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ÌÖÑÀHÈÁß 
«ßsas hÿdÿfimiz —
dönyada ilk onluüa
döømÿkdir» - ÌÖÑÀÙÈÁß   

Azərbaycanda daşınmaz əmlakın
qeydiyyatı sahəsində 2017-ci ildə
baş verən dəyişikliklər və bu il
gözlənilən yeniliklərlə bağlı suallara
ƏMDK yanında Daşınmaz Əmlakın
Dövlət Reyestri Xidmətinin rəisi
Hikmət Mustafayev cavab verir. 

MÖSAHÈBß  
“Torpaüûn keyfiyyÿtini
bizdÿn soruøun”
Azərbaycandakı fermerlər və iş
adamları torpaqlarla bağlı planlar
qurmazdan əvvəl onun keyfiyyətini
öyrənməlidirlər. Əks halda planlar
reallaşmaya bilər. Bu barədə sual-
lara Torpaq Kadastrı şöbəsinin
müdiri Sahib Ömərov cavab verir.

YERLÈ TßCRÖBß 
Bakûda mini mÿnzillÿr
dþvrö baølayûb  
YENÈ TREND

Bakıda əhalinin həyat tərzində və
ehtiyaclarında baş verən yeniliklər
özünü mənzil bazarında da
göstərməyə başlayıb. Son illər
paytaxtın mənzil bazarında mini
mənzillərə tələbat artır.
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XARÈCDß ßMLAK 
Tÿlÿbÿlÿrÿ dÿstÿk, 
yoxsa sadÿcÿ biznes —
YATAQXANALAR
Xaricdə əmlak almaq üçün ən yaxşı
variantlardan biri tələbə əmlakına –
yataqxanalara pul yatırmaqdır. Son
illər tələbə yataqxanaları biznesi
dünyada sürətlə populyarlaşır. Bu
özünü xüsusilə universitetlərin və
tələbələrin sayının çox olduğu
şəhərlərdə göstərir.
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54 BИR ШЯHЯR, ИKИ ЮLKЯ: 
AVROPANЫN SЯRHЯD ANOMALИYASЫ

50 BИR MЯNZИL ИKИ NЯFЯRЯ NECЯ SATЫLDЫ?
MЯHKЯMЯ QЯRARI

35 ÞZßLLßØDÈRMß    
1000 manata 
ÿmlak lazûmdûr? — 
ÞZßLLßØDÈRMß
HßRRACI

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
(ƏMDK) aprelin 3-də  dövlət
əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə
növbəti hərrac keçiriləcəkdir. 184
dövlət əmlakının çıxarılacağı 
hərracda hətta 1000 manata da
əmlak tapmaq olar.





Uğurlar v" inkişaf  
dövrü davam ed"c"k

Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayı 
ölkə həyatı üçün mühüm qərarlarla yadda qaldı

Fevral ayında Az"rbaycanın sosial-siyasi h"yatında
mühüm hadis" baş verib. 2018-ci il fevralın 8-d" ölk"nin
aparıcı siyasi partiyası olan Yeni Az"rbaycan Partiyasının
(YAP) VI qurultayı baş tutub. Qurultayda partiya
funksionerl"ri il" yanaşı, iş adamlarının, g"ncl"rin, qadın-
ların ölk"d"ki sosial-iqtisadi, siyasi prosesl"r"
münasib"tl"ri açıqlanıb, bu istiqam"tl"rd" hazırlanan
g"l"c"k planlarla bağlı t"klifl"ri s"sl"ndirilib. 
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YAP-ın 700 mindәn çox üzvünü tәmsil edәn
nümayәndәlәrin iştirak etdiklәri qurultayda partiyanın
sәdri, Azәrbaycan Prezidenti İlham Әliyev geniş nitq
söylәyib. Ölkә başçısı zamanla gәnclәrin partiyaya üz
tutmalarını çox sevindirici hal kimi dәyәrlәndirib. 

Tarixә nәzәrә salan Prezident qeyd edib ki,  par-
tiyanın yaradılmasından keçәn 25 il әrzindә YAP
uğurlu vә şәrәfli yol keçib: «Biz bunu әyani şәkildә
ölkәmizdә mövcud olan vәziyyәtdә, әldә etdiyimiz
uğurlarda görürük. O vaxt ölkәmizin qarşısında çox
ciddi problemlәr durmuşdu. Azәrbaycan, onun gәnc
müstәqilliyi tәhlükә altında idi. Әgәr o vaxt partiya-
mız yaradılmasaydı, bilmәk olmazdı ölkә hansı
istiqamәtdә inkişaf edәcәkdi».

Ulu Öndәr Heydәr Әliyev hakimiyyәtә gәlәndәn
bir il sonra imzalanan “Әsrin Müqavilәsi” hәm bu
gün, hәm dә gәlәcәk illәrdә ölkә iqtisadiyyatı üçün
müstәsna rol oynayacaq. Müqavilәnin müddәtinin
2050-ci ilә qәdәr uzadıldığını xatırladan İ.Әliyev bil-
dirib ki, bu sәnәd yarım әsrdәn artıq müddәtdә
Azәrbaycan xalqına xidmәt edәcәk. 

Prezident Azәrbaycanda artıq uzun illәrdir ki, ic-
timai-siyasi sabitliyin olduğunu, ictimai asayişin qo-
runduğunu, kriminogen durumun çox müsbәt
olduğunu, tәhlükәsizlik vә sabitliyin Azәrbaycanı
fәrqlәndirәn müsbәt amillәr kimi sәciyyәlәn dir di yi ni
qeyd edib. Bildirib ki, gәlәcәk illәrdә dә de mok ratik
inkişafla bağlı yeni addımlar atılacaq, siyasi islahatlar
davam etdirilәcәk. 

Ölkәdә aparılan xarici siyasәtin uğurlu nәti cә lә -
rinә toxunan İ.Әliyev Azәrbaycanın BMT
Tәhlükәsizlik Şurasına üzvlüyünә namizәdliyinin 155
ölkә tәrәfindәn dәstәklәmәsini, BMT, ATӘT, Avropa
Şurası, Avropa Parlamenti, İslam Әmәk daş lıq
Tәşkilatı, Qoşulmama Hәrәkatının dәfәlәrlә
Ermәnistan-Azәrbaycan, Dağlıq Qarabağ mü na qi şә si
ilә bağlı әdalәti әks etdirәn qәtnamәlәr qәbul etmәsini
vurğulayıb. 

Ölkәnin iqtisadi siyasәtinin prioritetlәrinә to xu -
nan Prezident bildirib ki, әsas hәdәf qeyri-neft sekto-
runun inkişafıdır. Neft sektoru isә sadәcә bu inkişafa
dәstәk verәn әlavә maliyyә resursudur. 

Ötәn ilin nәticәlәrini xatırladan İ.Әliyev iqtisa-
diyyatın qeyri-neft sektorunun 2,7%, sәnayedә qeyri-
neft sektorunun 3,7%, kәnd tәsәrrüfatının 4,1%,
valyuta ehtiyatlarımızın 4,5 milyard dollar artdığını
xatırladıb. 

Tәdbirdә çıxış edәn qurultay nümayәndәlәri bil -
diriblәr ki, bütün tәzyiqlәrә baxmayaraq, Bakı-Tbilisi-
Qars dәmir yolunun istifadәyә verilmәsi,
Şimal-Cәnub beynәlxalq nәqliyyat dәhlizinin yaradıl-

ması, iri enerji layihәlәrinin, qlobal әhәmiyyәtli iqti-
sadi zonaların yaradılması, “ASAN xidmәt” kimi
Azәrbaycan brendinin dünyaya tәqdim edilmәsi mәhz
Prezident İlham Әliyevin iradәsi ilә hәyata keçirilib.

Çıxış edәn iş adamları bildiriblәr ki, qlobal ma -
liy yә böhranı şәraitindә Azәrbaycanda kiçik vә orta
sa hibkarlıq sürәtlә inkişaf etmәyә başlayıb. Vergi
güzәştlәri, müxtәlif fәrman vә sәrәncamlar sahibkar-
lara yeni imkanlar açmaqla yanaşı, ciddi mәsuliyyәt
dә yaradıb. “Made in Azerbaijan” brendinin for ma -
laşması vә xarici bazarlarda tәşviq olunması üçün sa-
hibkarlar da ciddi iş aparırlar. İş adamları xarici
ba zarlara çıxış imkanlarının genişlәndiyini, “Azex-
port” portalının vә bir sıra ölkәlәrdә ticarәt evlәrinin
yaradılmasının  yeni imkanlar yaratdığını vurğulayıb-
lar. 

