcə evə baxsın.  İndi
həmin evləri 200 manata kirayə verirlər. Üstəlik indi belə
ev tapmaq da çətindir. Çünki sayı azdır». 

«évv"l 50 manata müşt"ri yox idi, 
indi 150 manata ev tapılmır»

Neftçalada kirayə evləri  daha çox sənaye
məhəlləsində, avtomobil zavodunda, eyni zamanda
müxtəlif təmir-tikinti işlərində çalışmaq üçün buraya
gələnlər götürürlər. Layihə menecerləri bu işlərdə,
kənardan gələn olsa da, ixtisaslı işçilərə üstünlük verirlər,

S"naye m"h"ll"si v" avtomobil zavodu effekti
NEFTÇALADA éMLAK 

İqtisadi yenilikl"rin "mlak bazarına t"siri sübut olunmuş faktdır. Hazırda
bu prosesl"r Bakıdan 170 kilometr c"nubda – Neftçalada baş verir.
«Daşınmaz émlak»ın araşdırması göst"rir ki, 3 il "vv"l yaradılan Neftçala
S"naye M"h"ll"si, İranla müşt"r"k yaradılan avtomobil zavodu t"kc" avto-
mobil bazarında deyil, rayonun h"m iqtisadi h"yatında, h"m d" "mlak
sektorunda ciddi canlanma yaradıb. İndiy"d"k "sas"n k"nd t"s"rrüfatı v"
balıqçılıqla m"şğul olan sakinl"r indi yeni peş"l"r" ehtiyac duyurlar.
H"l"lik is" bu boşluğu dig"r bölg"l"rd"n g"l"n ixtisaslı kadrlar doldurur. 



onlar da kirayədə yaşayır. 
Kirayə evlərin qiyməti təmirdən və içərisindəki

əşyalardan asılı olaraq dəyişir. Məsələn, təmirli və məişət
texnikası olan 1 otaqlı evi aylıq 150 manata kirayələmək
olar. Belə 2 otaqlılar 200-250 manata, 3 otaqlılar isə 250-
300 manata təklif edilir. Daha rahat və geniş 4 otaqlı
evlər isə 500 manata kirayəyə verilir. Təmirli və əşyaları
ilə birgə təklif edilən evlər əsasən, kənardan rayona gələn
ailələr və ya qruplar üçün nəzərdə tutulub. 

Neftçalada yaşayan yerli sakinlər isə içərisi boş olan
evlərə üstünlük verirlər. Belə evlərin qiyməti də ucuz
olur - 100-150 manat. Əsasən ailələr yaşayan kirayə
evlərə əşyaları gətirmək nisbətən asan olduğundan yerli
sakinlər belə evlərə üstünlük verirlər. 

Yeni mü"ssis"l"r bazarı d"yişdi
Sənaye müəssisələrinin işə düşməsi evlərin satış

qiymətini də artırıb. E.Dünyamalıyevin  sözlərinə görə, 2
il əvvəllə müqayisədə bu il evlər 2-3 min manat baha
satılır. Bu daha çox bina evlərinə aiddir, həyət evlərinin
satışı çətin olduğundan qiymətləri aşağıdır. 

Bakıda olduğu kimi, Neftçalada da mənzillərin
qiymətləri mərtəbədən asılıdır - 1-ci və 5-ci mərtəbədəki
mənzillər nisbətən ucuzdur. Ev binanın küncündədirsə,
qiymət daha da aşağı olur. Neftçalada bina evləri, əsasən,
rayonun mərkəzində yerləşdiyindən hamısında qiymətlər
eynidir. Məsələn, 1 otaqlı mənzili 10-15 min manata, 1-
ci və ya 5-ci mərtəbədə yerləşənləri isə 10-12 min mana-
ta almaq olar. Binanın küncündə 1-ci mərtəbədə təmirsiz
evlər daha ucuzdur - 8 min, bəzən hətta 7,5 min manat. 

2 otaqlı mənzillər isə 15-20 min manata satılır. Tam
təmirli və içərisində əşyaları olan belə evi 20-22 min
manata, 1-ci mərtəbədə yerləşəni isə 17 min manata al-
maq olar. Ən çox tələbat 2 otaqlılaradır – onları həm
yaşamaq, həm də kirayə vermək üçün alırlar. İlk
mərtəbədə olan 3 otaqlı mənzillər 18-20 min manata,
digər mərtəbələrdə isə 20-30 min manata satılır. 4 otaqlı
mənzillərin qiyməti 25-30 min manat arasındadır, onlara
tələbat böyük deyil. 

én çox bu evl"r alınır
Amma birinci mərtəbədə yerləşən mənzillər heç də

həmişə ucuz olmur, mərkəzdə, obyektə çevirmək üçün
alınan mənzillərin qiyməti 1 otaqlılar üçün 25-35 min
manat arasındadır. Əmlakçı Rövşən Tağızadənin
sözlərinə görə, söhbət rayonun mərkəzində  Heydər
Əliyev prospekti və 20 Yanvar küçəsində yerləşən bi-
nalardan gedir. 

«Kupça»sız evl"ri alan yoxdur
Rayonda həyət evləri o qədər də baha deyil.

Otaqların sayı və həyətyanı sahəsi də onun qiymətinə
ciddi təsir etmir.  Əmlak satıçıları deyir ki, yeni
tikilən, lakin təmirsiz olan evi 16 min manata almaq
olar. Mərkəzə yaxın ərazilərdə isə qiymətlər yüksəkdir
– burada orta təmirli həyət evləri 25-35 min manata
satılır. Tam təmirli, həyətyanı sahələri abad evlər isə
60 min manata təklif olunur. Kəndlərdə isə həyət
evlərini hətta 5-6 min manata tapmaq olar. Qiymətin
bu qədər aşağı olması alıcı qıtlığı ilə bağlıdır. Kənddə
hamının torpağı olduğu üçün bu əmlaka və evlərə
maraq demək olar ki, yoxdur. E.Dünyamalıyev deyir
ki, həyət evlərinin ucuz satılmasını bir səbəbi də
onların sənədsiz olması ilə bağlıdır: «Heç kim
«çıxarış»sız ev almaq istəmir. Belə evi alanlar böyük
risk edirlər. Həmin evi sonradan sənədləşdirmək çox
çətin olur». 

Torpaqlar da baha deyil
Rayonda torpağın da qiyməti digər bölgələrlə

müqayisədə çox baha deyil. Mərkəzdə 6 sot sahəsi olan
torpaq payını 15 min manata təklif edirlər. Rayon
mərkəzinə yaxın olan yerlərdə isə həmin sahəni 5-10 min
manata da almaq olar. 

Rayonun kənarında yerləşən sahələrdə 6 sot torpaq
2 min – 1 500 manata satılır. Kəndlərdə də torpağın
qiyməti eynidir - 6-8 sot sahəsi olan əmlakı 2 min -2,5
min manata almaq olar. 

Bələdiyyə torpaqları isə hərracla satılır.
E.Dünyamalıyev bildirib ki,  hərracda torpağın sotu 300
manatdır. Məsələn, 6 sotluq sahəni almaq üçün 1800
manat məbləğində ödəniş etmək lazımdır. 
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BAŞQA RAYONLARDAN GéLIB TORPAQ ALIRLAR

K"nd t"s"rrüfatı torpaqları baha deyil
Neftçalada kənd təsərrüfatı torpaqları da baha deyil

–1 hektarı orta hesabla 1000-1500 manata. Daha münbit
torpaqları 2-2,5 min manata da almaq olar. Suvarma
kanallarına yaxın ərazilərdə isə torpağın hektarı 3 min
manata çatır. Kürün ətrafında isə ərazilər çökək
olduğundan əkin üçün o qədərdə yararlı deyil. Ona görə
də qiymətləri ucuz olur, amma alıcı o qədər də çox deyil. 

Neftçalanın kəndlərində satışda iri təsərrüfatlar da
var: «100 hektar sahəsi, içərisində 20 baş iribuynuzlu
heyvan, 80 baş qoyun, damı və digər tikililəri olan
təsərrüfat 300 min manata satılır» – deyə
E.Dünyamalıyev qeyd edib.  

Torpaqların icar"y" götürülm"si artıb
2018-ci ildə isə Neftçalada torpaqların icarəyə gö tü -

rül məsi halları artıb. Ətraf rayonlardan - Şama xıdan, Sa -
birabaddan fermerlər gəlib burada ən azı 20 sot torpağı
uzunmüddətli icarə götürürlər. Onlar burada qarpız, taxıl,
qarğıdalı əkməklə məşğul olurlar.  

Yararsız torpaqlara isə maraq göstərən yoxdur.
E.Dünyamalıyevin sözlərinə görə, onların təmizlənməsi
xərcləri çox olduğundan alan olmur: «Yararsız torpağı
yumaq, şoranlığını azaltmaq lazımdır. Eyni zamanda
güc lü texnika lazımdır. Bu da əlavə xərc tələb edir. Ona
görə də onu almaq sərfəli deyil. Bu səbəbdən alıcılar
həmin  sahələrə maraq göstərmirlər. Bu torpaqların
hektarı 800-900 manata satılır. Orada tikinti işləri
aparmaq və ya balıq dambaları yaratmaq üçün istifadə
edilir». 

Balıq göll"ri neç"y"dir? 
Yeri gəlmişkən, Neftçalada gəlirli sahə kimi balıq

göllərinə maraq daha çoxdur. Ancaq onların sənədlərinin
olmaması səbəbindən son vaxtlar satışlarına məhdudiyyət
qoyulub. E.Dünyamalıyevin sözlərinə görə, 12 hektar
sahəsi olan hazır balıq gölü 20 min manata satılır. «Əvvəl
orada taxıl əkilib. Orada balıq saxlamaq üçün münbit
şərait var. Yemi var. Sadəcə su vurub balıqları saxlamaq
olar». Tam hazır göllərin qiyməti isə sahəsindən və
içərisindəki balığın sayından asılı olaraq dəyişir. Hazır
gölün hektarı 2 500 manata təklif edilir. Məsələn, sahəsi
20 hektar olan balıq gölü 50 min manata satılır. 

Ticar"t obyektl"ri daha çoxdur 
Neftçalada hazır obyektlərin satışında da maraqlı

tendensiya müşahidə edilir. Burada obyektlər sahəsinə və
yerinə görə deyil, təyinatına görə qiymətləndirilir.
E.Dünyamalıyev bildirib ki, qiymətlər çox da baha deyil.
Məsələn, rayon mərkəzində sahəsi 46 kvadratmetr olan
mağaza 20 min manata satılır. Sahəsi 80 kvadratmetr olan
digər obyekti isə 35 min manata almaq olar. «Neftçalada
elə də bahalı obyekt yoxdur. Mərkəzdə insanların sıx
istifadə etdiyi yolların üzərində yerləşən yerlərdə
qiymətlər nisbətən bahadır. Məsələn, univermağın altında
sahəsi 100 kvadratmetr olan obyekti 50 min manata
satırlar. Mərkəzə yaxın yerlərdə isə 30-35  kvadratmetr
sahəsi olan obyektləri 28-30 min manata almaq olar».

Bərbərxana və ya ofis kimi istifadə edilən obyekt
isə 10 min manata təklif olunur. Mərkəzdən bir qədər
kənarda isə obyektlərin qiyməti  8-10 min manat
arasında dəyişir. Kəndlərdə isə onların qiyməti 2-4 min
manat arasındadır. 



Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti  
“Kadastr və Yer quruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC tərəfindən
Bələdiyyələrə, hüquqi və fiziki şəxslərə ödənişli əsaslarla göstərilən 

X İ D M Ə T L Ə R

Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu 
İnformasiya Sistemindən ödənişli əsaslarla

rəqəmsal və elektron formatda verilən
M Ə L U M A T L A R

Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemindən
ödənişli əsaslarla rəqəmsal və elektron 

formatda verilən
M Ə L U M A T L A R

Yer quruluşuvə geodeziya xidmətləri
a Kəndli (fermer) təsərrüfatlarının ərazilərinin təşkilinə dair
yerquruluşu layihələrinin hazırlanması
a Yeni  torpaqların kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə cəlb
edilməsi ilə əlaqədar yerquruluşu işlərinin aparılması
a Müxtəlif təyinatlı torpaq sahələrinin hüdudların müəyyən
edilməsinə və dəyişdirilməsinə dair sənədlərin hazırlanması
a Təsərrüfatların və torpaq parsellərinin sərhədlərinin
müəyyənləşdirilməsi, yerdə mərz nişanlarının bərkidilməsi,
torpaq sahələrinin tanıdılması
aTorpaqların təyinatının (kateqoriyasının) dəyişdirilməsi ilə
bağlı yerquruluşu işləri
a Korlanmış torpaqların rekultivasiyasına dair işçi
layihələrinin hazırlanması
a Xüsusi təyinatlı geodeziya işlərinin icrası və planalma
işlərinin aparılması

Kadastr xidmətləri
a Torpaq uçotu işinin aparılması, daşınmaz əmlak
obyektlərinin inventarlaşdırılması
a Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün geri alınması ilə

əlaqədar kadastr planlarının hazırlanması
a Torpaqların bonitirovkası və  iqtisadi qiymətləndirilməsi
xəritəsindən çıxarış
a Torpaqların şorlaşma, şorakətləşmə və eroziyaya
uğrama dərəcələrinə görə kadastr xəritələrinin hazırlanması 

Səyyar torpaq və bitki laboratoriya xidmətləri
a Fermer təsərrüfatlarında bilavasitə yerlərdə torpağın
keyfiyyət göstəricilərinin təyini
a Fermer təsərrüfatı üzrə torpağın məhsuldarlığının təyini
a Torpaq münbitliyinin artırılmasına dair tövsiyyələrin
verilməsi

Fasiləsiz fəaliyyət göstərən istinad şəbəkəsi xidmətləri
a Fasiləsiz fəaliyyət göstərən istinad şəbəkəsinə
qoşulmaqla GPS vasitəsi ilə 2 sm-lik dəqiqliklə
kooridantaların təyin edilməsi

Ünvan xidmətləri
a Daşınmaz əmlak obyektinin giriş ünvanının təyini
aAzNAV naviqasiya xidməti

a İnzibati ərazi vahidlərinin rəqəmsal sərhədləri
a İnzibati ərazi dairələrinin rəqəmsal sərhədləri
a Bələdiyyələrin rəqəmsal sərhədləri 
a Aqrar və torpaq islahatlarına dair xəritə və mətn
məlumatları 
a Yay, qış otlaqları və ehtiyat fondu torpaqlarına dair
xəritələrdən çıxarışlar
a Torpaqların keyfiyyət göstəriciləri haqqında məlumatlar
a Yerüstü kommunikasiya xətləri və mühafizə zonaları
barədə rəqəmsal məlumatlar
a Zəbt olunmuş torpaqların coğrafi yerləşmələri barədə
məlumatlar 
a Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların çoğrafi yerləşmələri
barədə məlumatlar
a Torpaqların mülkiyyət növü və kateqoriyalara bölgüsü
üzrə xəritədən çıxarış 
a Fermer təsərrüfatının yerquruluşu xəritəsindən çıxarış
a Ərazinin relyef xəritəsindən çıxarış
a Torpaq parsellərinin ünvanı, sahəsi, döngə nöqtələrinin
koordinatları, təyinatı, məqsədli istifadə növü, üzərində tik-
ilinin mövcudluğu barədə məlumatlar
a Daşınmaz əmlakın və onun tərkib hissəsinin ünvanı,
növü, sahəsi (ümumi, yaşayış, köməkçi),mərtəbələrin sayı,
otaqların sayı, kommunal təchizatın vəziyyəti barədə
məlumatlar

a Rəqəmsal ünvan xəritəsindən çıxarış
a Poçt indekslərinin rəqəmsal sərhədləri
a Daşınmaz əmlak obyektinin giriş ünvanı
a Daşınmaz əmlak obyektinin girişinin koordinatları
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комитядя

«N"? Harada? N" zaman?» 
éMLAKÇILAR YARIŞIR

Məşhur «Nə? Harada? Nə zaman?» oyunu komitədə
çalışan gənclərin intellektual və yaradıcılıq bacarıqlarının
inkişafına və asudə vaxtın səmərəli keçirilməsinə kömək idi. 