Qurultayda hәmçinin bildirilib ki, hәyata ke çi  ri -
lәn uğurlu iqtisadi layihәlәr xüsusilә, re gi onlarda sa -
hib karlıq subyektlәrinin inkişafına, kәnd tәsәrrüfatı
mәh sullarının istehsalının artırılmasına, turizm ob -
yekt lәrinin vә xidmәtlәrinin geniş lәn mәsinә xidmәt
edir. 

Qurultayda bildirilib ki, gәnclәrimizin sürәtlә
YAP-a qoşulmasına sәbәb ölkә başçısının onlara olan
etimadının, diqqәtinin vә ehtiramının nәticәsidir.
Uğur la hәyata keçirilәn gәnclәr siyasәti sayәsindә
ölkәmizdә istedadlı, savadlı, bacarıqlı, vәtәnpәrvәr
gәnclәr ordusu formalaşıb: «Bu, o gәnclәrdir ki, Ali
Baş Komandanın bir әmri ilә öz qanları bahasına aprel
zәfәrini bizә yaşatdılar». 

Çıxış edәn qurultay nümayәndәlәri 2018-ci il ap-
relin 11-dә keçirilәcәk növbәdәnkәnar prezident seç -
ki lәrindә Azәrbaycan Prezidenti, Yeni Azәr bay can
Par ti ya sı nın sәdri İlham Әliyevin namizәd li yi ni  irәli
sürüblәr. Sonda Yeni Azәrbaycan Parti ya sının VI qu-
rultayının qәrarı sәslәndirilib. Sәnәddә İlham Әliyevin
ölkәyә rәhbәrliyi dövründә siyasi, iqtisadi, sosial,
mәdәni sferalarda әldә edilәn uğurlar vurğulanıb. Eyni
zamanda İlham Heydәr oğlu Әliyevin 2018-ci il aprel
ayının 11-dә keçirilәcәk növbәdәnkәnar prezident
seçkilәrindә Azәrbaycan Respublikasının pre zi dent li -
yi nә namizәdliyi  irәli sürülüb.

Prezident İlham Әliyev ona göstәrilәn böyük dәs -
tәyә görә qurultay nümayәndәlәrinә dәrin tә şәk kü rü -
nü bildirib. Dövlәt başçısı әmin edib ki, әgәr prezident
seçkilәrindә Azәr bay can xalqı ona ye ni dәn yüksәk eti-
mad göstәrәrsә, doğma xalqına lә ya qәt lә xidmәt
edәcәk.

Xatırladaq ki, Prezident İlham Әliyevin fәrmanı
ilә bu il aprelin 11-dә Azәrbaycanda növbәdәnkәnar
pre zident seçkilәrinin keçirilmәsi nәzәrdә tutulub. 
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«Azeri Business Award» mükafatının tәsisçisi
Azәrbaycanda 10 ildir uğurla fәaliyyәt göstәrәn «Busi-
ness Time» aylıq işgüzar jurnalıdır. Bu jurnal
Azәrbaycanda iqtisadiyyat vә biznes sahәsindә aparıcı
dövri nәşrdir. Mükafatın budәfәki tәqdimetmә mәrasimi
10 fevral 2018-ci il tarixindә keçirilib. 

Azeri Business Award İqtisadiyyat vә Biznes
Sahәsindә Milli Mükafatın Tәşkilat Komitәsi tәrәfindәn
aparılan araşdırmaların nәticәsi olaraq daşınmaz әmlak
idarәçiliyi sahәsindә «Elektron xidmәtlәrin
genişlәndirilmәsindә vә inkişafında fәal iştiraka görә»
nominasiyası üzrә ӘMDK «Azeri Business Award 2017»
Milli Mükafatına layiq görülüb.

Komitәnin belә nüfuzlu mükafata layiq görülmәsi
tәsadüfi deyil. ӘMDK bir neçә ildir ki, arıdıcıl olaraq
«Elektron Hökümәt» layihәsi çәrçivәsindә daşınmaz
әmlak vә torpaq idarәçiliyi ilә bağlı innovativ tәdbirlәr
hәyata keçirir. Komitәnin әsas hәdәflәri elektron
xidmәtlәrin dairәsinin genişlәndirilmәsi vә son nәticәdә
bütünlüklә elektron formata keçididir. 

Hazırda Azәrbaycanda daşınmaz әmlak vә torpaq
idarәçiliyi sahәsindә 3 SMS vә 37 elektron xidmәt, o
cümlәdәn 3 onlayn xidmәt vәtәndaşların istifadәsindәdir.
Elektron xidmәtlәrdәn 24-ü daşınmaz әm lakın qeydiy-
yatı, 11-i dövlәt әmlakının özәl lәş di ril mәsi vә idarә
edilmәsi, 2-i isә daşınmaz әmlakın kadastrı ilә bağlıdır.
Bu xidmәtlәrin 29-u interaktiv, 8-i isә informativ
xidmәtlәrdir. 

Ümumilikdә vәtәndaşlara, fiziki vә hüquqi şәxslәrә
müxtәlif fәaliyyәt istiqamәtlәri üzrә 650 mindәn çox
elektron xidmәt göstәrilib. 2017-ci il üzrә isә bu göstәrici
180 mindәn çoxdur. Xatırladaq ki, son 1 il әrzindә ko -
mitә әlavә olaraq 5 yeni elektron xidmәt istifadәyә verib.
Bunlar  «Elektron hәrrac», «Elek tron çıxarış», «Әmlak
kalkulyatoru», «Çoxmәrtәbәli yaşayış binasında daşın-
maz әmlakın dövlәt reyestrindәn çıxarış almış
mәnzillәrin mövcudluğu barәdә mәlumatların verilmәsi»
vә «Mәnzillәrin alqı-satqı müqavilәlәri üzrә satış
qiymәtlәri barәdә mәlumatların verilmәsi» xidmәtlәridir.
Olduqca faydalı olan bu xidmәtlәr vәtәndaşlar üçün qey-
diyyat vә özәllәşdirmә proseslәrini maksimum sadә -

lәşdirib. Elәcә dә yeni xidmәtlәr daşınmaz әmlak sekto-
runda çoxdan tәlәb olunan şәffaflıq vә etibarlılıq yaradıb. 

Xidmәtlәrdәn yararlanmaq üçün hәm “Elektron
hökumәt” portalı (www.e-gov.az), hәm dә komitәnin
elektron xidmәtlәr portalından (www.e-emdk.gov.az)
istifadә etmәk kifayәtdir.

Xatırladaq ki, «Azeri Business Award» biznes
sahәsindә Milli mükafatı 2009-cu ildәn tәqdim edilir.
Mükafat milli biznesin yeni simasını formalaşdıran,
Azәrbaycan bazarının әn parlaq vә dinamik iştirakçıla-
rına tәqdim edilir. Qaliblәrin müәyyәn edilmәsindә әsas
amil kimi namizәdlәrin fәaliyyәtindәki artım tempi gö-
türülür.

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si 
«Azeri Business Award»a layiq görüldü

Az"rbaycanın biznes sektoru émlak M"s"l"l"ri Dövl"t
Komit"sinin (éMDK) f"aliyy"tini yüks"k qiym"tl"ndirib. éMDK
ölk"nin "n nüfuzlu biznes mükafatlarından biri olan «Azeri Bu-
siness Award 2017» Milli Mükafatına layiq görülüb. 
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Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin (ӘMDK)
sәdri Kәrәm Hәsәnov fevralın 23-dә Xaçmaz ra yo nun -
da vәtәndaş qәbulu keçirib. Qәbulda Xaçmaz ra yo nu ilә
yanaşı, Quba, Qusar, Şabran rayonlarından olan
vәtәndaşların müraciәtlәrinә baxılıb. Qәbulda edi lәn
müraciәtlәr әsasәn daşınmaz әmlakın qey diy ya tı ilә bağlı
olub. Vәtәndaşlar fәrdi hәyәt evi, bә lә diy yә tәrәfindәn
müxtәlif mәqsәdlәrlә ayrılmış tor paqlar, pay torpaqları,
mәnzillәr, sovet dövründә kol xoz vә ya sovxozlar
tәrәfindәn verilmiş hәyәtyanı tor paq sahәlәrinin
sәnәdlәşmәsi ilә maraqlanıblar. 

Qәbulda qaldırılan digәr mühüm mәsәlә torpaq
sahәlәrinin sәrhәdlәrinin dәqiqlәşdirilmәsi, vaxtı ilә ve-
rilmiş pay torpaqları ilә bağlı faktiki vә sәnәd uy ğun -
suzluqlarının aradan qaldırılması olub. Elәcә dә,
tor paqların tәyinatına uyğun istifadәsi, ka te qo ri ya sı nın
dәyişdirilmәsi prosedurları vә dövlәt әmlakının özәl -
lәşdirilmәsi barәdә dә suallar qaldırılıb. 

Komitә sәdri hәr bir vәtәndaşın müraciәtini hәs sas -
lıqla dinlәyәrәk onların qanunauyğun hәlli üsün tap -
şırıqlar verib. Bәzi müraciәtlәr elә hәmin gün hәl lini
tapıb. Araşdırılması tәlәb olunan müraciәtlәr isә qey dә
alınıb. Qәbulda Kәrәm Hәsәnov vәtәndaşlara bil dirib ki,
komitәnin tәtbiq etdiyi yeniliklәr, o cüm lә dәn elektron
xidmәtlәrin artması, qeydiyyat müd dә tinin azaldılması
vә prosedurların sadәlәşdirilmәsi vә tәn daşların rahatlı-
ğının artırılmasına yönәlib. Bu işlәr nәticәsindә 2017-ci
ildә daşınmaz әmlakın qeydiyyatı 14,5% artaraq 200

minә yaxın olub. Ötәn il 60 minә yaxın әmlak
sәnәdlәşdirilib. 

Komitә sәdri qurumun tәtbiq etdiyi sonuncu ye ni -
lik - elektron çıxarış, onun әhәmiyyәti vә üs tün lük lә ri
barәdә mәlumat verib. Qәbulda bildirilib ki, indi ko -
mitәdә «bir pәncәrә» prinsipi tәtbiq olunur. Yәni hәm çı-
xarışların verilmәsi, texniki sәnәdlәrin tәrtibi, hәm dә
torpaqların istifadәsi, icarәsi, mülkiyyәtә ve ril mәsi, ko-
ordinatların uyğunluğu kimi mәsәlәlәri «bir pәncәrә»dә
hәll olunur.

K.Hәsәnov Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu İn-
formasiya Sisteminin yaradıldığını da xatırladıb. Onun
sözlәrinә görә, mәhz kadastr mәlumatları әsasında Xaç-
maz rayonunun Müqtәdir qәsәbәsi vә Vәlәmir kәndindәn
olan 604 ailәnin uzun illәrdәn bәri mövcud olan torpaqla
bağlı problemli mәsәlәlәri hәllini tapıb. Belә ki, burada
torpaq payı almaq hü qu qu na malik olan, ancaq indiyәdәk
bu pay torpağı al ma yan 2 min 315 nәfәrin hәr birinә 0,18
hektar pay tor paq sahәsi ayrılıb. Hәmin şәxslәrә torpaq-
ların mül kiy yәt sәnәdlәri dә verilib. 

Qәbul çәrçivәsindә komitә sәdri göstәrilәn xid mәt -
lәrdә mәmnunluğun, çevikliyin, әlçatanlığın, şәf faf lığın
tәmin olunması üçün tapşırıqlarını verib. K.Hәsәnov bil-
dirib ki, әhalinin müraciәtlәri operativ hәll olunmalı, qey-
diyyatla bağlı işlәr daha da tәk mil lәş dirilmәli,
qanunvericilik çәrçivәsindә vәtәndaş ma raq ları tәmin
olunmalıdır. Komitә sәdrinin regional vә tәn daş qәbulları
qarşıdakı aylarda da davam et di ri lә cәk.

éMDK s"dri Xaçmazda 
v"t"ndaş q"bulu keçirib
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komitяdя

Öz"ll"şdirm" planları açıqlanır

«Azәrbaycanda kommunal xidmәtlәrin (elektrik vә
istilik enerjisi, su vә qaz) inkişafına dair Strateji Yol
Xәritәsi»nә uyğun olaraq, ӘMDK elektrik enerjisi sek-
torunun liberallaşdırılması tәdbirlәri çәr çivә sin dә elek-
trik stansiyalarının özәllәşdirilmәsi im kan la rı na baxır.
ӘMDK-dәn verilәn mәlumata görә, bu mәq sәd lә
Komitәdә Energetika vә İqtisadiyyat na zir lik lә ri, habelә
“Azәrenerji” ASC-nin nümayәndәlәri cәlb olu n maqla

işçi qrupu fәaliyyәt göstәrir.
İlkin mәrhәlәdә işçi qrupu mövcud elektrik stansi-

yalarında elektrik enerjisinin istehsalının vәziyyәtini
öyrәnir. Paralel olaraq stansiyaların sәmәrәlilik gös tә ri -
cilәri, yatırım imkanı vә faktiki güclәri tәhlil olunur. Qar-
şıdakı orta müddәtli dövr әrzindә strateji әhә miy yә tә
malik stansiyalar dövlәt mülkiyyәtindә saxlanılacaq, ha-
zırda onların siyahısı dәqiqlәşdirilir. Bundan baş qa,

Az"rbaycandakı öz"ll"şdirm" prosesi yeni strateji sah"l"r" yayılmağa
başlayıb. Son vaxtlar proses" marağın artması, öz"ll"şdiril"n dövl"t
"mlaklarının sayının çoxalması il" yanaşı, émlak M"s"l"l"ri Dövl"t
Komit"si (éMDK) yeni sah"l"rin d" öz"ll"şdirm"y" açılması il" bağlı
işl"ri gücl"ndirib. Yaxın vaxtlarda bir sıra yeni mü"ssis"l"r öz"ll"şm"y"
açıla bil"r ki, onlardan da biri elektrik stansiyalarıdır.
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komitә enerji sektorunda özәllәşdirilmә prosesi va sitәsilә
sәmәrәliliyin artırılması ilә bağlı beynәlxalq tәş kilatlar
vә mәslәhәtçi  şirkәtlәrlә müzakirәlәr apa rır.

Növbәti mәrhәlәdә özәllәşdirilmәsinә qәrar ve ri lә -
cәk stansiyalara investorlar vә ya operator şir kәt lә rin cәlb
edilmәsi üçün tәdbirlәr görülәcәk. Hazırda bu nun üçün
beynәlxalq tәcrübә, qabaqcıl ölkәlәrin prak tikası
öyrәnilir. Әsas istiqamәtlәrdәn biri maya dәyәri yüksәk
olan rentabelsiz stansiyaların özәl lәş di ri lә rәk onların iq-
tisadi potensialının artırılmasıdır. 

Amma söhbәt tәkcә rentabelsiz stansiyalardan get -
mir. Komitә bildirir ki, bu sektorda rәqabәt mü hi ti nә
daha tez nail olmaq üçün investorlar üçün nisbәtәn cәl -
be dici stansiyaların da әlavә investisiya qoyuluşu öh dә -
liklәri ilә özәllәşdirilmәsi kimi alternativlәr mü za kirә
olunur.

Qeyd edәk ki, elektrik enerjisi tәminatı kom mu nal
sektorda xüsusi әhәmiyyәt daşıyır. Hazırda ener ji yә çıxış
prosesi ölkәdә işgüzar mühitin ölçülmәsi üçün әsas in-
dikatorlardan biri sayılır. Bu baxımdan kom munal xid -
mәtlәr sahәsindә özәllәşdirmә, ida rә et mә yә vermә vә
dövlәt-özәl tәrәfdaşlığı modellәri bu sa hә dә sәmәrәliliyi
vә xidmәt keyfiyyәtini yüksәldә bi lәr. 