Komandalar aparıcıya qarşı 
Əmlakçıların «Nə? Harada? Nə zaman?» oyununun

televiziya versiyasından fərqi onda idi ki, burada komandalar
bir-birinə qarşı deyil, aparıcıya qarşı oynayırdılar. Hər bir ko-
manda masa arxasında 6 nəfərlə təmsil olunurdu. Oyun çu la -
rın sərbəst və rahat oynaması üçün komandalar masa, qələm-
kağız, diğər ləvazimatlarla təchiz olunmuşdu. «Nə? Harada?
Nə zaman?» oyununun standartına uyğun zalda mikrofon,
proyektor və monitorlar da quraşdırılmışdı. Bir sözlə, yüksək
səviyədə təşkil olunmuş bu oyun komitədaxili yarışmanı
deyil, bey nəl xalq səviyyədə təşkil olunmuş bir yarışı
xatırladırdı. Ya rışmada çətin suallar səslənsə də, oyunçular
onların öh də sindən gəldilər və cavabsız sual qalmadı. 

Agıl, zəka, bilik və intellektin yarışı…
Bir-birindən güclü rəqib komandalar oyunu daha ma -

raq lı edir, izləyicilərə zövq verirdilər. Gərgin keçən ya rış -
ma da xəbərdalıq alanlar və xalını itirənlər də oldu. «Nə?
Ha rada? Nə zaman?» oyunu üzrə ilkin mərhələdə ko manda
və ya komandaların xeyrinə ilk 6-cı xala qədər su allar səs -

lən di. Bu zaman hər raunddan sonra ko man da la rın rey tinq -
lə ri açıqlanırdı. 

Nəhayət, 9 komanda arasında ən yüksək reytinqə ma lik
olan komandalardan biri digər 8 komandanı geridə qo ya raq,
6-cı xalını qazandı. Komitənin bir neçə şö bə si nin əmək -
daşlarından ibarət «Birlik» komandası ko mi tə nin ilk in -
tellektual yarışmasının final mərhələsinin qalibi oldu!

Yarışmanın ideya müəllifi, təşkilatçısı və aparıcısı ko -
mi tənin Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri Elşad Xa -
nə li bəyli bildirir ki, əslində, bu oyunun ötən il keçirilməsi
plan laşdırılırdı. Sadəcə, komitənin Həmkarlar İttifaqının di -
gər fəaliyyət sahələri, habelə futbol, tennis, şahmat və digər

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin (éMDK) H"mkarlar İttifaqının
t"şkil etdiyi «N"? Harada? N" zaman?» intellektual yarışmasının final
m"rh"l"si başa çatıb. İndiy"d"k keçiril"n 12 oyundan sonra final
m"rh"l"sind" 9 komanda bilik v" bacarığını sınayırdı. 
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id man oyunlarının keçirilməsi onu təxirə saldı. Oyunda səs -
lənən bir-birindən çətin və oyunçuları dərindən düşünməyə
va dar edən sualların müəllifi yarışın keçirilməsində ko mi tə -
nin əməkdaşlarının əvəzsiz kö mək liyini də xüsusi qeyd
edir: «Bu, şahmatla yanaşı, ko mi tədə keçirilən ilk zəka
oyun larındandır. Baxmayaraq ki, komandalar mənə qarşı
oy nayırdılar, doğru cavab alanda komanda üzvlərindən çox
mən sevinirdim».    

Salvador Dali, 
«Geosiyasi körpə» və Bakı…

Yarışmada sualların əksəriyyətinin əmlak, onun tari xi
və əlaqəli sahələrə aid olacağını gözləsək də, oyunda
mənzərə tam fərqli idi. E.Xanəlibəyli deyir ki, «Nə? Harada?
Nə zaman?» oyunun əvvəlki mərhələlərində əmlakla bağlı
suallar oynanılmışdı. Sonuncu oyunlarda hətta xəritəçəkmə
ilə bağlı suallar da səslənib: «Amma biz çalışırıq ki, məntiq,
erudisiyaya əsaslanan suallar verək. Onsuz da komitədə öz
ixtisasımıza uyğun fəaliyyət göstəririk. Belə dünyəvi sual-
lara məntiqlə doğru cavab tapanda insan daha çox sevinir, öz
zəka səviyyəsəsini sanki yenidən kəşf etmiş olur». 

Bütün sahələri əhatə edən maraqlı suallar oyunçuları
toparlanmağa, diqqəti maksmum cəmləməyə vadar edirdi.
Diqqətimizi daha çox bu sual cəlb etdi: «Dahi rəssam
Salvador Dalinin 1943-cü ildə çəkdiyi «Geosiyasi körpə» adlı
bu rəsm əsərində qadının şəhadət barmağı haraya tuşlanıb?».
Bir neçə komanda suala daha operativ və doğru cavab verdi.
İncəsənət tarixinin ən sirli əsərlərindən biri kimi məşhur olan
bu rəsmdə dünyanın geosiyasi düzəni ilə bağlı çoxsaylı
ehyamlar yer alıb. Bunlardan bir çoxu deşifrə olunub, qadının
barmağının tuşlandığı yer isə doğma Bakımızdır! 1943-cü
ildə, 2-ci Dünya müharibəsinin ən qızğın vaxtında çəkilən
tablo, təbii ki, dünyaya Hitler Almaniyasının əsas hədəfini –
Bakını göstərirdi. Yeri gəlmişkən, bu əsər paytaxt Bakı,
ümumiyyətlə, ölkəmizin dünyada reklamı üçün əvəzsiz
təbliğat vasitəsidir, amma təəssüf ki, turizm şirkətləri və
aidiyyəti qurumlar buna diqqət yetirmirlər. 

Hədəf dövlət qurumları arasında
yarışda qalib gəlməkdir

Uğurdan və seçimdən bəhs edən ispan atalar sö zü nün
cavabını tapmaq üçün bütün komandalar baş sın dırdı:
«Uğurlu kişi odur ki, arvadının xərclədiyi puldan da ha çox
qazanır. Elə isə, bu atalar misalına görə, uğurlu qa dın hansı
qadındır?» Bu sualın düzgün cavabı yalnız bir komandadan
– komitənin “İnsan resursları” ko man da sından gəldi: «Belə
uğurlu kişini tapmağı bacaran qa dın». 

Yarışmada daha çox fəallıq göstərən İTMİM-in ko -
man dası texniki cəza aldığı üçün qələbədən 1 xal uzaq
düşsə də, bu, onların sonadək əzmlə  oynamasına mane
olmadı. 

Qeyd edək ki, dövlət orqanlarının həmkarlar itti faq la -
rı nın elan etdiyi «Nə? Harada? Nə zaman?» oyunları artıq
ayrı-ayrı qurumlarda start götürüb. Buna uyğun olaraq döv -
lət qurumlarının yığma komandaları bir-birləri ilə yarı şa caq -

lar. Komitənin yığması da bu yarışmadan sonra müəyyən
edi ləcək. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin əsas hədəfi «Nə?
Harada? Nə zaman?» üzrə dövlət qurumları arasında start
götürən yarışmanın qalibi olmaqdır: «İddiamız əlbəttə ki,
böyük görünə bilər, lakin bu cür intellektə sahib gənclərlə aza
qane olmaq fikrində deyilik». 

Belə yarışmalar ümumi işin ahənginə
də müsbət təsir edir 

«Nə? Harada? Nə zaman?» yarışmasının əsas təş ki lat -
çısı Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin (ƏMDK)
Həmkarlar İttifaqıdır. Qurumun sədri Şamil Şirinov
rəhbərlik etdiyi ittifaqın təşəbbüsü ilə müxtəlif yarışmalar
keçirildiyini dedi. Onun sözlərinə görə, intellektual
layihələrdən biri olan bu yarışmanın məqsədi komitə
daxilində yetkin bir komandanın yaradılması ilə yanaşı,
həm də qurumun əməkdaşları arasında daha sıx və mehrib-
an münasibətlərin yaranması, asudə vaxtın səmərəli
keçirilməsidir: «Əsas məqsədimiz odur ki, işçilərimiz bir-
birini daha yaxından tanısınlar. Bu cür oyunların keçirilməsi
nəticə etibarilə işin ümumi ahənginə də olduqca müsbət
təsir göstərir».

Sonda qalib «Birlik» komandasının hər bir üzvünə
«Əli və Nino» kitab mağazaları şəbəkəsindən kuponlar
hədiyyə edildi. Komanda isə çempion kuboku və diplomla
təltif olundu. Tədbir yarış iştirakçılarının xatirə şəklinin
çəkdirilməsi ilə bitdi. 
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İşin üstünd" özün olmalısan, yoxsa...? 
PROPERTY MANAGEMENT NéDİR?

«émlaka sahib olmaq onu idar" ed" bilm"k bacarığına da sahib olmaqla
eyni m"naya g"lmir. Sahibkarlıq başqa f"aliyy"t növüdür, inşaatçı is"
ayrı peş"dir. Property management is" tam f"rqli f"aliyy"t növüdür». 
émlak idar"çiliyi il" m"şğul olan «Opera Group» şirk"tinin direktoru Fir-
dovsi X"lilov Property management - "mlak idar"çiliyinin "h"miyy"tini
bel" izah edir.  Onun fikrinc", Az"rbaycanda yeni formalaşan bu sah"nin
"h"miyy"ti v" faydası h"l" d" tam hiss olunmur. Ona gör" d" bir çox
sahibkarlar “Property management”d"n faydalanmağa t"l"smirl"r.

- Firdovsi mü"llim, property management
n"dir? Onun hansı üstünlükl"ri var? 

- Əslində «əmlak idarəetməsi» termin olaraq bizim
dilə tam hopmadığı üçün biz bunu «Proporty Mana -
gement» olaraq ifadə edirik. Property management -
menecmentin bir spesefik qolu olub, daşınmaz əmlakın

icarəsi, satışı, dəyərləndilməsi və yaxşılaşdırılması pros -
sesinin idarə edilməsidir. Yəni, Property management hər
hansı bir daşınmaz əmlakı icarəyə verir, onu yaxşı -
laşdırır, brendləşdirərək satır.

- Az"rbaycanın daşınmaz "mlak sektorunda
Property management-" t"l"bat varmı? 
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- Əlbəttə, daşınmaz əmlak sektorunda Property
management-ə çox ciddi ehtiyac var. Belə idarəetmənin
olmadığı şəraitdə iş görmək həm bahalı, həm də
uğursuzdur. Eyni zamanda çox riskləri də var. 

- Hansı riskl"rd"n söhb"t gedir? 

- Baxın, əgər siz ciddi bir inşaat biznesinə
başlayırsınızsa, addımlarınızı dəqiq müəyyən etməlisiz.
İlk növbədə təbii ki, nə inşa edəcəyinizi fikirləşirsiz,
onun yerinin uğurlu olması üçün bazarı araşdırırsız.
Həmin ərazidə sizin inşa edəcəyiniz əmlaklara tələbat
olduğunu aşkarladıqda Property menecerlərin iştirakı ilə
həmin tikintinin layihəsini hazırlayırsız. Çünki əmlakı
məhz həmin menecerlər idarə edəcəklər. Ona görə də
onların bu mərhələdə iştirakı labüddür. 

- Az"rbaycanda tikinti şirk"tl"ri, bu sah"d"
f"aliyy"t göst"r"n iş adamları tikinti aparark"n
buna "m"l edirl"rmi, y"ni property manage-
ment-i n"z"r" alırlarmı? 

- Təəssüf ki, bu gün Azərbaycanda tikinti və əmlak
sektorunda çalışan iş adamları bu mərhələni nəzərə al-
madan növbəti işlərə başlayırlar. Bu da əlavə xərclərin
ortaya çıxmasına, digər yanlışlıqla gətirib çıxarır. Buna
görə də xüsusilə böyük əmlak sahibləri Property ma -
nagement xidmətində maraqlı olmalıdırlar. 

- B"s daha "traflı des"k?

- Gəlin belə düşünək, tutaq ki, sizin Bakı şəhərində
80 min kvadratmetr ofis sahəsi və 40 min kvadratmetr
ticarət obyektləri olan bir obyektiniz var. Bu mülkün
minimal bazar dəyəri 36 milyon manatdır. Belə bir
əlmakda sizin icarəçilərinizin sayı ən azı 1500 nəfərdir.
Siz hər icarəçi ilə ayda 2 dəfə görüşsəniz, gün ərzində
100-ə yaxın görüş keçirməlisiniz. Bunlardan əlavə,
tədarükçü və işçilərinizlə görüşsəniz, 50 görüşünüz də
burada olacaq. Beləliklə, gün ərzində ən azı 150 görüş
keçirməlisiniz. Onu da nəzərə alaq ki, bu obyektlərə
icarəçiləri cəlb etmək üçün də digər görüşlər də
keçirməlisiz, eyni zamanda marketinqi aparmalı,
əmlakınızı markalaşdırmalısız. Əlbəttə,  36 milyon ma -
nat dəyərində əmlakı olan adamın bütün  bu işləri eyni
vaxtda və keyfiyyətlə yerinə yetirməsi mümkün deyil.  

- B"s h"min ş"xs n" etm"lidir? 

- Bütün işlərin bir nəfərin idarəetməsində olması
həm çox bahalı prosesdir, həm də səmərəsizdir. Çünki o,
müxtəlif retail qrupların əməkdaşları ilə, şirkətlərin
tədarük departamentinin işçləri ilə dialoqlar quracaq
vəziyyətdə deyil. Belə olan halda sahibkarlar haqlı olaraq
property managerlərə üz tuturlar. Həmin menecerlər
sadalanan və burada qeyd edilməyən sistematik bir

prossesi işçi və ya partnyor  olaraq həyata keçirirlər. Bu
zaman sahibkarlar həm vaxta və pula, həm də digər
məsrəflərə qənaət edərək daha çox qazanc götürə bilirlər.
Eyni zamanda bazara keyfiyyətli məhsul çıxara bilirlər.  

- B"s bu gün Az"rbaycanda bel" böyük "mlak
sahibl"ri, ümumiyy"tl" "mlak kompleksl"rinin
sahibl"ri  property menecerl"rl" işl"yirl"rmi? 

- Azərbaycanda əmlak bazarının vəziyyətinə və
property menecerlərlə işləmək imkanlarını qiymət lən dir -
sək, bu sektorda boşluqlar və qeyri-sağlam münasibətlər
qal maqdadır. Amma mən vəziyyətə «stakana dolu tərə -
fin dən» baxıram. Saymaqla bitməyəcək problemlərin
olma sına baxmayaraq, ölkəmizdə əmlak sektoru qeyri-
neft sektorun ən ciddi istiqamətlərdəndir. Hazırda Pro -
perty management sahəsində ciddi boşluqlar var. Bu boş -
luq ları sektordan kənar olan adamlar da çox rahatlıqla
görə bilirlər. Məsələn, şəhərin mərkəzi hissələrində boş
qalan, ya da olduqca aşağı icarə haqqı ilə çalışan ob yekt -
lər var. Habelə, tam əksinə, hansısa obyektlərin ica rə çi si -
nin tez-tez dəyişdiyini görürük. Buna səbəb həmin
obyekt lərin həqiqi bazar qiymətindən qat-qat baha
icarəyə verilməsdir.
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- Sizc" bunun s"b"bi n"dir? 

- Əsas səbəblərdən biri Azərbaycanda özəl sektorda
əmlak idarəçiliyi bazarının hələ tam inkişaf etməməsidir.
Amma bunun property menecerlər üçün həm mənfi, həm
də müsbət tərəfləri var. Yəni Azərbaycanda bu sahə yeni
olduğundan property menecment şirkəti işinə bir qədər
ciddi yanaşarsa, bu, uğur qazanmağa kifayət edər. 