Elektrik stansiyalarının özәllәşdirilmәsi üçün ha zır -
lanacaq yekun tәkliflәr hazırda  aidiyyәti qurumlarla ra-
zılaşdırılır vә yaxın zamanlarda ӘMDK hәmin tәk lif lәri
hökumәtә tәqdim edәcәk. 

Elektrik stansiyaları ilә yanaşı, hökumәtin özәl lәş -
dirmә hәdәfindә olduğu müәssisәlәrdәn biri dә
«Daşkәsәn Filizsaflaşdırma» ASC-dir. Sözügedәn mü   әs -
sisә ölkәnin әn böyük sәnaye aktivlәrindәn biri sa yı lır.
270 milyon tondan artıq dәmir filizi eh ti yat la rı na malik
olan «Daşkәsәn Filizsaflaşdırma» ASC qey ri-neft sekto-
runda ölkәnin әn strateji metallurgiya mü әssisәsi olmaqla
investorlar üçün olduqca cәl be di cidir. 

Bir qәdәr әvvәl ӘMDK tәrәfindәn «Daşkәsәn Fi -
liz saflaşdırma» ASC -nin dövlәtә mәxsus sәhmlәri in -
ves tisiya müsabiqәsinә çıxarılıb. Müsabiqәdә dövlәtin
mәs lәhәtçisi «KPMG» şirkәtidir. Komitәdәn verilәn mә -
lu mata görә, özәllәşәn sәhm zәrfi beynәlxalq stan -
dartlara uyğun qiymәtlәndirilib vә gәlәcәk iqtisadi
fay dalar da nәzәrә alınmaqla investisiya dәyәri mü әy -
yәn edilib. Müәssisәnin özәllәşdirilmәsi vә mü sa bi qә -
nin şәrtlәri ilә bağlı mәlumatlar azәrbaycan vә ingilis
dil li mәtbuatda da yayılıb. Eyni zamanda müәssisәnin
özәllәşdirilmәsi prosesinә strateji investorların cәlb
olunması mәqsәdi ilә polad istehsalı üzrә ixtisaslaşan
50-dәn artıq xarici şirkәtә ünvanlı dәvәt mәktubları da
göndәrilib. 

Artıq bәzi investorlar «Daşkәsәn Fi liz saf laşd ır ma»
ASC-yә maraq göstәrirlәr. Bunlar yerli şirkәtlәrlә ya na -
şı, ABŞ, Avropa, BӘӘ, Hindistandan olan po ten si al in-
vestorlar vә konsorsiumlardır. Hәmin şir kәt lәr dәn

bәzilәri ilә memorandumlar da imzalanıb. 
Beynәlxalq sәviyyәli ekspert, mühәndis vә ge o loq -

 lardan ibarәt nümayәndә heyәtlәri  müәssisәyә sә fәr
edәrәk çox sayda texniki vә geoloji hesabatları ye rin  dә
incәlәmişdir. Hazırda müәssisәnin özәl lәş di ril mә si
istiqamәtindә hәmin investorlar tәrәfindәn tәh lil lәr
davam etdirilir.

Müsabiqә şәrtlәrinә әsasәn müәssisәni özәl lәş di rәn
investor dövlәt büdcәsinә 100 milyon manatdan az ol-
mayaraq ödәniş etmәlidir. Hәmçinin xammaldan ha zır
mәhsuladәk istehsal klasterinin qurulması mәq sә di ilә  5
il әrzindә yeni zavodların tikintisinә 600 mil yon ABŞ
dollarından az olmayaraq investisiya ya tır malıdır. Bun-
dan başqa 1000 nәfәrdәn az olmayaraq ye ni iş yeri tәsis
etmәli, dövlәt büdcәsi vә büd cә dәn kәnar dövlәt fondla-
rına olan borcları ödәmәlidir. Müsabiqә üzrә әrizә vә
tәkliflәr bu ilin mayın  31-dәk qәbul edilәcәk. 

Yeri gәlmişkәn, «Daşkәsәn Filizsaflaşdırma» ASC
vә Azәrbaycanda özәllәşdirmәyә çıxarılan digәr mü -
әssisәlәr vә özәllәşdirmә imkanları bir qәdәr әvvәl Pe -
kindә keçirilәn Azәrbaycan-Çin biznes forumunda da
tәqdim edilib. Tәdbir AZPROMO, Çinin Kom mer si ya
Nazirliyi vә Beynәlxalq Ticarәtin Tәşviqi üzrә Çin Şu-
rasının birgә tәşkilatçılığı ilә baş tutub. Biznes-fo rumda
sәnaye, tikinti, nәqliyyat, logistika, in vestisiya, kimya,
tekstil vә digәr sahәlәrdә fәaliyyәt gös tәrәn iş adamları
da iştirak edib.

Forum çәrçivәsindә Azәrbaycandakı özәl lәş di ril mә
prosesi haqqında da geniş mәlumat verilib. Bil di ri lib ki,
özәllәşdirmәyә çıxarılan bütün әmlaklar vә on lar haq-
qında mәlumatlar privatization.az Özәl lәş dir mә porta-
lında yerlәşdirilib. Elәcә dә qeyd edilib ki, is tә nilәn şәxs
hәrraca hәm iştirakçı qismindә qatıla, hәm dә ziyarәtçi
olaraq canlı izlәyә bilәr. 

Forumda Azәrbaycanda özәllәşdirmәyә açıq olan
sahәlәr, xarici investorların bu prosesdә iştirak imkanları,
elәcә dә böyük investisiya layihәlәrinә dair tәqdimat edi-
lib. Tәqdimatda özәllәşmә prosesindә unikal layihә olan
Elektron hәrrac barәsindә mәlumat verilib. Qeyd edilib
ki, Sistemin kömәyi ilә istәnilәn şәxs, ölkә daxilindә vә
ya xaricindә olmasından asılı olmayaraq istәnilәn vaxt
müraciәt edәrәk tamamilә elektron şәkildә hәrraca qatıl-
maq hüququ әldә edir. Bununla da özәllәşdirmә
prosesindә zaman vә mәkan mәhdudiyyәti tamamilә ara-
dan qalxır.

Daha sonra özәllәşmәyә çıxarılan sәhiyyә, tu rizm,
dağ mәdәn vә digәr sahәlәrә aid olan mü әs si sә lәr
barәsindә mәlumat verilib. Belә müәssisәlәrdәn bi ri 270
milyon tondan artıq dәmir filizi ehtiyatlarına ma lik olan
«Daşkәsәn Filizsaflaşdırma» ASC-dir. Fo rum da xaric iş
adamlarını özәllәşdirmә ilә bağlı ma raq landıran suallar
cavablandırılıb vә onlar öl kә miz dә ki özәllәşdirmә
prosesinә dәәt ediliblәr. 
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рясми хроника

İnvestorlara 
500-" yaxın dövl"t
mü"ssis"si t"klif olunacaq

Ämlak Mә sә lә lә ri
Dövlәt Komitәsi
2018-ci ildә

özәl  lәş dirmә predmeti
olan döv lәt müәs sisә -
lәri port  fe li ni açıqlayıb.
Ümu milikdә in ves tor -
lara tәxminәn 500 ki -
 çik, orta vә böyük
müәssisә tәklif olu na -
caq.

Müәssisәlәrin si -
ya hısında 150-ә ya xın sәhmdar cә miyyәti, o cüm lә dәn
әvvәllәr özәl lәş di ril miş 121 sәhm dar cә miy yәt lә rin dә 30-
45%-lik sәhm payı var. İn ves torlara ӘMDK İstehsal vә
Xidmәt Mü әs si sә lә ri nin İdarәetmә Mәr kәzinin
tabeliyindә olan 68 mü әs si sә, elәcә dә Dövlәt Komitәsinә
birbaşa tabe olan 29 müәssisә tәklif olunur.

İsrail hökum"ti
kils"l"rd"n 180 milyon
dollar vergi yığacaq

Qüds bәlәdiyyәsi şәhәrdәki xristian kon fes si ya la -
rı na mәxsus daşınmaz әmlaklara görә 180 mil-
yon dollar dan artıq vergi toplamağı planlaşdırır.

Bu barәdә RİA Novosti xәbәr yayıb.
"Kilsәlәrә mәxsus olan ticarәt obyektlәrinin bor cu

650 milyon şekeldәn (tәxminәn 187 milyon dollar) ar -
tıq dır. Biz artıq bu yükün daşınmasını Qüds sa kin lә ri nin
üzәrinә atmayacağıq vә bu iri hәcmli borcun qay   ta rıl ma -
sı na subsidiya vermәyәcәyik", - deyә şәhәr me ri bәyan
edib.

Hökumәt xristian inanclarının kilsәlәrdәn başqa di -
gәr daşınmaz әmlaklarına görә bәlәdiyyә vergisini ödә -
mәyi tәlәb edib  vә artıq onların hesablarına hәbs qo yulub.
Qüds meriyası әlavә edib ki, bu şәhәrdә  xris ti anlar,
müsәlmanlar vә yәhudilәr qanun qarşısında bә ra bәrdirlәr. 

Bir müddәt öncә isә bildirildi ki, Müqәddәs Mә bәd
kilsәsi vergi tәlәlәrinә  etiraz әlamәti olaraq mü vәq qәti
bağlanıb.

Azәrbaycanda daşınmaz әmlakla әmәliyyatlar tam
elektronlaşdırılıb. ӘMDK-nin mәlumatına görә,
artıq daşınmaz әmlak vә torpaq mülkiyyәtçilәri,

hәmçinin bәlәdiyyәlәr tәkrar bazarda alqı-satqı prose-
sini onlayn rejimdә rәsmilәşdirә bilirlәr. Başqa sözlә,
әmlakın alqı-satqısı zamanı kağız sәnәdlәrә heç bir eh-
tiyac yoxdur. 

Qeyd edәk ki, notariuslarda alqı-satqı әmәliyyatı
aparılarkәn әmlakın yüklülüyünә dair mәlumat üçün
“Forma-1” adlanan yüklülük arayışı tәlәb olunurdu. İn -
di bu arayış 10-15 saniyә әrzindә onlayn rejimdә, elek -
 tron şәkildә әldә edilir. Daha sonra alqı-satqı pro se si
ap ar ılaraq müqavilә imzalanır. Müqavilә elektron şә -
 kil dә reyestr xidmәtinin yerli әrazi idarәlәrinә ötürülür.
Qeydiyyat orqanı da bu müqavilә әsasında da şın  maz
әmlakın vә torpağın yeni sahibinin adına elek tron for -
mada çıxarış tәrtib edir. Elek tron çıxarışın tәt bi qi

әmlakla әmәliyyatları sa dәlәşdirmәklә yanaşı, pro sesi
tam şәffaf vә etibarlı edib. Alqı-satqı әmә liy ya tından
sonra әmlaka dair çı xa rış yeni sahibin Elek tron Hö ku -
mәt portalındakı şәx si kabinetinә yer lәş di ri lir. Bu nunla
da vәtәndaşların çı xarış almaq üçün qey diy yat orqan-
larına müraciәt et mә sinә ehtiyac qalmır. Vә tәndaş bu
çıxarışdan hәm elek tron formada, hәm dә onu çapa
vermәklә kağız for masında istifadә edә bilәr. 

Elektron çıxarışların tәtbiqi ilk növbәdә da şın maz
әmlakın qeydiyyatı prosesindә vәtәndaş-mәmur ün -
siyyәtini minimuma endirir. Bundan әlavә, kağız çı -
xarışın itirilmәsi, yararsız hala düşmәsi ilә bağlı
prob lemlәr ortadan qalxır. Kağız çıxarışın başqa in san -
lar tәrәfindәn saxtalaşdırılması vә qanunsuz is ti fa dә
edilmәsi halı da tam istisna edilir. Faydalı yenilik ol -
du ğundan qısa zamanda istifadәyә verilmәsinә bax ma -
yaraq sistemdәn artıq 1000 nәfәr yararlanıb.

Kağız «kupça»lar tarix" qovuşur
ELEKTRON ÇIXARIŞ VAXTIDIR
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Ämlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (ӘMDK) cәbhә
bölgәsindә yaşayan әmlak sahiblәri üçün fevralın
21-dә Ağdamda «Kütlәvi çıxarış» kampaniyası ke-

çirib. Rayonun Qaradağlı, Әfәtli, Çәmәnli vә Sarıcallı
kәndlәrindә keçirilәn tәdbirdә hәmin kәndlәrin 220-yә
yaxın sakininә qeydiyyat xidmәti göstәrilib. Vәtәndaşlar
arasında Qarabağ müharibәsi ve teranı, qazilәri, şәhid
ailәlәri olub. Qaradağlı kәn din dәn 75 ailә, Әfәtlidәn 60,
Çәmәnlidәn 50, Sa rı cal lı dan isә 35 ailә xidmәtlәrdәn ya-
rarlanıblar. Onlardan 100-ә yaxın sakinә birbaşa yaşa-
dıqları әrazilәrdә әm lak larına dair çıxarışlar tәqdim
olunub. Verilәn çı xarışlar әsasәn fәrdi yaşayış evlәrini,
pay torpaqlarını, hәyәtyanı torpaqları әhatә edib. Kam-
paniya çәr çi vә sindә bir neçә Qarabağ müharibәsi
әlillәrinin, şәhid ailә lәrinin birbaşa evlәrindә qeydiyyat
xidmәtlәri gös tәrilib. Onların bәzilәrinә әmlaklarına dair
çıxarışlar tәqdim olunub, bәzilәrindәn isә ilkin hü quq -
müәy yә n edici sәnәdlәr qәbul edilib.

Eyni zamanda, rayon sakinlәrinә әmlaklarına dair
ayrı-ayrı vaxtlarda müxtәlif dövlәt qurumları tәrәfindәn
verilmiş dövlәt aktları, şәhadәtnamәlәr, qeydiyyat
vәsiqәlәri, mәnzillәr barәdә orderlәr, elәcәdә kolxoz vә
sovxozlar tәrәfindәn verilmiş әmrlәr vә digәr sәnәdlәr

kütlәvi qaydada çıxarışlarla әvәz olunub. Elә hәmin gün
çıxarış verilmәsi mәqsәdilә 70-ә yaxın sakindәn
әmlaklarına dair ilkin sәnәdlәr toplanıb.

Vәtәndaşlara çıxarışlar tәqdim olunmaqla yanaşı,
50 nәfәrә yaxın kәnd sakininә hüquqi yardım xidmәtlәri
dә göstәrilib. Onlara çıxarışın әldә edilmәsi üçün tәlәb
olunan sәnәdlәrin siyahısı, hәmin sәnәdlәrin hansı qu-
rumlardan alınması qaydası, o cümlәdәn qeydiyyat
müddәti vә prosedurları izah olunub. 

C"bh" bölg"sind" «Kütl"vi çıxarış» kampaniyası

Beynәlxalq araşdırma şirkәti
"Knight Frank" 59 ölkәnin rәsmi
qurumlarından әldә et diyi mә -

lumatlar әsasında mәnzil qiy mәt lәrinin
әn çox artdığı ölkәlәrin adlarını açıq la -
yıb. 2017-ci ildә daşınmaz әmlak sek to -
ru nun çәtin bir dövrü geridә qoyduğu bir
hә qi qәt dir. Satışlarda durğunluq şirkәtlәr
tәrә fin dәn dә etiraf edilir. 

Siyahıda ilk 10 yerdәn 7-sini Av-
ropa öl kәlәri tutub. Dünya üzrә mәnzil
qiymәtlәrinin әn çox artdığı ölkә 15%-lә
İslandiyadır. İs lan diyanın ardınca
13.7%-lik artımla Honq Konq, 12.3%-lә
Çexiya, 12.3%-lә İrlandiya vә 11.2%-lә
Türkiyә gәlir.

Qiymәt artımlarına qitә olaraq ba -
xıldığında isә Şimali Amerika 7.5 faiz
nisbәti ilә qiymәtlәrin әn çox artdığı
qitәdir. Növbәti yerlәri 6.1 faizlә Afrika
qitәsi, 5.3 faiz nisbәtilә Avropa tutur.
Mәnzil qiymәtlәrinin әn çox endiyi
ölkәlәr isә Ukrayna, Peru vә Rusiyadır. 