Amma işin çətin tərəfləri də var. İnkişaf etmiş
ölkələrdə əmlak sektorunda olan qaydalar hələlik bizdə
işləmir. Çünki sahibkarlarımızın bəziləri biznesə qısa
müddətli baxır. Çox tez-tez fikirlərini dəyişirlər, yəni
müxtəlif sahələrə keçirlər, marketinq araşdırmaları və
digər bu kimi vacib prosedurlardan isə xəbərsizdirlər.
Bəzən isə bu barədə eşitmək belə istəmirlər. Belə
olmasının əsas səbəbi odur ki, sahibkarların bir hissəsi
hələ də «gərək, işin üstündə özün dayanasan» düşüncəsi
ilə həm inşaat, həm satış, həm icarə işlərini özləri
aparmağa çalışırlar. 

- B"s Az"rbaycan qanunvericiliyi "mlak
idar"çiliyi biznesin" ş"rait yaradırmı? 

- Ümumi qanunvericilik var, əlbəttə. Amma bu sahədə
əsas maneə vergi qanunvericilik platformasının olma ma -
sıdır. Bu sahədə vergilər olduqca yüksəkdir. Məsələn, siz
ƏDV ödəyicisinizsə, əmlakı icarəyə verərkən icarəçi 18%
vergi ödəyir. Daha sonra əmlak sahibi il sonunda 20% gəlir
vergisinə cəlb olunur. Habelə, gəlir vergisindən sonra
hesabda olan pulunu çəkərkən 10% divident vergisi alınır.
Bu dediklərimi misalla izah edək: Tutaq ki, siz mağazanızı
ayda 100 min manata icarəyə verirsiniz, icarəçi sizə 100
000 + 18 000 azn ƏDV ödəyir. İlin sonunda əmlakdan olan
gəlir mənfəət olaraq hesablandığı üçün mənfəət vergisi 1,2
milyon manatdan tutulur. Əlavə olaraq  96 min manat da
əlavə divident verirsiz.

- B"s "mlakın sahibi fiziki ş"xs olduqda nec"? 

- Digər modeldə isə fiziki şəxs əmlak sahibi kimi
ödəmə mənbəyindən 14%  vergi verir. Bunu isə
icarəçilər əvəzləşdirə bilmədiyi üçün sahibkar onu icarə
qiymətinin üzərinə əlavə edir. Nəticədə əmlakın icarə
haqqı bahalaşır. Vergi qanunvericiliyində mövcud olan
başqa bir boşluq mənfəətdən və ya dövriyyədən
ayırmaların mövcud olmamasıdır.  

- N"yi n"z"rd" tutursunuz? 

- Məsələn, sizə məxsus olan 1 000 kvadratmetr
obyektinizi mən XXX brendli marka ilə icarəyə
götürürəm. Razılaşırıq ki, dövriyyəmdən sizə 10% və ya
mənfəətdən 30% ödəyəcəm. Bu rəqəmlər daima dəyişir.
Amma bizim vergi qanunvericiliyimiz belə modellərin
tətbiqini qarşılayacaq şəkildə inkişaf etməyib.

- Hazırda Az"rbaycanda "mlak idar"çiliyi "mlak
sektorunun hansı sah"l"rind" inkişaf edib? 

- Son illər əmlak sektorunda idarəçiliyə maraq turizm
və iaşə sektorunda artıb. Yən otel və restoranların ida rə -
et məyə verilməsi halları daha çox yayılıb. Bundan başqa,
tu rizm sektoruna xidmət edən əmlakların icarə qiy mət -
lərində artım olub. Məsələn, 2014-cü ildə 70 otaqlıq bir
4* otelin icarə qiyməti 20 min manat olduğu halda,
hazırda bunun bazar qiyməti 50 min manat ətrafındadır. 

İdarəetməyə verilən əmlaklar arasında sonrakı
yerləri tibb müəssisələri və tədris mərkəzləri tutur.
Bundan başqa, Azərbaycanda, xüsusilə də Bakıda iri
ticarət-əyləncə məkanları – «Mall»lar da idarəedici
şirkətlər tərəfindən idarə olunur. 

- émlak idar"çiliyi sah"sind" aktivliy" başqa
hansı faktorlar t"sir edir? 

- Xaricilərin ölkənin əmlak bazarına marağının
artması və yatırımların çoxalması da əmlak idarəçiliyinə
tələbatı artırır və bu sahəni inkişaf etdirir. Məsələn,
Gürcüstan hökuməti müvafiq ərazilərdə otel inşaatı üçün
əraziləri şirkətlərə 99 illik pulsuz icarəyə verir. Bundan
başqa, 1 milyon lariyə qədər olan bizneslərdə cəmi 1-2%
vergi yükü tətbiq edir.  Bu isə nəticədə Gürcüstan əmlak
sektoruna ciddi şəkildə xarici kapital axını yaradır. 

Məsələ bundadır ki, əmlak sektoruna yönələn kapi-
tal ümumi makroiqtisadiyyatın bütün sahələrində dərhal
özünü göstərir. Bir binanın maya dəyəri 3 milyon
manatdırsa, onun satışı qiyməti 6 milyon manat olur.
Əgər həmin bina xaricilərə satılırsa, deməli, onun in şa -
sın da 2 illik müddətə təxminən 150 nəfərə birbaşa iş yeri
yaradılır. Habelə, onlarla yerli tədarükçü şirkətə si fa riş
verərək onlara da iş görmə imkanı verilir. Eyni zamanda
banklara, sığorta şirkətlərinə əlavə müştəri yaranır.
Əmlak satıldıqdan sonra isə onu alan şəxs bundan fay-
dalanmaq üçün yenə də yerli işçi qüvvəsinə müraciət
edir, beləliklə, ölkəyə əlavə kapital gətirir. Nü mu nə üçün
deyək ki, Türkiyə təkcə 2014-cü ildə xa ri ci lə rə 24 mil-
yard dollar dəyərində əmlak sata bilmişdi. Təbii ki, hə -
min əmlaklar Türkiyədə qalıb və həmin vəsait bu ölkənin
ÜDM-də ciddi yer alıb. 

- Son vaxtlar Az"rbaycanda da "mlak satışı
şirk"tl"rinin sayı artmaqdadır. Sizc" bu "mlak
bazarına nec" t"sir ed"c"k? 

- Azərbaycanda əmlak satış şirkətlərinin işə baş la -
ma sı, əlbəttə ki, müsbət haldır. Əgər indiyədək inşaat şir -
kət lərinin demək olar ki, hamısı bir qayda olaraq öz əm -
lak la rını özləri satırdılarsa, indi bunu əmlak agent lik lə -
rinə həvalə edirlər. Bu da adıçəkilən ölkələrdəki müsbət
tendensiyanın bizdə də formalaşmasına imkan verir. 
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Kiray"çil"ri ev seç"rk"n ç"kindir"n v" c"lb ed"n
xüsusiyy"tl"r - MéLUM OLUB

Türkiy"d" xaricil"r" 
ev satışı 82% artıb

Supermarketlər, yaşıl zona və ictimai nəqliyyat
dayanacağı – Britaniyada ev kirayələmək istəyənlər üçün
əsas kriteriyalardır. «HomeLet»in keçirdiyi sorğuya
əsasən, kirayəçiləri çəkindirən əsas xüsusiyyətlər isə
cinayətkarlığın yüksək səviyyəsi, səs-küylü qonşular və
yaxınlıqda kanalizasiyanın olmasıdır.

Rəyi soruşulanların 51%-i yaxınlıqda supermarketin
ol masını vacib sayıb, 46,4% yaxınlıqda park və ya şıl lıq -
la rın vacibliyini qeyd edib, 44% üçün isə nəqliyyat əla -
qə si mühümdür. Bundan başqa, respondentlərin 29,3%-i
istə yir ki, yaxınlıqdakı mağazalar gecəyarıyadək işləsin,
27,7% bildirir ki, parka yaxın olmaq üçün artıq ödəniş
etməyə hazırdırlar.

Rəyi soruşulanların 70,5%-i cinayətkarlığın yüksək
ol duğu, 64%-i səs-küylü qonşular olan, 59%-i isə kanal-
izasiya olan ərazidə yaşamaq istəmir.

46% aeroport yaxınlığında, 43% isə həbsxana ya -
xın  lığındakı evlərin qiymətilə ümumiyyətlə maraq lan -
mır lar. Bundan başqa, adamların 3-də biri cinayət baş
verən və ya kiminsə vəfat etdiyi evdə yaşamaq istəmirlər.

Hər çənd, 41% bildirir ki, endirim olarsa 13 nömrəli ev -
də, 40,8% yaxınlıqdakı qəbristanlıqda, 28% av to ma gis -
tra lın yaxınlığında yaşamağa hazırdır.

2019-cu ilin yanvarında xaricilər Türkiyədə 3168 ev
və mənzil alıblar ki, bu d ötən ilin yanvarı ilə mü qa yi sə -
də 82% artıqdır. Hurriyet Daily News yazır ki, Türkiyədə
xa ricilərin ən çox ev aldığı şəhər İstanbuldur – yanvarda
bu rada 1361 ev satılıb. Sonrakı yerləri Antalya (601),
An kara (182), Bursa (177) və Yalova (162) tutub.

Bununla yanaşı, yanvarda ölkə üzrə ümumi satış
gös təriciləri (yerli vətəndaşları da nəzərə almaqla) 24,8%
azalıb. Burada da ən populyar şəhər İstanbul, sonra isə
An kara və İzmirdir. Yanvarda Türkiyədə ipoteka krediti
ilə alışlar 77,2% azalıb. Bütün alışların yalnız 9%-i ipo te -
ka nın payına düşüb. Türkiyədə ən çox ev alanlar iraqlılar
(605 ev və mənzil), iranlılar (305), rusiyalılar (195), əf -
qan lar (191) və iordaniyalılardır (151).
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NİZAMİ RAYONUNDA QEYRİ-YAŞAYIŞ SAHéSİ - 
1000 MANAT

Bakının Nizami rayonunda qeyri-yaşayış sahəsinin
ilkin satış qiyməti 1000 manatdır. Bu C.Naxçıvanski kü -
çəsi, 22-də yerləşən 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin
5,8 m2-lik sahəsidir. Əmlak fevralın 26-da hərraca çıxarılıb
və tələb olunan beh 100 manat təşkil edir.

XéZéR RAYONUNDA AVTOTEXTéMİR OBYEKTİ - 
1750 MANAT

Xəzər rayonundakı 82 saylı avtotextəmir obyekti

Şüvəlan qəsəbəsi, Çöl Şüvəlan, 3M ünvanında yerləşir.
Dövlət əmlakı fevralın 19-da hərraca çıxarılıb və tələb
olunan beh 175 manat təşkil edib.

XéTAİ RAYONUNDA ZİRZéMİ – 2000 MANAT
Xətai rayonu, Gəncə prospekti, 23B ünvanında, 9

mərtəbəli binanın zirzəmisinin 15 m2-lik bir hissəsi 2 000
manata satılır. Dövlət əmlakı fevralın 26-da hərraca
çıxarılıb və tələb olunan beh 200 manat təşkil edir.

QARADAĞ RAYONUNDA YARIMZİRZéMİ - 2000 MANAT
Sərfəli qiymətə olan daha bir qeyri-yaşayış sahəsi

Bakıda ala bil"c"yiniz "n ucuz 
10 éMLAK, QİYMéTLéR

Fevral ayından etibar"n émak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin (éMDK)
öz"ll"şdirm" h"rracları yeni binada - émlak Xidm"tl"ri M"kanında baş
tutur. İnvestorlar onlayn qeydiyyat v" h"rracda elektron qaydada iştirak
etm"kl" ist"dikl"ri "mlakı ala bil"rl"r. H"raclarda h"m Bakı, h"m d"
bölg"d"ki "mlaklar öz"ll"şdirilir v" geniş yayılan m"lumatın "ksin"
olaraq, paytaxtda da olduqca s"rf"li qiym"t" "mlak tapmaq mümkündür.
Bunun üçün sad"c" h"rrac elanlarını diqq"tl" izl"m"k lazımdır.
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Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsi, M.Seyidov küçəsi, 8-də
yerləşir. 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin 17,8 m2-lik
hissəsi 2000 manata satılır. Dövlət əmlakı fevralın 26-da
hərraca çıxarılıb və tələb olunan beh 200 manat təşkil edir.

SABUNÇU RAYONUNDA MAĞAZA - 2500 MANAT
Sabunçu rayonundakı 41/3 saylı mağazanı 2 500 mana-

ta almaq olar. Zabrat qəsəbəsi, Oktyabr küçəsi, 25G
ünvanında yerləşən mağazanın faydalı sahəsi 21,2 m2,
altındakı torpaq sahəsi 22,1 m2-dir. Dövlət əmlakı fevralın 12-
də hərraca çıxarılıb və tələb olunan beh 250 manat təşkil edib.

BİNéQéDİ RAYONUNDA YARIMZİRZéMİ – 4000 MANAT
Hərraca çıxarılan digər qeyri-yaşayış sahəsi Binə qə -

di rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, 5057/68-ci məhəllə, bina 7-
də yerləşir. 9 mərtəbəli binada yarımzirzəminin 23,6 m2-
lik bir hissəsinin ilkin satış qiyməti 4 min manat olub.
Dövlət əmlakı fevralın 19-da hərraca çıxarılıb və tələb
olunan beh 400 manat təşkil edir.

XéZéR RAYONUNDA MAĞAZA - 4250 MANAT
Xəzər rayonundakı 159 saylı mağazanın ilkin satış

qiy məti 4 250 manatdır. Mərdəkan qəsəbəsi, 28 May kü -
çə si, 31K-da yerləşən mağazanın sahəsi 36,4 m2-dir.
Dövlət əmlakı fev ra lın 19-da hərraca çıxarılıb və tələb

olunan beh 425 ma nat təşkil edir.

YENİ GÜNéŞLİ QéSéBéSİNDé ZİRZéMİ - 5000 MANAT
Digər qeyri-yaşayış sahəsi Suraxanı rayonu, Yeni

Günəşli qəsəbəsi, yaşayış sahəsi, bina 20-də yerləşir. 9
mərtəbəli binanın zirzəmisinin 48,3 m2-lik hissəsi 5 min
manata satılır. Dövlət əmlakı fevralın 12-də hərraca
çıxarılıb və tələb olunan beh 500 manat təşkil edir.

BİNéQéDİ RAYONUNDA YARIMZİRZéMİ - 5000 MANAT
Binəqədidəki qeyri-yaşayış sahəsini də eyni qiy mə -

tə almaq olar. Bu, 9-cu mikrorayon, Həmzə Babaşov
küçəsi, 16 ünvanındakı 9 mərtəbəli binanın yarım zir zə -
mi sinin 24,2 m2-lik bir hissəsidir. fevralın 26-da hərraca
çıxarılıb. Dövlət əmlakı fevralın 26-da hərraca çıxarılıb
və tələb olunan beh 500 manat təşkil edir.

QARADAĞ RAYONUNDA QEYRİ-YAŞAYIŞ SAHéSİ –
8100 MANATA

Qaradağdakı qeyri-yaşayış sahəsi isə 8 100 manata
satılır. Bu Müşfiqabad qəsəbəsi, 5Q saylı binanın yanın -
da 2 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin 24 m2-lik bir
his səsidir. Dövlət əmlakı fevralın 26-da hərraca çıxarılıb
və tələb olunan beh 810 manat təşkil edir.