M"nzill"rin "n çox bahalaşdığı
ölk"l"r açıqlanıb



Yeni tikilil"r üçün yeni qayda 

TéMİNAT QEYDİ
Az"rbaycanın daşınmaz "mlak bazarında, daha d"qiqi yeni
tikil"n m"nzill"rin satışı prosesind" mühüm yenilik baş verib.
Prezident İlham éliyevin t"sdiql"diyi Mülki M"c"ll"y"
d"yişiklikl"r n"tic"sind" yeni tikilil"rl" "m"liyyatlar üçün ciddi
hüquqi ç"rçiv" mü"yy"n olunub. M"c"ll"d"ki yeni t"l"bl"r" "m"l
edil"rs", bu sah"d" neqativ halların qarşısı tamamil" alınacaq. 
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Mülki Mәcәllәyә bu dәfәki dәyişikliklәr 3 әsas
möv zunu әhatә edir. Bunlar, yeni tikililәr, o cüm lә dәn
yarımçıq tikililәrlә bağlı әmәliyyatların  notariuslarda
aparılması, tikintinin aparıldığı torpağın kiçik paylar
şәklindә bütün әmlak sahiblәrinә mәxsus ol ma sı, elәcә
dә yeni tikilәn binada әmlak alınan zaman onun pulu-
nun ödәnilmәsi formasıdır. 

Belәliklә, Mәcәllәnin 144-cü maddәsinә edilәn
dә yişikliyә әsasәn әmlak satıcısının öhdәliklәrini, elә -
cә dә әmlakın yüklülüyünü yoxlamaq üçün no ta ri us -
lar la daşınmaz әmlakın dövlәt reyestri arasında
mә lu mat vә sәnәd mübadilәsi imkanı yaradılmalıdır. O
cüm lәdәn notariusların daşınmaz әmlakın dövlәt re -
yestrinә elektron qaydada birbaşa çıxışı olmalıdır. No -
ta riuslar alqı-satqı müqavilәsini tәsdiqlәyәndәn sonra
onu elektron şәkildә reyestr xidmәtinә göndәrmәlidir.
Bu sәnәd, hәm dә  әmlakın qeydiyyatı üçün әrizә sayı-
lır vә onun әsasında әmlak dövlәt qeydiyyatına alınır.

Dәyişikliklәrә әsasәn, daşınmaz әmlaka mül kiy -
yәt hüququ әmlakın fiziki cәhәtdәn bölünmәsini nә zәr -
dә tutmayan, lakin yaranacaq ümumi paylı mül  kiy yәt dә
payların nisbәtini faizlә müәyyәnlәşdirәn bö lün mә
planı әsasında bölünә bilәr. Bölünmә nәti cә sin dә ya -
ranan payların hәr biri daşınmaz әmlakın dövlәt re -
yestrindә qeydә alınır.

Dәyişikliklәr nәticәsindә mәcәllәyә әlavә edilәn
144-1-ci maddә tikintisi başa çatmayan binanın tәrkib
his sәlәrinә sәrәncam verilmәsini tәnzimlәyir. Bu mad -
dә yә görә, tikintisi başa çatmayan bina dedikdә -  ti -
kin tisinә icazә alınmış, lakin istismarına icazә
ve ril mә miş binalar başa düşülür. 

Dәyişikliyә görә, torpaq sahәsinin sahibi burada
bi na tikintisi üçün icazә alıbsa, binadakı tәrkib his sә -
lә rinin (mәsәlәn, mәnzil vә ya qeyri-yaşayış sa hә lә ri -
nin) sayına münasib olaraq torpağı da hәmin sayda
ki çik paylara bölә bilәr. Bundan sonra isә torpağın sa -
hi bi hәmin payların hәr birinә mülkiyyәt hüququnun
qey dә alınmasını tәlәb edә bilәr. Mәsәlәn binada 20
mәn zil olacaqsa, torpaq sahәsi dә 20 hissәyә bölünür
vә onlardan hәr biri hәmin mәnzillә birliklә dövlәt qey -
diy yatına alınaraq satılır. 

Әn maraqlısı budur ki, torpaq payı vә mәnzildәn

ibarәt olan paketin satışı barәdә müqavilәlәr no tari us -
da qeydiyyata alınacaq vә  alıcının xeyrinә tәminat
qey di aparılacaq. Başqa sözlә, yeni tikililәrdә, tikintisi
başa çatmayan  binalardakı mәnzillәr bundan sonra yal -
nız notariusda tәsdiqlәnәn müqavilәlәrlә satılacaq. Ma -
raqlıdır ki, belә mәnzillәri alan şәxs, onu üçüncü şәx sә
dә sata bilәr, tәbii ki, bu da notariusun tәs diq lә di yi
müqavilә ilә olmalıdır. 

Dәyişikliklәrә әsasәn, torpaq sahәsi (üzәrindәki
tikilmiş vә ya tikintisi başa çatmayan tikinti obyektlәri
dә daxil olmaqla) ilә bağlı hәr hansı hüququn әldә edil -
mәsinә yönәlmiş tәlәblәri tәmin etmәk mәqsәdilә da -
şınmaz әmlakın dövlәt reyestrindә torpaq sahәsi ba rә dә
dә tәminat qeydi aparıla bilәr. 

Dәyişikliklәrә görә, tәminat qeydi daşınmaz әmlakın
dövlәt reyestrindә qeydә alındığı vaxtdan yaranır. Nota-
rius tәminat qeydinin aparılması üçün bağ lanılması
nәzәrdә tutulan müqavilәnin qa  nu  na uy ğun luğunu mü әy -
yәn etdikdәn sonra onu notariat qay da sında tәsdiq edib
daşınmaz әmlakın dövlәt re yestrinә göndәrir vә daşın-
maz әmlakın dövlәt re yestrindә 3 gün әrzindә tәminat
qeydi aparılır.

Maraqlı yeniliklәrdәn biri odur ki, torpaq sa hә si -
ni (üzәrindәki tikilmiş vә ya tikintisi başa çatmayan ti -
kinti obyektlәri dә daxil olmaqla) әldә edәn şәxs hә min
torpaq sahәsinin әldә edilmәsi üçün kredit almaq mәq -
sәdilә ipoteka müqavilәsi bağlaya bilәr. Hәmin ipo te -
ka yalnız hәmin torpaq sahәsinin әldә edilmәsi üçün
kredit alınmasında istifadә edilә bilәr. 

Mәcәllәyә edilәn mühüm yeniliklәrdәn biri yeni
tiki lәn binaların alqı-satqı tәrәflәrinin müәyyәn edil -
mә sidir. Dәyişikliyә әsasәn, tikintisi başa çatmayan bi -
nadan mәnzil almaq istәyәn şәxslә binanın yer lәş di yi
torpaq sahәsinin mülkiyyәtçisi (satıcı) arasında pod rat
münasibәtlәri әmәlә gәlir. Bu münasibәtlәrdә tor paq
sahәsinin mülkiyyәtçisi (satıcı) podratçı, mәn zil әldә
etmәk istәyәn şәxs isә sifarişçi hesab edilir. 
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Bu zaman satıcı (podratçı) digәr öhdәliklәrlә ya na -
şı müqavilәdә göstәrilәn müddәtdә binanın tikin ti si ni
başa çatdırmaq vә istismarına icazә almaq, alıcı tә rәf isә
razılaşdırılmış mәblәği hissә-hissә vaxtında sa tıcıya
ödәmәk vәzifәsi daşıyır. 

Mәcәllәyә әsasәn, alqı-satqı müqavilәsindә bi na nın
yerlәşdiyi torpaq sahәsindә tәrkib hissәlәrin bağlı ol du -
ğu paylar da yer alarsa, alıcının üzәrinә hәmin pay ların
alış qiymәtini tikinti başa çatmazdan әvvәl tam şәkildә
ödәmәk öhdәliyi qoyula bilmәz. 

Ümumiyyәtlә, yeni tikililәrdә mәnzillәrin alın ma sı
zamanı ödәnişlәrin hәyata keçirilmәsi üçün yeni qay da
müәyyәn edilib. Bu Mәcәllәyә әlavә edi lәn 770-1-ci
maddәdә әksini tapıb. 

Bu maddәyә әsasәn, tikintisi başa çatmayan bi na -
larda mәnzillәr alınanda onların pulu müәyyәn şәrt lәr vә
tikintinin mәrhәlәlәri üzrә hissәlәrlә ödәnilir. 

770-1.1-ci maddәdә bildirilir ki, tikintisi başa çat -
mayan binanın yerlәşdiyi torpaq sahәsindә tәrkib his -
sәlәrin bağlı olduğu payların (yәni torpaq+mәnzil) sa tışı
zamanı yaranan podrat münasibәtlәrindә alış qiymәtinin
(muzdun) ödәnilmәsi yalnız aşağıdakı şәrtlәr mövcud ol-

duqda tәlәb edilә bilәr:
- müqavilә notarial qaydada tәsdiq edilmişdirsә;
- daşınmaz әmlakın dövlәt reyestrindә binanın

yerlәşdiyi torpaq sahәsindә tәrkib hissәlәrin bağlı olduğu
paylar barәdә әldә edәnin xeyrinә tәminat qeydi aparıl-
mışdırsa.

Satış müqavilәlәri üzrә ödәnişlәr tikintinin
mәrhәlәlәri üzrә hissәlәrlә aşağıda göstәrilәn faizlәrdәn
çox olmamaq şәrti ilә aparıla bilәr:

- torpaq-qazma işlәrinin başlanılmasından sonra -
müqavilә mәblәğinin 30 faizi;

- tikilinin yan vә daxili divarları, dam örtüyü hazır
olduqdan sonra - müqavilә mәblәğinin 10 faizi;

- dam sәthlәrinin vә navalçaların (novların) qurul-
ması işlәri başa çatdıqdan sonra - müqavilә mәblәğinin
8 faizi;

- istilik tәchizatı sistemlәrinin quraşdırılması başa
çatdıqdan sonra - müqavilә mәblәğinin 3 faizi;

- su xәtlәrinin çәkilmәsi başa çatdıqdan sonra -
müqavilә mәblәğinin 3 faizi;

- elektrik xәtlәrinin çәkilmәsi başa çatdıqdan sonra
- müqavilә mәblәğinin 3 faizi;
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- pәncәrәlәrin quraşdırılması (şüşәlәrin taxılması da
daxil olmaqla) başa çatdıqdan sonra - müqavilә
mәblәğinin 10 faizi;

- daxili suvaq (malalama) işlәri başa çatdıqdan
sonra - müqavilә mәblәğinin 6 faizi;

- birdәn artıq tәrkib hissәsi olan binada birdәn artıq
tәrkib hissәyә xidmәt edәn sahәlәrin döşәmәlәri hazır ol-
duqdan sonra - müqavilә mәblәğinin 3 faizi;

- fasad işlәri başa çatdıqdan sonra - müqavilә
mәblәğinin 10 faizi;

- su anbarı da daxil olmaqla, binaya xidmәt edәn vә
binadan ayrıca inşa edilәn obyektlәrin tikintisi başa çat-
dıqdan sonra - müqavilә mәblәğinin 9 faizi;

- bina tam hazır olduqdan vә onun istismarına icazә
verildikdәn sonra – müqavilә mәblәğinin 5 faizi.

Bu yeniliklәr 2018-ci il iyulun 1-dәn qüvvәyә
minәcәk. 

Göründüyü kimi, Mülki Mәcәllәyә edilәn dә yişik -
lik lәr vә yeniliklәr yeni tikililәn binalarda mәnzillәr vә
qeyri-yaşayış sahәlәri ilә әmәliyyatları, o cümlәdәn
ödәnişlәri әn kiçik detallarına qәdәr tәnzimlәyir. Yeni
qaydaların  tәtbiqi indiyәdәk bu sahәdә mövcud olan bir
neçә problemi eyni vaxtda hәll etmәyә imkan verir. 

Bunlardan biri yeni tikilәn binalardakı mәn zil lә rin
satışının tamamilә qanuni vә hüquqi müstәviyә ke çiril -

mәsidir. İndiyәdәk faktiki olaraq qeyri-rәsmi, heç bir
ciddi nәzarәt olmadan hәyata keçirilәn alqı-sat qı lar çox-
saylı pozuntulara vә neqativ hallara, o cüm lә dәn, bir
mәnzilin bir neçә nәfәrә satışına sәbәb olurdu. Amma
indi müqavilәlәrin notariat qaydasında tәs di qin dәn sonra
bu mümkün olmayacaq. 

Digәr mühüm mәqam, yeni tikililәrdәki mәn zil lә rә
görә ödәnişlәr edildiyi halda binanın tikintisinin vax tında
başa çatmaması vә ya ümumiyyәtlә yarımçıq qal masıdır.
İndiyәdәk çoxsaylı belә hallar baş verib vә vә tәn daşların
bir hissәsi tam ödәniş etdiyi mәnzillәri әl dә edә bilmir.
Dәyişikliklәrdәn sonra isә bu mә sә lә dә dә dәqiq qaydalar
tәtbiq edilәcәk. Mәnzilә görә ödә nişlәr binanın tikintisi-
nin  mәrhәlәlәrinә uyğun olaraq hә yata keçirilәcәk.
Nәticәdә tikinti şirkәtlәri vәsaiti tam әldә etmәk üçün ti-
kintinin tezliklә tamam lan ma sın da maraqlı olacaqlar. 

Mәcәllәyә edilәn dәyişikliklәr hәlә tikilmәyәn әm -
lakla bağlı tәminat qeydinin apalrılmasına vә tәlәb olu-
narsa ipoteka krediti götürülmәsinә imkan verәcәk.
Nәticәdә yeni tikililәrdәki mәnzillәri ipoteka krediti ilә
almaq mümkün olacaq. 

Nәhayәt, bütün bu proseslәrin qanuni formada
hәyata keçirilmәsi, yeni tikililәrlә bağlı әmә liy yat la rın
maliyyә tәrәfinin açıq dövriyyәdә olmasına vә ver gi yә
cәlb edilmәsinә şәrait yaradacaq. 
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- Hikm"t mü"llim, "vv"lc" 2017-ci ilin yekun -
larına n"z"r salaq. Öt"n il qeydiyyatda bö -
yük artım baş verib - 200 min" yaxın daşın -
maz "mlak qeydiyyata alınıb. 2017-ci ilin
qeydiyyat prosesini nec" qiym"tl"n dirirsiz? 

- Ümumiyyәtlә, 2017-ci il Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin yanında Daşınmaz Әmlakın
Dövlәt Reyestri Xidmәtinin fәaliyyәt göstәrdiyi bütün
sahәlәr üzrә uğurlu olub. Mәsәlәn, daşınmaz әmlak
üzәrindә hüquqların qeydiyyatının ümumi sayında
14,5%, ilkin qeydiyyatda 18,5% artım olub.  Texniki
pasportların sayında әvvәlki illә müqayisәdә 18,5 %

artım olub, dövlәt reyestrindәn verilәn yüklülük
(mәhdudiyyәt) haqqında  arayışların sayı 21.5% artıb.
Elәcә dә digәr sahәlәrdә - daxil olan vәsaitlәrin
hәcmindә proqnoz tapşırıqları 138%, dövlәt rüsumları
üzrә proqnoz tapşırıqları 108% icra edilib. 

- Öt"n il Daşınmaz émlakın Dövl"t Reyestri
Xidm"ti qeydiyyat prosesi il" bağlı bir sıra
maraqlı yenilikl"r etdi. Onların "n ön"m -
lil"rini qeyd ed" bil"rsiniz? 

- Ötәn ilin әvvәlindә biz “Әmlakın Qeydiyyatı
Kalkulyatoru”nu istifadәyә vermişik. Kalkulyator

Ölk"d"ki iqtisadi durumun "n real indi katorlarından biri daşınmaz "mlakın
qeydiyyatıdır. İqtisadi aktivliyin artması özünü d"rhal "mlakla bağlı
"m"liyyatlarda da göst"rir. Son ill"r bu sah"d" baş ver"n d"yişiklikl"r, hü-
quqların qeydiyyata alınması  prosesinin sad"l"şdirilm"si, icra müdd"tl"rinin
azaldılması "halid"  qeydiyyata marağı artırıb. 
Az"rbaycanda daşınmaz "mlakın qeydiyyatı sah"sind" 2017-ci ild" baş
ver"n d"yişiklikl"r v" bu il gözl"nil"n yenilikl"rl" bağlı «Daşınmaz émlak»ın
suallarına émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si  yanın da Daşınmaz émlakın
Dövl"t Reyestri Xidm"tinin  r"isi Hikm"t Mustafayev cavab verir. 