2018-ci ildə Azərbaycanda
pozuntulara yol verən 143 bə lə -
diyy ə sədri barəsində inzibati xəta
haqqında protokollar məh kə mə lə -
rə, cinayət xarakterli 26 fakt üzrə
ma teriallar isə prokurorluğa gön -
də rilib. 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci
il üzrə fəaliyyəti haqqında he sa ba -
tın da bildirilir ki, ötən il 70 min -
dən çox bələdiyyə aktı üzrə inzi-
bati nəzarət həyata keçirilib. On -
lardan 2010-u Ədliyyə Na zir li yi -
nin təklifləri əsasında ləğv edilib
və ya dəyişdirilib (2017-ci illə
mü qayisədə təxminən 22 faiz
çox). Eyni zamanda, görülən
tədbirlər nəticəsində qanunsuz
ayrılmış 5920 hektar (2017-ci illə
müqayisədə təxminən 2.2 dəfə
çox) torpaq sahəsi geri qaytarılıb.

B"l"diyy"l"rin qanunsuz verdiyi 
torpaqlar geri qaytarılıb
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2008-ci ildə baş tutan özəlləşdirmə və şirkətə
investisiyaların yatırılmasının nəticəsi olaraq «Bakı
Ağırlaşdırıcılar» ASC -nin mənfəəti özəlləşmədən sonra
ilbəil artır. Son 2 ildə də bu göstəricilərdə kifayət qədər
artım müşahidə edilib. 2016-ci ildə şirkət 3 milyon 750
min manat, 2017-ci ildə isə 4 milyon 670 min manat ba -
lans mənfəəti əldə edib.

Bu barədə məlumat verən ASC-nin İdarə Heyətinin
sədri Məhərrəm Sultanov bildirib ki, özəlləşdirildikdən
son ra burada 34 yeni iş yeri açılıb. Hazırda 72 nəfər işçisi
var.

Özəlləşmədən sonra şirkətdə orta aylıq əməkhaqqı
da artıb: «Əgər əvvəl burada orta göstərici 130 manat
idisə, indi orta aylıq əməkhaqqı 1000 manatdır. İşçi
kateqoriyaları üzrə bu rəqəmlər dəyişir».

Xatırladaq ki, «Bakı Ağırlaşdırıcılar» ASC «Azər -
bay can Respublikasında dövlət əmlakının özəl ləş di ril mə -
si nin II Dövlət Proqramı» çərçivəsində investisiya mü sa -
bi qəsi vasitəsilə özəlləşdirilərək xüsusi mülkiyyətə veri -
lib. 2008-ci ildə baş tutan müsabiqədə maksimum həcm -

də investisiya təklif edən və onun səmərəli qoyuluşu üzrə
öh dəlik götürən «Format Group» MMC qalib olub. Se -
çim zamanı şirkətin ağırlaşdırıcılar istehsalı sahəsində
qa baqcıl təcrübəyə malik olması da nəzərə alınıb.

Şirkətin investisiya proqramına və Əmlak Mə sə lə lə -
ri Dövlət Komitəsi ilə bağlanan alqı-satqı mü qa vi lə si nə
əsasən, səhmdar cəmiyyətinə bir ildə 1 milyon 650 min
manat məbləğində sərmayə yatırılmalı idi. Eyni zamanda
«Format Qroup» MMC dövlət büdcəsinə 405 min manat
ödəməyi, 25,5 min ədəd dövlət özəlləşdirmə çekinin
təqdim etməyi öhdəsinə götürüb.

Müqavilədəki digər şərtlər barədə məlumat verən
M.Sultanov bildirir ki, investisiyanın əsas hissəsi yeni
texnologiyalara yönəldilib: «İnvestisiya proqramında
ABŞ istehsalı olan «Raymon» tipli 54 dyümlü
dəyirmanın quraşdırılması nəzərdə tutulurdu. Eyni za-
manda yeni qurğu üçün dəmir-beton konsturuksiyalı
binanın inşası, fəhlələrin soyunub-geyinmə otaqlarının,
şirkətin inzibati binasının, yeməkxananın əsaslı təmiri və
müasir avadanlıqlarla təmin edilməsi kimi şərtlər vardı.

Hər il mənfəəti artan şirkətin
UĞUR TARİXÇéSİ

Az"rbaycanı bütün dünyada tanıdan neft asanlıqla "ld" edilmir. Neft
hasilatı üçün işl"r t"kc" neft quyularında neftçil"r t"r"find"n deyil h"m
d" çoxsaylı mü"ssis"l"rd" h"yata keçirilir. Bel" mü"ssis"l"rd"n biri d"
«Bakı Ağırlaşdırıcılar» ASC-dir. Bu mü"ssis" neft-qaz quyularının
qazılmasında istifad" edil"n ağırlaşdırıcı madd"l"rin v" neft s"nayesi
üçün t"l"b olunan dig"r m"hsulların istehsalı il" m"şğuldur.
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Bunların hamısını həyata keçirməyə nail olduq».
Nəticədə ASC-yə investisiya proqramında nəzərdə

tutulan vəsaitdən əlavə olaraq 500 min manatdan artıq
sərmayə yatırılıb.

Sədrin sözlərinə görə, müəssisə üçün 2 ədəd yeni
avtoyükləyici, 2 ədəd avtobus, 1 ədəd «Hyundai» tipli
ekskavator, Finlandiyadan 2 ədəd kompressor alınıb.
Bunlar müasir tələblərə cavab verən məhsullar istehsal
etmək üçün nəzərdə tutulub. «Bakı Ağırlaşdırıcılar» ASC
2010-cu ilin iyun ayında özəlləşmədən sonra ilk
məhsulunu istehsal edərək sifarişçilərə çatdırıb.

Müasir dəyirman kompleksi vasitəsilə ABŞ Neft
İnstitutunun standartlarına, eləcə də BP SOCAR-ın
tələblərinə uyğun məhsul istehsal etməyə imkan verir.
Şirkətdə əsasən neft-qaz quyularının qazılmasında
istifadə edilən ağırlaşdırıcı maddələr -barit, bentonite,
kalsium karbonat və digər məhsullar istehsal edir. Yeni
avadanlıqlar çox kompakt həcmdə az məsrəflə və yüksək
keyfiyyətlə məhsullar istehsal etməyə imkan verir.

Yeni avadanlıqlar sayəsində şirkətin istehsal həcmi
ilbəil artıb. Ətraflı cədvəldən öyrənmək olar:

M.Sultanov 2018-də məhsul istehsalının azalmasını
neft şirkətlrinin qazma işlərini azaltması ilə izah edib.
Yeri gəlmişkən, şirkətin əsas sifarişçiləri SOCAR, BP və
digər yerli neft şirkətləridir. Çünki qonşu ölkələrin
hamısında bu məhsullar istehsal edilir.

ASC məhsul istehsalı üçün tələb olunan xammalın
da bir hissəsini yerli şirkətlərdən alır. Goranboydakı
«Buzlaq» şirkətindən barit alınır. Qazma şirkətlərinə
satılan mərmər tozunun da xammalını Daşkəsəndə
fəaliyyət göstərən «Şahmar» Kiçik Müəssisəsindən
alırlar. Digər ağırlaşdırıcı maddələrin hazrlanması üçün
tələb olunan xammallar isə Qazaxısatan və Türkiyədən
idxal edilir. Gələcək

planlara gəlincə, M.Sultanov bildirir ki, müəssisə,
sifarişlərdən asılı olaraq digər kimyəvi maddələrin
istehsalını da reallaşdıra bilər.

Qeyd edək ki, «Bakı Ağırlaşdırıcılar» ASC
müəssisəsi Bakı Ağırlaşdırıcılar Zavodunun bazasında
yaradılıb. Həmin müəssisə ilk dəfə 1946-cı ildən
fəaliyyətə başlayıb və neft-qaz quyularının qazılmasında
istifadə edilən ağırlaşdırıcı maddələrin istehsalı ilə
məşğul olub. Eyni zamanda burada neft sənayesi üçün
tələb olunan digər məhsullar da istehsal edilib. İlk vaxt-
larda SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində olan
zavod sonradan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR)
balansına verilib. Sovet dövründə zavodda bərpa işləri
aparılmayıb. Texniki nəzarət aşağı səviyyədə olub.
İstehsal vasitələri yararsız vəziyyətə düşüb. Ona görə də
Azərbaycan hökuməti bu müəssisəni özəlləşməyə
çıxarmaq qərarına gəlib. 2002-ci ildə müəssisə SOCAR-
ın balansından çıxarılıb. 2008-ci ildə isə investisiya
müsabiqəsinə çıxarılıb. Nəticədə burada haqqında
danışılan böyük dəyişikliklər baş verib.

İllər İstehsalhəcmi

2010 6,0 min ton

2011 11,0 min ton

2012 21,0 min ton

2013 22,0 min ton

2014 23,7 min ton

2015 26,9 min ton

2016 24,0 min ton

2017 28,0 min ton

2018 yanvar-noyabr 20,0 min ton
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Əmlak bazarında 
yüksək aktivlik
yanvar ayında
davam edib

2019-cu ilin ilk ayı Az"rbaycanda daşınmaz "mlakla "m"liyyatların yüks"k ak-
tivliyi il" yadda qalıb. 2018-ci ild" müşahid" olunan canlanma növb"ti ild" d"
davam edir v" yanvar ayında aylıq göst"ricil"r yüks"k olub. H"m ölk"d"ki iqti-
sadi artım, h"m d" "mlakla "m"liyyatların sad"l"şm"si, el"c" d" kütl"vi kam-
paniyalar "halid" "mlakın qeydiyyatına marağı artırıb. Yanvar ayının gös t" ri ci -
l"ri "mlak bazarında aktivliyin bundan sonra da artacağından x"b"r verir. 



Beləliklə, ƏMDK-nin məlumatlarına görə, 2019-cu
ilin yanvar ayında ölkədə 18 609 əmlak üzərində
mülkiyyət hüququ qeydə alınıb. Bu ötən ilin yanvarı ilə
müqayisədə 14% artıqdır. Aparılan qeydiyyatın 4 357-si
(23,4%) ilkin, 14 252-si (76,6%) təkrar qeydiyyata aid-
dir. Ötən ilin yanvarı ilə müqayisədə təkrar qeydiyyat
26% artıb, ilkin qeydiyyat isə 13% azalıb. Yanvarda 15
mindən artıq əmlaka texniki pasport, 12,8 min müayinə
aktı tərtib edilib, 296 yüklülük, 3 834 ipoteka qeydə
alınıb. Ötən ay məhdudlaşdırmaya dair 15,1 min arayış,
əhaliyə xidmətlə bağlı isə 15,5 min müxtəlif arayışlar

verilib. Yanvarda texniki pasportların sayı 11%, ipoteka
qeydiyyatı 18%, məhdudlaşdırmaya dair arayışlar 11%,
müayinə aktları 22% artıb. Əhaliyə verilən arayışların
sayında isə 13% azalma olub (Cədvəl 1.). 

Ötən ay mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı aparılan
əmlaklardan 3 596-sı fərdi yaşayış və bağ evi, 5 057-si
mənzil, 9 013-ü torpaq sahəsi, 406-sı qeyri-yaşayış
binası, 466-sı qeyri-yaşayış sahəsi, 65-i əmlak komplek-
si, 3-ü çoxmərtəbəli yaşayış binası, 3-ü isə çoxillik əkmə
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Cədvəl 1. 2019-cu ilin yanvar ayında ƏMDK
yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri

Xidmətinin əsas göstəriciləri

№ Göstəricilər 
Yanvar,
2019 

Yanvar,
2018-ə

nisbətən
dəyişmə

1
Mülkiyyət hüquqları üzrə apa -
rılmış dövlət qeydiyyatının sayı  

18 609 14,2%

o cümlədən, ilkin qeydiyyat 4 357 -13,2%

təkrar qeydiyyat 14 252 26,3%

2 Texniki pasportların sayı 15 514 11,5%

3 Yüklülük (icarə, istifadə) 296 -13,7%

4 İpoteka qeydiyyatı 3 834 18,0%

5
Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə)
dair dövlət reyestrindən arayış

15 102 11,4%

6
Əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif

arayışlar 
15 467 -13,0%

7 Müayinə aktı 12 845 22,2%

Cədvəl 2. 2019-cu ilin yanvar ayında hüquqların
dövlət qeydiyyatının əmlak bölmələri üzrə hesabatı

№ Göstəricilər 
Yanvar,
2019

Yanvar,
2018-ə

nisbətən
dəyişmə

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 18 609 14,2%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 3 596 21,4%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 5 057 6,3%

3 Torpaq sahələri 9 013 16,6%

4 Qeyri yaşayış binası 406 13,4%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 466 15,9%

6 Əmlak kompleksi 65 8,3%

8 Çoxmərtəbəli yaşayış binaları 3
4,3 dəfə
azalıb

9 Çoxillik əkmələr 3
5,7 dəfə
azalıb
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olub. Ötən ilin yanvarı ilə müqayisədə fərdi evlərin
qeydiyyatı 21%, mənzillərin qeydiyyatı 6%, torpaq
sahələrinin qeydiyyatı 17% artıb (Cədvəl 2.). 

Yanvarda əmlak bazarında Bakı şəhərinin payı
azalıb. Ötən ay ölkə üzrə aparılan əmlakın qeydiyyatının

31,5%-i paytaxtda baş verib. Artıq ənənəvi olaraq fərdi
yaşayış evi, torpaq sahələri, qeyri-yaşayış binaları və
əmlak kompleksləri üzrə əməliyyatların böyük hissəsi,
çoxillik əkmələrlə əməliyyatların isə hamısı regionlarda
aparılır (Cədvəl 3.). 

2019-cu ilin yanvarında ƏMDK yanında Daşınmaz
Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 18 ərazi idarəsinin
16-da daşınmaz əmlakın qeydiyyatının artımı, 2 ərazi
idərəsində isə qeydiyyatın azalması müşahidə edilib.
Qeydiyyatda ən yüksək artım Cəlilabad (64%), Abşeron
(55%) və Lənkəran (49%) ərazi idarələrində baş verib.
Qeydiyyatın azalması isə Sumqayıt (27%) və Şəmkir
(11%) ərazi idarələrində baş verib (Cədvəl 4.).

Yanvar ayında daşınmaz əmlak üzərində qeydə
alınan mülkiyyət hüquqlarının 23,4%-i ilkin qeydiyyatın
payına düşür. Ümumi qeydiyyatda ilkin qeydiyyatın ən
yüksək payı Zaqatala (42,7%) və Sumqayıt (29,5%)
ərazi idarələrində baş verib. İlkin qeydiyyatın ən aşağı
payı isə Gəncə (17,3%) və Lənkəran (17,7%) ərazi
idarələrində qeydə alınıb. Ümumiyyətlə 18 ərazi
idarəsinin 10-da ilkin qeydiyyatın payı 20% və ondan
yuxarıdır (Cədvəl 5). 

Cədvəl 4. 2019-cu ilin yanvar ayında ƏMDK yanında
DƏDRX-in ərazi idarələri üzrə daşınmaz əmlak üzərində

hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında məlumat

Ərazi idarələri
Yanvar,
2019  

Yanvar 2018-ə
nisbətən artım

Respublika üzrə cəmi 18 609 14,2%

Bakı şəhər Ərazi İdarəsi 5 856 7,2%

Sumqayıt Ərazi İdarəsi 928 -27,3%

Gəncə Ərazi İdarəsi 1 059 38,8%

Abşeron Ərazi İdarəsi 1 607 54,7%

Xaçmaz Ərazi İdarəsi 1 681 24,9%

Beyləqan Ərazi İdarəsi 406 10,9%

Bərdə Ərazi İdarəsi 707 0,1%

Cəlilabad Ərazi İdarəsi 744 63,9%

Qəbələ Ərazi İdarəsi 581 9,8%

Lənkəran Ərazi İdarəsi 943 48,7%

Şəmkir Ərazi İdarəsi 403 -10,6%

Şəki Ərazi İdarəsi 602 12,3%

Şirvan Ərazi İdarəsi 693 31,3%

Şamaxı Ərazi İdarəsi 312 22,4%

Tovuz Ərazi İdarəsi 565 6,4%

Ucar Ərazi İdarəsi 349 1,5%

Yevlax Ərazi İdarəsi 626 10,4%

Zaqatala Ərazi İdarəsi 547 7,3%

Cədvəl 5. 2019-cu ilin yanvar ayında ƏMDK
yanında DƏDRX-in ərazi idarələri üzrə daşınmaz
əmlak üzərində hüquqların ilkin dövlət qeydiyyatı

haqqında məlumat

Ərazi idarələri
İlkin qeydiyyatın ümumi
qeydiyyatda xüsusi çəkisi

Respublika üzrə cəmi 23,4%

Bakı şəhər Ərazi İdarəsi 26,8%

Sumqayıt Ərazi İdarəsi 29,5%

Gəncə Ərazi İdarəsi 17,3%

Abşeron Ərazi İdarəsi 18,2%

Xaçmaz Ərazi İdarəsi 18,0%

Beyləqan Ərazi İdarəsi 18,5%

Bərdə Ərazi İdarəsi 19,1%

Cəlilabad Ərazi İdarəsi 19,5%

Qəbələ Ərazi İdarəsi 27,2%

Lənkəran Ərazi İdarəsi 17,7%

Şəmkir Ərazi İdarəsi 19,4%

Şəki Ərazi İdarəsi 23,1%

Şirvan Ərazi İdarəsi 23,5%

Şamaxı Ərazi İdarəsi 27,2%

Tovuz Ərazi İdarəsi 22,5%

Ucar Ərazi İdarəsi 23,5%

Yevlax Ərazi İdarəsi 24,6%

Zaqatala Ərazi İdarəsi 42,0%

Cədvəl 3. 2019-cu ilin yanvar ayında hüquqların
dövlət qeydiyyatının əmlak bölmələri, 

Bakı və regionlar üzrə hesabatı

№ Əmlak Bölmələri
Ölkə
üzrə

Bakı
üzrə
Sayı

Bakı
üzrə %

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 18 609 5 856 31,5%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 3 596 1 194 31,7%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 5 057 3 243 64,1%

3 Torpaq sahələri 9 013 881 9,8%

4 Qeyri yaşayış binası 406 115 28,3%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 466 399 85,6%

6 Əmlak kompleksi 65 23 35,4%

8
Çoxmərtəbəli yaşayış

binaları
3 1 33,3%

9 Çoxillik əkmələr 3 - -
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GÜRCÜSTAN
éslind" Gürcüstanı az"rbaycanlılara tanıtmağa ehtiyac yoxdur.
Az"rbaycanın "sas qonşusu, q"rbd" yerl"şdiyin" gör", ölk"mizin
Avropaya açılan qapısı olan Gürcüstana v"t"ndaşlarımızın "ks"riyy"ti
s"yah"t edib. Çoxsaylı turistik yerl"ri il" tanınan Gürcüstanda h"m qış,
h"m d" yay turizmi inkişaf edib. Ölk" "razisind" 50-d"n çox kurort turizm
bölg"si var, bunlardan "n m"şhuru Borjomi v" Sxaltubodur. Yay
turizmind" is" Qara d"niz sahili boyunca yerl"ş"n Batumi v" Kobuletti
ş"h"rl"ri populyardır. Bu ölk"ni son zamanlar daha "h"miyy"tli ed"n,
v"t"ndaşlarının Avropaya vizasız gediş-g"lişdir. 500 mind"n çox
soydaşımızın yaşadığı bu ölk"nin "mlak bazarına Az"rbaycan
v"t"ndaşlarının da marağı ilb"il artır.    

Qara d"niz 
sahilind" "mlak
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GÜRCÜSTANIN DAŞINMAZ éMLAK BAZARI
Transmilli korporasiyalar və turist ordusu tərəfindən

hələ tam “zəbt” edilməmiş Gürcüstan kimi ölkələrdə əmlak
bazarı sektorunda xeyli imkanlar mövcuddur. Hazırda
Gürcüstan indi turistlər, sərmayədarlar və biznesmenlərin
rəyi hesabına özünün yeni, müsbət  imicini formalaşdırır.
2005-ci ildə Tiflis hava limanına 547 min insan gəlmişdisə,
2016-ci ildə bu rəqəm 2,2 milyona catmışdı. Getdikcə daha
çox insan Gürcüstanin Avropada istirahət eləmək üçün ən
əlverişlı məkan olması qənaətinə gəlməyə başlayıb. Ölkəyə
Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə, İran, Ukrayna, Avropa Birliyi
və təbii ki, ərəb ölkələrindən turistlər gəlir. Əcnəbilərin
Gürcüstana artan marağı daşınmaz əmlak bazarına və
buradakı qiymətlərə də təsirsiz ötüşməyib. Və Gürcüstanda
əmlaka investisiya yatırmağın Qafqazda pul xərcləməyin ən
əlverişli yolu sayanların sayı artmaqdadır.  Azərbaycan
vətəndaşları da son illərdə Gürcüstanda daha çox daşınmaz
əmlak almağa başlayıblar.

éMLAKI HARADA ALMAQ LAZIMDIR?
Son iki ildə Gürcüstanın paytaxtı Tiflis tikinti bumu

yaşayıb. Burada böyük olmayan mənzillərdən tutmuş
zəngin penthauslara kimi bütün əmlaklar var. Tikililərin
hamısı satılmasa da, tikinti işləri yüksək templə davam edir.
Tiflisdə keyfiyyətli inşaatına görə təklif olunan mənzillərin
1 kvadratmetri ən azı 1000 ABŞ dollarından başlayır. Tə -
mir siz evlərin qiyməti yerləşmə yerindən aslı olaraq kv.metr
üzrə 1300-3000 lari arasında dəyişir. Bu qiymət Moskva,
Kiyev və hətta Minskdəki qiymətlərdən aşağı həddə qiy -
mət  lən  di rilir. Bu rəqəm bir az ucqar ərazilərdə yaşayanlar
üçün bəlkə də baha görünə bilər. Amma söhbət ölkənin əsas
işgüzar şə hə rindən gedirsə, elə də böyük deyil. 

2018-in statistikası daşınmaz əmlakların bahalaş dı ğı nı
göstərir. Yerli şirkətlərin qiymətləndirməsinə görə, tək cə
2016-2017-ci illərdə milli valyuta ilə təklif olunan mən zilin
1 kvmetrinin dəyəri 15 % (1829 laridən 2098 la riyədək),
dollarla isə 4%  (836 dollardan 870 dol la ra dək) bahalaşıb.
Paytaxtın ən bahalı rayonu Mtas min da dir. Burada həm ica -
rə, həm də satış qiymətləri xeyli fərq lənir. Satışa çıxa rı lan
da şınmaz əmlakın 1 kvadratmetri orta qiy mətlə 1011 ABŞ
dol ları təşkil edir. Hər kvadratmetr üçün ica rə haqqı isə bir
ay müd də tinə 9 ABŞ dolları tələb olunur.  Samqori rayonu
isə ək sinə, Tiflisin ən ucuz mənzillərinin təklif edildiyi
rayondur - 1 kvadratmetr üçün orta satış qiyməti 544 ABŞ
dolları, icarə haqqı isə 5 dollara bərabərdir. 

Ölkə üzrə daşınmaz əmlak satışının 44%-i paytaxt
Tiflisin payına düşür. Tiflisin daha çox mənzil satılan ra -
yonu Saburtalodur, bazarın 27%-i. Sonrakı yeri Vake ray-
onu 16,1%-lə tutur, Qldani rayonu isə 12,2%-lə üçüncü
yerdə gəlir. 

2018-ci ilin göstəricilərinə görə mənzilin hər kv m
üçün olan qiymətlər belədir:

Mtasminda - 1099 dollar, il ərzində qiymət artımı -
7,3%;

Vake – 972 dollar, artım 5,3%;
Saburtalo– 893 dollar, artım 2%;

Krsanisi– 829  dollar, artım 2,3%;
Didybe– 783 dollar, artım 12,4%;
Çyqyreti– 771 dollar, artım 2,9%;
İsani– 682 dollar, artım 2,6%;
Nadzaladevi – 628 dollar, artım 12,4%;
Qldani– 570 dollar, artım 9,9%;
Samqori – 546 dollar, il ərzində mənzillərin qiyməti

7,3% azalıb.

éMLAK NEÇéYéDİR?
Tiflisin elit yaşayış məntəqələrində mənzillərin qiy -

məti hətta 200 min dollardan yuxarıdır. Məsələn, paytaxtın
Vake rayonunda 7 otaqlı, ümumi sahəsi 128 kv olan, bütün
zəruri mebel və avadanlıqla təchiz olunmuş  mənzil 260
min ABŞ dollarına təklif edilir. 

487 kvm-lik penthaus isə fantastik qiymətədir: 2 mil -
yon avro! Tiflisin prestijli Vake rayonunda yerləşən, dağlara
mənzərəsi və ideal təmiri olan evdə 6 yataq otağı, 6 sanitar
qovşağı var.  
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DéNİZ MİRVARİSİ BATUMİ
Tiflisdən sonra əmək bazarında ən aktiv bölgə, Qara

dəniz sahilində yerləşən, yay turizmi ilə məşhur olan
Batumi şəhəridir. Buradakı mənzillərin qiyməti ərazidən
asılı olaraq dəyişir, sahilə yaxın məkanlar daha bahalıdır.
Dəniz kənarındakı evlərin kvadratmetri 600-1800 ABŞ
dolları civarındadır. Sahilə yaxın yerləşən, dənizə mənzərəsi
olmayan mənzillərin qiyməti nisbətən ucuzdur. Tikintini
həyata keçirən şirkətlərdən bu cür mənzilləri bina tikildiyi
ərəfədə hər kvm sahəsinə görə 500-900 dollar arası əldə
etmək mümkündür. Artıq hazır olan binalarda isə qiymətlər
700-1200 dollar arası dəyişir. Sahildən 2, 3 zolaq kənarda
olan mənzilləri isə daha ucuz əldə etmək mümkündür. Bu
cür mənzillər binanın tikintisi başlayan zaman kvm üçün or-
ta hesabla 400-600, hazır binalarda isə 500-700 dollardır.
Daha kənar rayonlarda hətta hər kvm üçün 300-500 dollara
da mənzillər var. Batumidə inşa olunan bütün binaların
demək olar ki, 99%-i tikilib qurtardıqdan sonra dövlətə
təslim edilir. Ona görə də ev alarkən etibarlılıqda tərəddüd
edənlər hazır binalardan mənzil alsalar, yaxşıdır. İkinci əl ev
alanlar isə prosesin başlanğıcından reyesterdən mənzillə
bağlı çıxarış tələb edib lazım olan suallarına cavab ala
bilərlər. 

Batumi sürətlə inkişaf edir, faktiki olaraq böyük və
müasir yaşayış-otel kompleksinə çevrilmiş bu gözəl şəhər
fəv varəli istirahət parkları, restoranları, konsert mey dan ça -
la rı ilə göz oxşayır, gələn qonaqları valeh edir. 

Burada sahəsi 45 kv.m olan 2 otaqlı mənzil orta
hesabla 40 min dollara təklif edilir. Bu məbləğə evin
mebellə təchizatı da daxildir. Mebelsiz evin qiyməti 30 min

dollardır. Batumidə ən əlverişli yatırım otel otaqlarına qoyu-
lan sərmayədir. Dənizin birinci sahil zolağında tikintiyə
hazırlıq mərhələsində olan 30 kv.m-lik apart-otel otağını 25
min dollara almaq olar. Tikili istifadəyə veriləndən, yəni il
yarım sonra həmən otağın qiyməti 51 min dollara kimi
qalxır. Təmir üçün tələb olunan xərclər 10 min dollar təşkil
edir. Otağn bir günlük kirayəsi 70 dollardir. İlin 3 ayı üçün
gələn gəir isə 6300 dollar. İdarə edən şirkətə 9 % ödənir, il
ərzində 240 dollar isə otağın diğər xərclərinə sərf olunur.
Yatırılan sərmayə illik 15 % gəlir gətirir. 

FéRDİ EVLéR 
Fərdi evlər Batumidən kənarda, əsasən Kobuleti şəhəri

istiqamətində çoxluq təşkil edir. Bağ evi tipli fərdi evi 35
min dollara almaq olar. Daha elit yaşayış səviyyəsi arzu-
layanlar üçün isə 1,5 milyon dollara evlər də təklif olunur.
Bakuriani şəhərində nisbətən aşağı qiymətə 60-70 min dol-
lara fərdi evlər almaq olar. Kottec tipli evlərin qiyməti 230
min dollardan başlayır. Dağ xizək mövsümündə bu evlərə
tələbat daha da çoxalır. 

KOMMERSİYA OBYEKTLéRİ 
Kommersiya obyektlərinin satışı və icarəsinin qiyməti

isə daha yüksəkdir. 1 kv.m sahə 1088-1230 ABŞ dolları
çərçivəsində təklif edilir. İcarə haqqı isə eyni sahə üçün bir
aylıq 10,1-12 dollar arasındadır. 

İş adamları Gürcüstanda mağaza, ofis, anbar və s.
obyektlərə pul qoya bilərlər. Satışda olan obyektlər əsasən
paytaxtda cəmləşib. Təkcə Batumi şəhərində tikilən yeni
binaların demək olar ki, hamısının 1-ci mərtəbəsi kommer-
siya obyektləridir. Paytaxt Tiflisdə də istənilən təyinatlı və
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qiymətə obyekt əldə etmək olar. Məsələn, ümumi sahəsi 8
min kvm olan 4 mərtəbəli binada çoxfunksiyalı mərkəzə 7
milyon dollar ödəməklə sahib olmaq mümkündür. İaşə
obyektləri içərisində qonaqlı-qaralı paytaxtda ən gəlirli
yerlərdən biri restoran və kafelərdi. Məhz buna görə
yerləşmə zonasından asılı olaraq sahəsi 1000 kvm-dək olan
2 mərtəbəli restoranlar 2-4 milyon dollaradır. Gürcüstanda
populyar obyektlər içərisində daha çox diqqət çəkən
otellərdir. Borjomi müalicəvi sanatoriya bölgəsində sahəsi 3
min kvm olan birmətrəbəli oteli 1,5 milyon dollara almaq
olar. Batumidə isə 176 kv.m-də 105 min dollara ofis təklif
edilir. Burada 310 min dollara 2,2 min kvm sahəsi olan
restoran almaq mümkündür. 

Tiflisdə icarəyə verilən əmlaklar yüksək gəlirlidir və
il lik 5%-6% civarında dəyişir. Əlbəttə ki, mənzillərin uzun -
müd dətli kirayə verilməsi məqsədilə alınması və dəyərinin
ar tı mını gözləmək əla variantdır. Bu, 2018-ci ildə ölkədə
otu rum izni almaq istəyənlərin mənzillərə sərmayə qo yu luş -
la rının artım həddində də özünü büruzə verir. Kirayə gə li -
rin dən tutulan vergi 5 % təşkil edir. 

XARİCİLéRİN éMLAK ALMAQ PROSEDURU
Gürcüstanda əcnəbilərin əmlak almasına heç bir

məhdudiyyət yoxdur. Pasportun və pulun varsa istənilən
əmlakı ala bilərsən. Ölkəyə pul yatıran xaricilər vətəndaşlıq
da ala bilərlər. İndi mövcud olan qaydalara görə, Gür cüs tan -
da 35 min dollarlıq əmlak alan və ya ölkə iqtisadiyyatına
300 000 lari ($109,400) yatırım edən xaricilər burada mü -
vəq qəti yaşamaq icazəsi ala bilər. Bu icazə qeyri-müəyyən
müd dətə verilir. 

Amma indi hökumət bu qaydaları dəyişir. Artıq pay-
taxtda daşınmaz əmlak alınması üçün limitin 100 min dol-
lara çatdırılması və müvəqqəti yaşamaq icazəsinin 1 illik
müddətə verilməsini nəzərdə tutan dəyişikliklər qəbul
edilib. Investisiya yatırımlarının məbləği 300 min dollara
qaldırılıb və bunun müqabilində müvəqqəti yaşamaq icazəsi
5 il müddətinə veriləcək. 

Gürcüstanda yeni tikilidə ev alarkən binanin istismara
ve rilib-verilmədiyini öyrənmək vacibdir. Əksər hallarda alı -
cı lar bu məsələdə aldadılırlar. Binanin bünövrəsi qazılarkən
şir kətdən mənzil almaq da bir qədər risklidir. Ən məs lə hət -
lisi, hazır, istismara verilmiş binadakı mənzildir. Yeri gəl -
miş kən əcnəbilər aldıqları mənzilin pulunu yerlı vətəndaşlar
kimi hissə-hissə ödəyə bilirlər. 

ALQI-SATQI MÜQAVİLéSİ
Mülkiyyətin əldə edilməsi üçün dövlətin ictimai Re -

yes ter xidmətində 106 lari (42 dollar) rüsumun ödənməsi tə -
ləb olu nur. Alqı-satqıya sərf olunan vaxt fərqlidir. Məsələn,
Ba tu mi də daşınmaz əmlaka sahib olmaq istəyən şəxs cəmi
2 saat vaxt itirir (Müqavilənin  imzalanması, bankda ödəmə
prosesi və reyestrdə qeydiyyata alınmaq hüququ). 

Gürcüstanda bu ölkəyə gəlmədən də mənzil almaq
mümkündür. Bu zaman başqa bir şəxsə etibarnamə vermək
kifayətdir. Əmlak alıcısı müqaviləni distansion yolla imza-
lamaq, tələb olunan vəsaiti banka köçürmə yolu ilə də

ödəyə bilər. Daha sonra siz və yaxud etibarlı nümayəndəniz
Gürcüstana gələrək Reyestrdə qeydiyyatdan keçirsiniz. 

MéNZİLLéRİN ALINMASI Vé
RéSMİLéŞDİRİLMéSİ ZAMANI BURAXILAN
BAŞLICA 3 SéHV

Bir qayda olaraq səhvlər evi tikənlər tərəfindən qəsdən
yox, diqqətsizlik üzündən meydana gəlir. Və bu da rəsmi -
ləş dir mə zamanı imtina cavabının verilməsinə səbəb olur. 

1. Müqavilənin gürcü versiyası ilə uygun gəlməməsi
və rus (türk, ingilis və s.) dilində olması

2. Müqavilədə bütün zəruri qeydlərin göstərilməməsi,
yaxud səhv qeydlərin aparılması, alıcının və ya satıcının
göstəricilərinin yanlış olması. 

3. Satıcı tərəfindən Reyesterdə bütün sənədlərin rəsmi -
ləş di rilməməsi

Bu səbəblərə görə alıcılar öz imkanları hesabına da sə -
nəd ləşdirmə proseduru ilə yaxından maraqlansalar yaxşı
olar. 

MéNZİLLéRDéN HANSI VERGİLéR TUTULUR?
Gürcüstanda mənzil vergisi deyil, mülkiyyət vergisi

var, maksimal illik dərəcə 1 faizdir. Dərəcə ailənin il ərzində
Gürcüstan ərazisində əldə etdiyi gəlirə uyğun olaraq dəyişir.
(İllik gəliri 40 min lariyədək olarsa – 0%, 40 - 100 min lari
arası 0,5%-0,8%, 100 000 laridən yüksək olduqda isə 0,8%-
1%). Hesablama bazası – mülkiyyətin qiymətidir. Buna
görə də Gürcüstan ərazisində gəliriniz yoxdursa, o halda siz
mülkiyyət vergisindən azadsınız. 

GÜRCÜSTANDA KOMMUNAL XéRCLéR 
Yaşamadığı müddətdə mənzil sahibi heç bir kommu-

nal haqq ödəmir. Orta hesabla 2-3 otaqlı mənzil sahibləri
qişda qaz üçün ayda 60 dollar, elektrik enerjisinə 15-20 dol-
lar, suya görə isə 2-3 dollar ödəyir. 

MéNZİLİN KİRAYé VERİLMéSİ 
Əmlak bazarı üzrə mütəxəssislərin sözlərinə görə, pay-

taxt Tiflisdə mənzillərin kirayəsinə olan tələbat 2017-ci ilin
yay turizm mövsümündən etibarən artıb. Şəhərin
mərkəzində yerləşən 1 otaqlı mebelsiz mənzilin bir aylıq
kirayə haqqı 300 ABŞ dollarıdır. Bu qiymətə həmçinin ən
sakit və məşhur Saburtalo rayonunda da ev kirayələmək
mümkündür. Mənzil sovet dövründən qalma köhnə bloklu
binada yerləşəcək.  

Mənzilin  kirayə verilməsi üçün ilk növbədə özünün
kirayə və xidməti olan obyektin seçilməsi tövsiyə olunur.
İlk addım tam xidməti üzərinə götürən rieltor şirkətləri ilə
müqavilənin imzalanmasından başlanır. Bundan başqa bir
sıra məşhur saytlarda öz akkauntunu yaradaraq bronlanma
prosesini məsafədən idarə edə bilərsən. Sonrakı addım
qonaqların qarşılanması və məzilin təmizliyini həyata
keçirəcək təmizlik xidməti göstərən şirkət ilə müqavilənin
imzalanmasıdır. 



Yeni tikilid" m"nzilin layih"sini d"yişm"y" icaz"
verilirmi? Bunun üçün kim" müraci"t etm"k
lazımdır? 

Mənzilin, yəni yaşayış sahəsinin yenidən plan laş dı -
rıl ması ilə bağlı qanunvericiliyin tələbləri Azər bay -
can Respublikasının Mənzil Məcəlləsində əksini
tapıb. Məcəllənin 23-cü maddəsinə əsasən, yaşayış
sahəsinin yenidən planlaşdırılması mənzildə kon-
struktiv elementlərə toxunmadan, arakəsmələrin
sökülməsi (ləğv edilməsi), yerinin dəyişdirilməsi
və ya yenilərinin quraşdırılması, qapı yerlərinin
dəyişdirilməsi və yenilərinin quraşdırılması,
mənzildəki yardımçı sahələr hesabına otaqların
sahəsinin genişləndirilməsi, əlavə mətbəxin və ya
sanitar qovşaqların quraşdırılması və ya onların
yerinin dəyişdirilməsi kimi yaşayış sahəsinin
konfiqurasiyasının dəyişdirilməsindən, habelə isti-
lik sisteminin quraşdırılması və ya yenidən
quraşdırılmasından ibarətdir. Məcəlləyə əsasən,
mənzilin yenidən planlaşdırılması yerli icra
hakimiyyəti orqanının qərarı  əsasında aparılır. 

Mənzilin yenidən planlaşdırılması üçün mənzil
sahibi və ya onun nümayəndəsi həmin mənzilin
yerləşdiyi ərazinin icra hakimiyyəti orqanına
müraciət edir. 
Bu zaman həmin orqana aşağıdakı sənədlər də
təqdim edilməlidir: - mənzilin yenidən
planlaşdırılmasına dair ərizə;
- yenidən planlaşdırılması nəzərdə tutulan mənzilə
dair hüquq müəyyənedici sənədlər (sənədlərin əsli
və ya notariat qaydasında təsdiq olunmuş surətləri);
- mənzilin müəyyən edilmiş qaydada tərtib edilərək
hazırlanmış yenidən planlaşdırılması layihəsi;
- yenidən planlaşdırılması nəzərdə tutulan mənzilin
texniki pasportu;
- əgər həmin mənzil və ya onun yerləşdiyi bina (ev)
memarlıq, tarix və mədəniyyət abidəsi olduqda, bu-
rada işlərin aparılmasının mümkünlüyü barədə mü-
vafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
orqanın (qurumun)rəyi tələb olunur. 
Məcəlləyə əsasən, razılaşdırmanı həyata keçirən
orqan yuxarıda sadalananlardan əlavə sənəd tələb
edə bilməz. Bu müraciətə 30 gün ərzində cavab
verilir. Qərər qəbul edilməsindən sonra 3 gün
ərzində razılıq qərarı və ya imtina mənzil sahibinə
təqdim edilməlidir. Həmin sənəd yaşayış sahəsinin
yenidən qurulmasının və (və ya) yenidən
planlaşdırılmasının aparılması üçün əsasdır.

M"nzilin layih"sinin d"yişdirilm"sind"n
sonra mülkiyy"t s"n"dl"rin" d"yişiklik
edilm"lidirmi? 

Cavab: Mənzil Məcəlləsinin 26-cı maddəsinə
əsasən, mənzilin yenidən qurulması və ya
yenidən planlaşdırılmasının başa çatması
razılaşdırmanı həyata keçirən orqanın

yaratdığı qəbul komissiya sı nın aktı ilə
təs diq lə nir. Qəbul komissi ya -

sı nın aktı ra zı laş dır -

суал ъаваб
«Су ал-Ъа ваб» руб ри ка сы ЯМДК йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти ня
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ma nı hə ya ta keçirən orqan tərəfindən dövlət kadastr
uçotunun apa rılması məqsədi ilə daşınmaz əmlakın
dövlət re yes trini aparan orqana göndərilməlidir. 

Yeni tikilid"n m"nzil aldıqda v" s"n"dl"şdir -
dikd" texniki pasportun t"rtib edilm"si üçün
xidm"t haqqı, rüsumun m"bl"ği n" q"d"rdir? 

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respub li -
ka sı Qanununun 26.1.2-ci maddəsinə uyğun olaraq
da şınmaz əmlaka dair texniki pasportun verilməsi
üçün 50 manat dövlət rüsumu nəzərdə tutulmuşdur.
Xid mət haqqının məbləği isə Azərbaycan Res pub -
li ka sı Tarif (qiymət) Şurasının 31 iyul 2009-cu il ta -
rixli 4 nömrəli qərarına uyğun olaraq tənzimlənir.  

M"nzilin layih"sinin d"yişm"sind"n sonra yeni
texniki pasportun t"rtibi hansı öd"niş" başa
g"l"c"k? 

Texniki pasportun verilməsi üçün tələb olunan
dövlət rüsumunun məbləği “Dövlət rüsumu haq -
qın da” Qanunun 26.1.2-ci maddəsinə uyğun olaraq
50 manat təşkil edir. Xidmət haqqının məbləği isə
Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının
31 iyul 2009-cu il tarixli 4 nömrəli qərarına uyğun
olaraq tənzimlənir. 

Yeni tikilil"rd" m"nzilin layih"sini özbaşına
d"yişm"y" gör", c"za v" ya c"rim" n"z"rd" tu-
tulurmu? 

Yaşayış sahələrinin özbaşına yenidən qurulması və
ya yenidən planlaşdırılmasına görə cərimələr
İnzibati Xətalar Məcəlləsində (İXM) nəzərdə tutu-
lub. Məcəllənin 393.3-cü maddəsinə əsasən,
yaşayış sahələrinin özbaşına yenidən qurulmasına
və (və ya) yenidən planlaşdırılmasına, onlardan
başqa məqsədlər üçün istifadəyə görə, əgər bu,
şəxslərin hüquqlarını və qanuni mənafelərini pozur-
sa və ya onların həyat və ya sağlamlığına real
təhlükə yaradırsa - fiziki şəxslər üç yüz manatdan
beş yüz manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər min
beş yüz manatdan iki min beş yüz manatadək
məbləğdə cərimə edilir.

éMDK-nin elektron xidm"tl"ri vasit"sil" mü "y -
y"n edilib ki, bizim m"nzil sahibi olduğumuz
yeni tikilid" m"nzill"r" çıxarış verilir. Bu halda
h"min m"nzil (y"ni yeni tikilmiş binadakı m"n -
zil) üçün çıxarışın verilm"si üçün hansı m"bl"ğ
öd"nilm"lidir?.

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Res pub li -
ka sı Qanununun 26.1.1-ci maddəsinə uyğun olaraq
daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının
dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın
verilməsi üçün 30 manat dövlət rüsumu nəzərdə
tutulmuşdur. Xidmət haqqının məbləği isə
Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının
31 iyul 2009-cu il tarixli 4 nömrəli qərarına uyğun
olaraq tənzimlənir.

Hansı hallarda m"nzilin layih"sinin
d"yişdirilm"sin" icaz" verilmir? 

Bu hallar Mənzil Məcəlləsinin 25-ci maddəsində
(Yaşayış sahəsinin yenidən qurulması və (və ya)
yenidən planlaşdırılmasını razılaşdırmaqdan imti-
na) əksini tapıb.
Həmin maddəyə əsasən, mənzilin yenidən plan -
laşdırılmasına aşağıdakı hallarda icazə ve rilmir: 
- icazə üçün tələb olunan sənədlər təqdim
edilmədikdə;
- mənzilin yenidən planlaşdırılması layihəsi yaşayış
sahəsindən təyinatı üzrə istifadəni təhlükəli və ya
qeyri-mümkün edən dərəcədə yaşayış sahələri üçün
qanunvericiliklə müəyyən olunmuş sanitariya və
texniki norma və qaydalara uyğun olmadıqda;
- mənzilin yenidən planlaşdırılması layihəsi qon -
şuların və ya digər üçüncü şəxslərin hüquqlarını və
qanuni mənafelərini pozduqda (həmin qonşu və ya
üçüncü şəxslərin buna yazılı razılıq verdiyi hallar
istisna olmaqla);
- mənzilin yenidən planlaşdırılması layihəsi qon şu -
ların və ya digər üçüncü şəxslərin həyat və sağ lam -
lığına təhlükə yaradırsa;
- mənzilin yenidən qurulması və (və ya) yenidən
plan laşdırılması layihəsi binanın xarici görü nü -
şündə dəyişiklik edilməsini nəzərdə tutduqda, belə
dəyişikliyin binanın xarici görünüşü, arxitektura və
təhlükəsizlik sahəsində qanunvericiliklə müəyyən
olunmuş tələblərə cavab vermədiyi hallarda.
Yerli icra hakimiyəti orqanı mənzilin yenidən
planlaşdırılması ilə bağlı müraciətə imtina cavabı
verdikdə, həmin qərarını hökmən yuxarıda
göstərilən səbəblərdən biri ilə əsaslandırmalı, və
həmin pozuntuların mahiyyətinin nədən ibarət
olduğunu göstərməlidir. Bu barədə qərar qəbul
edildikdən 3 gün ərzində ərizəçiyə təqdim edilir və
ya göndərilir. Ərizəçi həmin qərardan məhkəmə
qaydasında şikayət edə bilər. 
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ямлак вя малиййя

Digər kommersiya obyektləri kimi, ofis sahələrinə
də tələbat artmaqdadır. Bununla yanaşı, ofislərin icarə
qiymətləri fərqli dəyişib. 

Ofislərin əsas müştəriləri olan özəl sektorun təm sil -
çi ləri iş yerlərinin dəyişilməsi ilə bağlı qərarı ənənəvi
ola raq ilsonunda verirlər. Bir şox şirkətlər ilin ye kun la rı -
nı, əldə edilən gəlirləri analiz edərək, bəzi xərcləri azalt -
ma ğa və ya artırmağa qərar verirlər. Əsas xərclər sı ra sın -
da yer alan ofislərin icarəsi daim müzakirə mövzusudur.
Buna görə də yeni ilin əvvəlində ofislərə tələbat artır. 

2019-cu il də istisna olmayıb - ilin əvvəlindən Ba kı -
nın mərkəzində yerləşən iş mərkəzlərində və fərdi ti ki li -
lər də yerləşən  ofislərin icarə qiymətlərində artım mü şa -
hi də edilir. Ancaq əmlakçılar digər ərazilərdə qiymətlərin
sa bit qaldığını və ya ucuzlaşdığını deyiblər.  

Əmlakların icarəsi ilə məşğul olan Elçin Əliyev

«Da şınmaz Əmlak»a bildirib ki, ofislərə tələbat art dı ğın -
dan biznes mərkəzlərində icarə haqları yüksəlib: «Aylıq
ica rə qiymətlərində hər kvadratmetrə görə 5 ma nat, bəzi
hal larda 7-8 manat bahalaşma var. Əvvəllər kvadratmetri
10 manata təklif edilən sahələr indi 15 mana ta verilir.
İca rə haqqı 15 manata olan yerlər isə 20-22 manata ver-
ilir». 

E.Əliyevin sözlərinə görə, indi bazarda həm kiçik,
həm də böyük ölçülü ofis sahələrinə tələbat var. 

Ofislərin yerləşdiyi ərazinin seçimi isə müştərinin
eh tiyacları ilə əlaqədardır. Bir sıra şirkətlər və ya iş
adam ları ofislərinin şəhərin mərkəzində olmasına üstün-
lük verirlər: «Çünki onların işi ilə əlaqədar gedib-gəl dik -
lə ri məkanlar mərkəzdə yerləşir, onlara bu sərfəlidir». 

Digər qrup isə nisbətən kənardan ofis icarəyə
götürür. Çünki mərkəzdə avtomobillərin parklanması

Son dövrl"r ölk" iqtisadiyyatında v" biznes sektorunda baş ver"n prosesl"r
daşınmaz "mlak bazarına da öz t"sirini göst"rir. én maraqlı d"yişiklikl"r
qeyri-yaşayış sah"l"ri, xüsusil" ofisl"r sektoruna t"sir etm"y" başlayıb. 

Ofisl"r" t"l"bat d"yişib 
QİYMéTLéR FéRQLİDİR
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üçün yerlər məhduddur. Məhz ona görə, avtomobillərinin
sayı böyük olan şirkətlər bir qədər kənardan ofis
götürürlər. Bu variant şirkətlərə ikitərəfli sərfəlidir – həm
avtomobil dayanacağı problemi həll olunur, həm də
kənar ərazilərdə icarə haqları aşağıdır. 

Əmlak ofisinin nümayəndəsi qeyd edib ki, mər kəz -
də 1 kvadratmetri 20 manata icarəyə verilən ofisi, eyni
şə raitlə nisbətən kənarda 15 manatdan götürmək müm -
kün dür. 

Ofisin icarə qiymətinə, icarəyə götürülən sahənin
ölçüləri də təsir edir. Sahəsi böyük olduqca, hər kvad ra t -
metrin icarə haqqı aşağı düşür. 

«Məsələn, Montin qəsəbəsində yeni tikilmiş 4 mər -
təbəli binanın hər mərtəbəsi ayrıca icarəyə verilir. Orada
kvadratmetri 8 manata da ofis yeri tapmaq mümkündür». 

«Nərimanov» metrostansiyasının yanında ofislərin
icarə qiymətləri 12 manatdan,  «Gənclik»də isə 12-15
manatdan başlayır. Yeri gəlmişkən, ofislərin qiymətləri
təmirindən, yerindən də asılı olaraq dəyişir. Aşağı təmirli
ofis sahəsini «Gənclik» metrostansiyasının ətrafında
kvadratı 8-10 manata da tapmaq mümkündür. 

Şəhərin mərkəzində - «28 may» və «Sahil» metro la -
rı nın  ətrafında ofislərin 1 kvadratmetr üçün icarə haqları
18-20 manatdan başlayır. Bəzi iş mərkəzlərində bu qiy -
mət 25-30 manata çatır. Məsələn, «Çıraq Plaza»da ofis lə -
rin icarəsi hər kvadratmetrə görə 30 manatdır. 

Əmlakçı Rəşad Bəxtiyarov da şəhərin mərkəzində

ofis  lərin icarə qiymətlərinin bahalaşdığını deyib. Əvə zin -
də, onun sözlərinə görə, mərkəzdən kənarlarda ofislərin
qiy məti aşağı düşüb: 

«Əhmədli», «Xalqlar dostluğu» metro stan si ya la rı -
nın ətrafındakı ərazilərdə əvvəllər 1000 manata icarəyə
ve rilən yeri indi 700 manata icarəyə götürmək müm kün -
dür. Burada daha çox kiçik sahəli ofislərə üstünük verir -
lər. Əgər bir şirkət 2-3 ofis götürərsə, qiymətlər bir qədər
də aşağı olur. Amma 1 ofis götürəndə endirim etmək sər -
fə li olmur». 

Rəyini aldığımız digər əmlakçılar isə ofislərə tələbat
də yişmədiyini, qiymətlərin isə ucuzlaşdığını deyiblər.
Bil diriblər ki, gəlirləri azalan şirkətlər qənaət etməyə ça -
lı şır lar. Ona görə də fərdi qeyri-yaşayış sahələrində icarə
qiy mətləri kvadrtametrə görə 10-12  manat təşkil edir. 

Əmlak icarəsi ilə məşğul olan Cavid Məm məd kə ri -
mov da icarə qiymətlərinin ucuzlaşmağa doğru getdiyini
de yib: «Əvvəl 2 min manata icarəyə götürülən ofisləri
indi 1500-1600 manata götürürlər». 

Əmlakçı ucuzlaşmanı daşınmaz əmlakların satış
qiymətlərinin aşağı enməsi ilə izah edib: «Şəhərin
mərkəzində, metrolara yaxın ərazilərdə  ofislərə tələbat
çox olduğundan orada qiymətlər ötən illə müqayisədə
dəyişməyib. «Aff Mall», «Aff center», «Dəmirçi Plaza»,
«World Biznes Center» kimi plazalarda isə qiymətlər
ucuzlaşıb. Əgər əvvəl həmin mərkəzlərdə ofislərin 1
kvadratmetri 22-25 manata təklif edilirdisə, indi bu
qiymət 16-18 manata enib». 

C.Məmmədkərimovun sözlərinə görə, bəzi şirkətlər
ofisləri icarəyə götürməyə deyil, almağa da üstünlük
verirlər. 

Ofis bazarında təklifi artıran və nəticədə qiymətlərin
kəskin artımına yol verməyən bir amil də paytaxtda inşa
edilən demək olar ki, bütün yeni tikililərin ilk mər tə -
bələrinin qeyri-yaşayış təyinatlı olmasıdır. Nəticədə yeni
tikililər, paytaxtda təkcə mənzillərin deyil, həm də qeyri-
yaşayış, xüsusilə də ofis sahələrinin də sayını artırır.
Bazarda təklifin artması isə qiymətlərin yüksəlməsinə
imkan vermir. Belə ofislər xüsusilə son vaxtlar yaranan
nisbətən az saylı əməkdaşları olan şirkətlər üçün
əlverişlidir. Burada təklif edilən ofislərin sahələri və
qiymətləri maliyyə imkanları məhdud olan şirkətlər üçün
daha uyğundur.

Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, son
2 ildə Azərbaycanda tikilərək istifadəyə verilən yaşayış
və qeyri-yaşayış binalarının tikintisi artıb. Belə ki, 2016-
cı ildə tikilən binalarının ümumi sayı 576 ədəd, 2017-ci
ildə isə 586 ədəd olub. Onların dəyəri isə 3 milyon
manat dan artıq olub. 2016-cı ildə tikilən yaşayış və
qeyri-yaşayış binalarına 3,1 milyon manat xərcləndiyi
halda,  2017-ci ildə bu rəqəm 3,2 milyon manat olub.
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Bakını bir ovuc 
içinə sığışdıran bina 

Bakının ən hündür zirvəsində şəhəri ovuc içi
kimi göstərən nöqtədə ucaldılmış Teleqüllə.
Televiziya yayımları üçün inşa edilsə də, bu bina
əhali və ölkəmizə gələn turistlər arasında daha çox
fırlanan mötəşəm restoranı ilə məşhurdur. Amma
çoxları xəbərsizdir ki, Qüllənin tikilməsi müəyyən
ziddiyyətli məqamlardan çıxaraq mümkün olub.
Fasilələrlə 16 ilə başa gələn Teleqüllə 310 metr
hündürlüyündədir. Əslində ilkin layihəyə əsasən bi-
na 316 metr olmalıymış. Lakin hələ də bəlli ol-
mayan səbəblərdən inşa zamanı 6 metr ixtisara
düşüb və inşaatçılar 310 metr yüksəkliyi ilə
kifayətləniblər. Rəsmi adı «Bakı Televiziya Qülləsi»
olan bina Azərbaycan ərazisində ən hündür tikili

Az"rbaycanın paytaxtı özünün tarixi v"
"fsan"l"riyl" dolu göz"l m"kanlar il" z"ngindir.

Bakıda tarixi min ill"r olan tarixi abid"l"r,
qalalar, bütöv tarix ş"h"r, öz dövrünün

ruhunu yaşadan n"h"ng tikilil"r v" "sl s"n"t
"s"ri olan binalar var. Onların h"r biri xüsusi

diqq"t" v" bar"sind" danışılmağa layiqdir.
Amma paytaxtda bir tikilinin yaşı 23 olsa da,
öz "z"m"ti v" ölçül"ri il" n"inki ölk"d", bütün
dünyada m"şhurdur. «Daşınmaz émlak» bu

d"f" Bakının göyl"r" baş ç"k"n ilk v" "sl
göyd"l"ninin tarixini t"qdim edir. 

Azərbaycandan
bütün dünyaya

BAKININ
TELEQÜLLéSİ
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sayılır və dünyada hündürlüyünə görə 34-cü televiziya
qülləsidir. Bizdən sonrakı yerləri Belçika, Hindistan,
Avstraliya və s. ölkələrin teleqüllələri gəlir. 

Neft buruğundan 
yayımlanın televiziya

Maraqlıdır ki, 1956-cı ildə Azərbaycan Televiziyası
fəaliyyətə başlayanda ölkədə televiziya qülləsi yox idi.
Doğrudur, televiziyanın işə düşməsinə hazırlıq məqsədilə
hələ 1953-cü ildə Bakı Televiziya Mərkəzinin tikintisinə
başlanmışdı. Paralel olaraq televiziya yayımı üçün polad
bloklardan yığılmış ilk 180 metrlik qüllə də qurulurdu.
Amma 3 il sonra, yəni 1956-cı ildə televiziya yayımı
başlayanda teleqüllənin inşası hələ başa çatmamışdı. Ona
görə də Bakı studiyasının ötürücüsü 44 metrlik adi neft
buruğunda quraşdırılmışdı. Həmin qüllə vasitəsilə ötürülən

verilişlərə yalnız paytaxtda və onun ətrafında baxmaq
mümkün idi.

İlk teleqüllə işə düşür...
Azərbaycanın ilk və əsl televiziya qülləsi isə 1957-ci

ildə istifadəyə verildi. Hündürlüyü 180 metr olan qurğu tele-
viziya verilişlərini daha geniş əraziyə yaymağa imkan verirdi. 

1960-cı ildə Bakı–Ağstafa radiorele xəttinin istismara
verilməsi ilə televiziya retranslyasiya stansiyaları Göyçay–
Gəncə–Ağstafa məntəqələrində fəaliyyətə başladı. Bunun
nəticəsində Azərbaycanın əksər rayon mərkəzlərində və
yaşayış yerlərində televiziyaya baxmaq imkanı yarandı.
1961-ci ildə Gəncədə, Göyçayda və Şuşada güclü televiziya
stansiyalarının işə düşməsi Bakıdan yayılan verilişləri Xanlar,
Goranboy, Yevlax, Mingəçevir, Ağcabədi və Dağlıq
Qarabağda maneəsiz qəbul etməyə imkan verdi.

Bakıda «rəngli televizorlar» 
dövrü gəlir

1962-ci ilin yanvarında Naxçıvanda qurulan kiçik tele-
viziya stansiyasının sayəsində Muxtar Respublikanın da
əhalisi televiziya verilişlərini izləyə bildi. 1963-cü il martın
12-də işə düşən Naxçıvan studiyası öz proqramlarını bu stan -
siyanın vasitəsi ilə yerli əhaliyə nümayiş etdirməyə başladı. 

1964-cü il yanvarın 31-də Bakı–Moskva radiorele
xəttinin istifadəyə verilməsi ilə Azərbaycan əhalisi Mos kva -
dakı Mərkəzi televiziyanın proqramlarına, «Intervideniye» və
«Evrovidenie»nin verilişlərinə baxmaq imkanı əldə etdi.
1973-cü ildə isə televiziyada «mini inqilab» baş verdi - pay-
taxtda televiziya verilişləri rəngli təsvirlərlə yayımlandı.

Yeni qülləyə ehtiyac yarandı...
Azərbaycanda yeni televiziya qülləsinin tikilməsinə

ehtiyac 70-ci illərin əvvəllərində hiss olunmağa başlamışdı.
Həmin vaxt proqram saatının artırılması, telekommunikasiya
sistemində yeni texnologiyanın tətbiq olunması nəticəsində
sürətlə yayılan televiziya şəbəkəsinin daha keyfiyyətli və gü-
clü ötürücüyə ehtiyacı vardı. Təqribən 20 il əvvəl tikilmiş və
hündürlüyü 180 metrlik Teleqüllə həmin tələbatı ödəyə
bilmirdi. Nəticədə 1979-cu ildə Bakıda 310 metrlik yeni
teleqüllənin tikintisi qərara alındı. 

3 layihədən biri seçildi
Qüllə Kompleksi SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarı və

Azərbaycan SSR Rabitə Nazirliyinin sifarişi əsasında
layihələşdirilib. Binanın forması və xarıcı görünüşü üzərində bir
çox memarlar, mühəndislər baş sındırmalı olub. Lakin sonda,
1979-cu ildə Heydər Əliyevin şəxsi rəhbərliyi altında yaradılmış
komissiya tərəfindən Bakıda - köhnə teleqüllənin yaxınlığında
tikilməsi nəzərdə tutulan 310 metrlik Yeni Teleqüllənin layihəsi
təsdiq edildi. Bu gün böyük zövqlə baxdığımız binanın
layihəsini Ümummilli lider təklif olunan 3 layihə içərisindən
şəxsən seçib. Binanın təməlini 1980-ci ildə fəaliyyət göstərən
Tikinti Nazirliyinin 4 nömrəli Tresti qoydu. Və artıq 1981-ci
ildə obyektin tikintisinə başlandı. Qüllənin arxitektoru Sovet
İttifaqının ən məşhur arxitektoru Y.N.Sinis idi. 

ямлак тарихи



Tikintisi 4 il əvəzinə 
17 ilə tamamlandı 

Layihə hesablamalarına görə, Teleqüllənin tikinti işləri
1985-ci ildə tamamlanmalı idi. Buna baxmayaraq bir sıra
obyektiv və subyektiv səbəblər üzündən Yeni Teleqüllənin is-
tismara verilməsi ləngidildi. Bu səbəblər sırasında maliyyə
çatışmazlığı və Sovet İttifaqının süqutu da var idi. Tikinti bir
də 1993-cü, yəni artıq müstəqillik dövründə başlandı və
1996-ci il iyunun 7-də kompleksin rəsmi açılışı mərasimi
keçirildi. Qeyd edək ki, tikinti prosesində 5 podratçı şirkət və
250 nəfərə yaxın işçi çalışıb. 

Dənizdən hündürlüyü 
yarım kilometrə çatır 

Dənizdən 136 metr yüksəklikdə yerləşən binanın
hündürlüyü 310 metr, ümumi çəkisi isə 40 min tondan çox-
dur. Tikilinin beton hissəsi 200 metr, metal hissəsi isə 110
metrdir. Qüllə Kompleksinin ümumi ərazisi 6 ha-dır.
Qüllənin 28 mərtəbəsində 65 otaq fəaliyyət göstərir. Müxtəlif
hissələrə açılan pəncərələri milli ornamentimiz olan şəbəkə
şəklindədir.  Qülləni şəhərin əksər yerindən görmək
mümkündür. Qüllənin əzəməti və möhtəşəmliyi bu yerləşmə
ilə  daha da artır.  Havanın qaranlıq vaxtlarında qüllədə
quraşdırılmış qeyri-adi işıqlandırma sistemi onun gözəlliyini
daha da artırır. 

Qülləyə canlı varlıq kimi yanaşırlar
Qeyd edildiyi kimi, Qüllə televiziya verilişlərinin daha

key fiyyətli ötürülməsi məqsədilə tikilib. Çünki siqnal ötü rül -
mə sin də yüksəkliyin daha hündür olması çox önəmlidir.
Köh nə Bakı teleqülləsinin 160 metrlik hündürlüyü isə bu
key fiyyəti təmin edə bilmirdi. 

Qüllə mürəkkəb relyefli ərazidə yerləşdiyi üçün müx tə -
lif peşə sahiblərinə ehtiyac yaranır. Ona görə də burda in şa at -

çı lar, arxitektorlar, geoloqlar və geodezistlər çalışır. Binada
ça lı şanların hamısı zamanın sınağından uğurla çıxan adam -
lar dı. Onların hər biri qülləyə canlı varlıq kimi yanaşır.

75 metrlik bünövrə 
9 bal zəlzələyə də davamlıdır

Qüllə təkcə korpusu deyil, çox möhkəm bünövrəsi ilə
də seçilir.  Bünövrə təqribən 31 metr dərinə gedir, bu 9 mər tə -
bə li binanın hündürlüyü deməkdir. Bünövrənin dərin olması
binanın külək, qasırğa, hətta zəlzələyə davamlı olmasınə
təmin edir. Qüllə 9-10 bal zəlzələyə davamlı olaraq inşa
edilib. 

Gözəlliyi ilə birinci yeri tutub
Bütün bu texniki göstəriciləri ilə bərabər Bakı Te le vi zi -

ya Qülləsi həm də gözəlliyi ilə öyünə bilər. Şərq üslubunu qo -
ru yub saxlayan bina 1997-ci ildə İngiltərədə keçirilən dünya
qüllələrinə baxış zamanı birinci yeri tuta bilib. Amma buranı
gəzmək asan deyil. Başqa ölkələrin teleqüllələri turistlərin
üzünə açıq olsa da, Bakı Teleqülləsi strateji dövlət obyekt ol -
duğu üçün, buraya yalniz əməkdaşların girişinə icazə verilir. 

175 metr hündürlükdə nahar 
Lakin Teleqüllənin dillər əzbəri olan restoranının qa pı la -

rı hər kəsin üzünə açıqdır. 27-ci mərtəbədə yerləşən restoran
175 metr hündürlükdən şəhərin mənzərəsini qarşında can lan -
dı rır. Restoranın ümumi sahəsi 330 kvadrat metrdir. Fırlanan
dö şə məsi 1 saata 1 dövrə vurur. Dövr etdiyi zamanda isə pay -
tax tı müxtəlif istiqamətlərdən seyr etmək mümkündür. Res to -
ra na binada fəaliyyət göstərən 2 liftlə qalxmaq olur. Qüllə açı -
lan gündən etibarən istifadəyə verilən Yaponiya istehsalı olan
lift lər daha sonra Türkiyə istehsalı olan daha yüngül və gözəl
lift lərlə əvəzlənib. Əvvəlkiləri 10 tros qaldırırdısa, yenilərini
təh lükəsizlik baxımından ondan geri qalmayan 4 tros hərəkət
et dirir. Qeyd edək ki, 87 metr uzunluğunda piyada keçidi ilə
lift lərə yaxınlaşmaq olur. 

Sonuncu – 28-ci mərtəbə acıq meydana açılır. Burada
çı xan hər kəsin atmosfer təzyiqindən az qala qulaqları tutulur.  

Rəqəmsal yayım, 
peyk şəbəkəsi və teleqüllə

Teleqüllənin işə düşməsindən cəmi 23 il keçməsinə
baxmayaraq bu qısa müddət ərzində texnologiya və tele-
viziya yayımında böyük dəyişikliklər baş verib. 2004-cü ilin
fevralından başlayaraq AzTV-nin proqramlarının Avropada
daha keyfiyyətli yayımı başlandı. Bu məqsədlə «Teleradio»
İB-nin mütəxəssisləri teleqüllədə yeni rəqəmsal TV-Up-link
stansiyası quraşdırdılar. İndi Azərbaycan Televiziyasının
verilişləri həmin stansiyadan Avropaya «Hot Bird» və
«SESAT», Şimali Amerikaya «Galaxy 25», Asiyaya «Turksat
1C» peykləri vasitəsilə yayılır. 2016-cı ildən isə ölkənin
bütün ərazisində rəqəmsal televiziya yayımı aparılır. 

Hazırda Azərbaycan Televiziyasının yayımladığı
verilişlərə tamaşaçılar nəinki vətənimizin hər bir şəhər və
kəndində, ən ucqar yerlərində, həmçinin dünyanın bir çox
ölkələrində də baxa bilirlər.
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хябярляр

Azərbaycanda gənclərin təhsili, asudə vaxtının təş -
ki li, inkişafı ilə bağlı fə aliyyət göstərən obyektlər özəl ləş -
di ril dik dən sonra 10 il müddətinə onların funksional tə yi -
na tı nın dəyişdirilməsinə və ya başqa məqsədlər üçün isti -
fa də edil məsinə yol verilmir.

Bu “Gənclər siyasəti haqqında” qa nuna dəyi şik lik -
lər də nəzərdə tutulur. Qa nunun indiki variantına əsasən,
hə  min obyektlər özəlləşdirildikdən sonra 5 il müddətində
on ların funksional tə yi na tının dəyişdirilməsinə və ya baş -
qa məqsədlər üçün istifadə edilməsinə yol verilmir. Yeni
də yişikliklərdə isə bu müddətin artırılaraq 10 ilə qal dı rıl -
ma sı təklif edilib.

Bakıda "n bahalı m"nzill"r olan – 10 KOMPLEKS
Bakıda ən bahalı mənzillərin yer -

ləş di yi binalar məlum olub. «Vecon»
qiy mət ləndirmə şirkətindən verilən
məlu ma ta görə, bahalı mənzillər paytaxt-
da yeni ti kilmiş və ya tikilməkdə olan
yaşayış kom plekslərində yerləşir.

Hazırda ən bahalı mənzillər şəhərin
mər kəzindəki «Hilton Hotel»də yerləşir.
Ote lin bir hissəsi rezidensiya kimi isti fa -
də olunur və burada mənzillərin bir
kvad rat metrinin qiyməti 6 450 manatdır. 

İkinci pillədə «Port Baku Resi den -
ce» (1 kvm 5700 manat), üçüncü yeri
«Azər sun Holdinq»in inşa etdiyi «Gu -
mush Residence» (1 kvm 5 550 manat)
tutur.

1 “Hilton Hotel” Səbail rayonu, Azadlıq pr, 1 6 450,00

2 “Port Baku Residence” Uzeyir Hacıbəyov, 151 5 700,00

3 “Gumush Residence” G. Seyidbəyli küçəsi 5 550,00

4 “Clock Tower” Bakıxanov küçəsi 4 800,00

5 “Şəhər bağları”
Nərimanov r-nu, Aşıq Alı

küçəsi,
3 650,00

6 “Azinko” (Ferrari)
Nəsimi rayonu, Ü.Hacıbəyov

küçəsi
3 450,00

7 “Gülüstan Residence” Bülbül prospekti 3 330,00

8 “Azure Residence” Nobel Prospekti 3 250,00

9 “Roseville”
Nərimanov r-nu,

K.Kazımzadə küçəsi
3 150,00

10 “Crown City Residence” Koroğlu Rəhimov küçəsi 3 000,00

Öz"ll"şdiril"n obyektl"rin t"yinatı
10 il sonra d"yiş" bil"r
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ъядвялляр

Suraxanı N"simi Bin"q"di X"tai

S"bail X"z"r Yasamal Nizami 
2,05%

1,28% 1,17% 1,08% 0,87%

-0,11% -0,69% -1,60%Sabunçu Abşeron Pirallahı N"rimanov

5,67%
3,49% 2,89%

Yanvar ayı üzr" qiym"t d"yişm"si

Abşeron X"tai Bin"q"di 

Yasamal Nizami Pirallahı N"simi Qaradağ 1,66% 1,09%

0,00% -1,85% -1,99%
-4,41%

-6,27%

X"z"r Sabunçu S"bail N"rimanov 

9,23% 8,28% 8,00%

4,05%

Son 1 ild" qiym"t d"yişm"si

3,77%

-0,32%

Suraxanı 

2,86%

Qaradağ 

0,96%
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DAŞINMAZ ƏMLAK BAZARI DINAMIKASI (ABŞ dolları ilə ifadədə)
Bakı ş.                                                                                                                                          Yanvar 2019

Təkrar mənzil bazarında qiymət dinamikası,
%

Torpaq bazarında qiymət
dinamikası, %

Kommersiya obyektləri bazarında
qiymət dinamikası, %

Zonalar
ay

ərzində
ilin əv və -

lindən 
il ər -
zində 

ay ər -
zində

ilin əv -
vəlindən

il
ərzində

ay ər zin də,
%

ilin əv -
vəlindən

il ərzində

1-ci zona -5,02% -5,02% 0,49% 0,06% 0,06% 5,09% 6,55% 6,55% -9,36%

2-ci zona 2,18% 2,18% -2,40% 0,06% 0,06% -3,65% -36,41% -36,41% -52,52%

3-cü zona 2,54% 2,54% 1,85% 0,00% 0,00% -4,88% 20,38% 20,38% 20,04%

4-cü zona 0,86% 0,86% 2,45% 0,00% 0,00% -2,74% 18,53% 18,53% 25,83%

5-ci zona 0,21% 0,21% 0,31% 0,54% 0,54% 11,34% 9,82% 9,82% -2,55%

6.1-ci zona 2,03% 2,03% 1,60% -1,43% -1,43% 6,56% 5,59% 5,59% -5,37%

6.2-ci zona -3,61% -3,61% -2,59% -0,35% -0,35% 6,63% 32,03% 32,03% 9,74%

6.3-cü zona -5,82% -5,82% -0,97% 0,10% 0,10% -5,42% -36,94% -36,94% -47,71%

7-ci zona 3,76% 3,76% 3,76% -1,97% -1,97% 2,10% 12,01% 12,01% 23,82%

8-ci zona 1,47% 1,47% 5,87% 2,67% 2,67% -4,76% -14,22% -14,22% 0,19%

9.1-ci zona 0,00% 0,00% 0,95% -0,61% -0,61% 1,81% 0,00% 0,00% -8,50%

9.2-ci zona 4,31% 4,31% 10,03% -1,54% -1,54% -1,91% 83,98% 83,98% 96,62%

9.3-ci zona 0% 0,00% 0,00% -0,14% -0,14% -0,30% 0,00% 0,00% 0,00%

10.1-ci zona 1,00% 1,00% 4,90% -0,49% -0,49% 1,82% 14,41% 14,41% -20,53%

10.2-ci zona 0,00% 0,00% -3,29% -1,08% -1,08% 3,92% -3,39% -3,39% -26,64%

10.3-cü zona -2,06% -2,06% -0,45% -1,21% -1,21% -4,81% -11,22% -11,22% -20,88%

10.4-cü zona 3,49% 3,49% -17,99% -0,24% -0,24% 13,90% 0,00% 0,00% 33,16%

11-ci zona 0,86% 0,86% 5,02% -0,03% -0,03% -3,55% 12,15% 12,15% -50,16%

12-ci zona 0,79% 0,79% -6,74% -2,26% -2,26% 3,46% 162,91% 162,91% 3,99%

13-cü zona 3,53% 3,53% -1,06% -2,17% -2,17% -1,81% -1,27% -1,27% -14,16%

13.1-ci zona 3,07% 3,07% 5,29% 0,13% 0,13% 8,20% 27,14% 27,14% 26,91%

Şəhər üzrə -0,10% -0,10% 6,41% -1,47% -1,47% 5,03% 0,47% 0,47% -6,76%

Yaşayış mənzil bazarında layihələr üzrə göstəricilər

Layihələr Qiymət, $/kv.m 
Təklif portfelində 

% payı
Artım, 

ay ərzində, %
Artım, il üzrə, %

alman 1029 0,00% 0,00% 10,16%

arxitektura 925 1,72% -0,32% 10,84%

axundov 1010 0,00% 0,00% 5,88%

eksperimental 744 6,46% 4,36% 14,33%

fransız 753 2,71% 2,21% 5,23%

italiyan 802 0,00% 0,00% -5,61%

kiyev 1384 2,86% 5,23% 4,79%

leninqrad 965 14,59% 0,53% -1,31%

minsk 990 1,03% -1,35% 1,52%

stalin 1014 5,08% -0,50% 9,32%

xruşov 945 4,83% -2,92% 0,42%

xüsusi 965 0,00% 0,00% 0,71%

yeni tikili (təmirli) 975 60,72% -2,97% -1,93%

Bakı ş. 945 100% -0,10% 6,41%
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ъядвялляр

Rayonlar üzrə yaşayış mənzil göstəricisi

Rayonlar
Ay üzrə qiymət,

$/kv.m
Təklif portfelində

%-payı
Ay üzrə qiymət

artımı, %
İl üzrə qiymət artımı

%

Abşeron 551 4,83% 3,77% 1,66%

Binəqədi 842 7,89% 1,08% 0,96%

Nərimanov 1105 11,73% 2,89% 4,05%

Nəsimi 1126 16,12% 1,17% -4,41%

Nizami 797 7,05% -1,60% -1,85%

Pirallahı 474 0,10% 3,49% -1,99%

Qaradağ 553 0,44% 1,28% -6,27%

Sabunçu 745 4,93% 5,67% 8,28%

Səbail 1741 5,96% -0,11% 8,00%

Suraxanı 647 2,81% 2,05% 2,86%

Xətai 926 16,61% 0,87% 1,09%

Xəzər 627 0,30% -0,32% 9,23%

Yasamal 1001 21,24% -0,69% 0,00%

Ay üzrə mənzil bazarı indikatorları

mənzili
n orta

statistik
qiyməti,
$/kv,m

Mənzil
qiyməti,

$

ev
sahəsi

otaq
sayı

kirayə
qiyməti

Mənzil
kirayə

bazarın
da aylıq
gəlirlik,

%

Illik
gəlirlik

Kapitall
aşma
müd -
dəti

mənzili
n orta
çəki

qiyməti,
$

bank
depozit

%

bank
depoziti

ilə
gəlirlik,

$/ay

gəlirlik
indeksi
(bank

depoziti
nə nə zə -

rən)

990 125928 127,20 3,01 541 0,43% 5,16% 19,40 139472 2,05% 215,1 990

Fərdi həyət evləri üzrə bazar göstəriciləri
Həyət evləri

Göstəricilər Ay üzrə qiymət, $ ay üzrə artım, % il üzrə artım, %

Təklif portfeli üzrə orta qiymət, $/həyət evi 109423 -17,98% -10,35%

evin sahəsi, kv.m 195 -10,55% -8,58%

ümumi torpaq sahəsi, sot 5 0,00% -32,72%

otaqların sayı 4 0,00% 0,27%

yaşayış sahəsinin orta qiyməti, $/kv.m 250 0,00% 108,36%

orta çəki nəzərə alınmaqla (torpaq+yaşayış) xüsusi
qiymət, dol/kv.m

250 0,00% 30,75%

həyət evlərində torpaq sahələrinin qiyməti 
(qalıq üsulu ilə hesablanmış), $/sot 

12706 0,00% -16,06%

torpaq sahəsinin ümumi qiymətdə çəkisi, % 55 52,78% -37,01%