«ésas h"d"fimiz – dünyada 
ilk onluğa düşm"kdir» 
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Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin internet say tın da
yerlәşdirilib vә hәr bir vәtәndaş emdk.gov.az saytına
daxil olaraq ondan yararlana bilәr. Burada daşın maz
әmlakla bağlı bütün әmәliyyatlar üzrә hәm xid mәt haqqı,
hәm dә dövlәt rüsumu barәdә qabaqcadan tam mәlumat
verilir. Bu, vәtәndaşlar üçün olduqca fay dalı yenilikdir.
Hәm vaxt itkisinin qarşısının alın ması vә operativlik,
hәm dә vәtәndaşların öz xәrc lәrini әvvәlcәdәn bilib proq-
nozlaşdırması tәmin olunur. Eyni zamanda şәffaflıq
prinsiplәri dә qorunur. Bu gün vәtәndaş internetdәn
istifadә etmәklә tam dә qiq mәlumatı әldә edir vә әn
yaxın ödәmә mәn tәqә sindә (e-manat, Paypoint vә s.)
dövlәt rüsumunu vә ya xidmәt haqqını ödәyib sәnәdini
әldә edir. Göründüyü kimi, tamamilә şәffaf sistemdir. 

İkincisi, biz 2017-ci ildә dövlәt reyestrindәn elek-
tron çıxarışların verilmәsinә başladıq. Dünyada bu yeni-
lik çox az yayılıb. Avropanın inkişaf etmiş ölkәlәrinin
cәmi 2-3-ü bu üsuldan istifadә edir. «Daşınmaz әmlakın
dövlәt reyestri haqqında» Azәr baycan Respublikasının
Qanununa edilәn dәyişik lik lәr vә dövlәt başçısının 24
may 2017-ci il tarixli 1419 nömrәli Fәrmanı әsasında bu
yenilik qüvvәyә mindi. Hәyata keçirilmiş tәdbirlәr
nәticәsindә bu gün artıq elektron çıxarışların verilmәsinә
başlanılıb. Hazırda bәlәdiyyәlәrin daşınmaz әmlak
üzәrindә hüquqlarının qeydiyyatı üçün tәqdim etdiklәri
sәnәdlәrin elektron qaydada qәbul edilmәsi istiqamәtindә
tәdbirlәr görülür. Bu da öz növbәsindә hüquqların qey-
diyyatı sahәsindә şәffaflığı daha da artırmış olur.
Vәtәndaşın tәqdim etdiyi sәnәdlәr әsasında hazırlanan
elektron çıxarış vәtәndaşın “Elektron Hökumәt” porta-
lında yerlәşәn şәxsi kabinetinә göndәrilir. Vәtәndaş öz
istәyi ilә hәmin çıxarışı kağız formada  çap edә bilәr. 

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәtbiq
edilәn bu yeniliklә bağlı aparılmış tәbliğat vә tәşviqat
işlәrinin nәticәsindә vәtәndaşlarımız artıq bu yeniliyә alı-
şırlar. İndiyәdәk bәzәn düşünürdülәr ki, çıxarış kağız
şәklindә әlimin altında olsun. İndi bu  psixoloji sin-
drom da aradan qalxır. Bәzәn elә olur ki, vәtәndaş
çıxarışını itirir, buna görә dә qeydiyyat orqanına
müraciәt edib, onun dublikatını alır. Çıxarış
“Elektron Hökumәt” portalında yerlәş -
dirildikdәn sonra dub likatın alınması
mәsә lә si dә aradan qalxmış olacaq-
dır. Vәtәndaş hәmin portalda

şәxsi kabinetinә girib, çıxarışını çap edә bilәr.

- V"t"ndaş bu elektron çıxarış vasit"sil" nota-
riusda bütün "m"liyyatları apara bil"r?

- Bәli. Bu gün daşınmaz әmlakın dövlәt reyestri sis-
temi ilә notariuslar arasında onlayn әlaqә mövcuddur.
Hәtta “Forma 1” adı ilә tanınan yüklülük (mәhdudiyyәt)
arayışları real vaxt rejimindә - 10-15 saniyә әrzindә artıq
onlara ötürülür vә notarius görür ki, hәmin әmlak yük-
lüdür ya yox, onun üzәrindә hәbs var, yoxsa yox. Elek-
tron çıxarışlar da “Elektron Hökumәt” portalında
yerlәşdirilir. Notariuslar da şın maz әmlaka sәrәncam
verilmәsi barәdә müqavilәlәrin tәsdiqlәnmәsi prosesi za-
manı bu sәnәdi elektron in for  masiya sistemi vasitәsilә
çap edirlәr. Bu da, yük lülük haqqında arayışların әldә
edilmәsi kimi, cәmi bir neçә saniyә çәkir. 

- Y"ni bütün proses elektronlaşdırılıb…

- Bәli, prosesә start verilib. Bu hәlә ilkin mәr hәlәdir.
Mәlum olduğu kimi, hәr bir işin başlan ğıcında müәyyәn
çәtinliklәr olur, lakin sonradan bu çәtinliklәr aradan qal-
dırılır. 

Vәtәndaşlarımız bu yenilikdәn faydalan ma lı dır lar.
Hәdәfimiz - tam elektronlaşmadır. 

Bundan başqa, 2017-ci ildә hüquqların qabaq ca dan
qeydiyyatı sahәsindә dә bir canlanma, artım ya şan -
mışdır. Bilirsiz ki, әvvәllәr bir mәnzilin bir neçә
nәfәrә satılması halları baş verirdi. Elәcә dә, vәtәn -
daş lar tikilmiş binalarda istismara qә bul aktı olma-
dığı üçün mülkiyyәt sәnәdlәri әl dә edә bilmirdilәr.
Nә ti cәdә hәmin әmlakın ipo teka qoyulması, bank
әmәliyyatlarının apa rılması, yaxud bağışlama,
vә rә sә lik әmә liy yatlarında problemlәrlә qarşı-
laşırdılar. İndi bunlar tamamilә aradan qalxıb.
Vә tәn daşlar çox rahat şәkildә müraciәt edib
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dәyәrini ödә dik lәri mәnzillәr üzrә hüquqların qabaqca-
dan qey diy yatı barәdә arayışlar alırlar. Bu arayışlar
vasitәsilә n o ta rial әmә liy yat la rın aparılması, alqı-satqı,
vәrәsәlik, bağışlanma, hәm çinin әmlakı ipoteka qoymaq
kimi әmәliyyatların hә ya ta keçirilmәsi mümkündür. Biz
bu yeniliklә bağlı hәt ta kütlәvi «çıxarış kampaniyaları»
da tәşkil edirik ki, mәnzil sahiblәri qabaqcadan qeydiyyat
arayışlarını ala bilsinlәr.

- Öt"n il t"tbiq olunan maraqlı yenilikl"rd"n
biri m"nzill"rin" çıxarış veril"c"k binaların
mü"yy"n olunmasına aid idi. Bu xidm"t hansı
z"rur"td"n yarandı?

- Bu xidmәt vәtәndaşların maariflәnmәsi üçün
nәzәrdә tutulub. Әvvәllәr vәtәndaş heç bir mәlumatı ol-
madan gedib mәnzil-tikinti kooperativindәn (MTK-dan)
mәnzil alırdı vә ya hәr hansı vәtәndaşla no ta ri us dan
kәnar alqı-satqı әmәliyyatı aparırdı. Sonra müx tәlif
problemlәrlә qarşılaşırdı. Mәlum olurdu ki, hә min
mәnzil artıq başqasına satılıb vә digәr vәtәndaşın
mülkiyyәtindәdir. O da bilmәdәn hәmin mәnzili yenidәn
alıb, vәsait xәrclәyib. Bu da nәticәdә lü zum suz mәhkәmә
çәkişmәlәrinә, digәr problemlәrә gәtirib çı xarırdı.  İndi
hәmin proses tamamilә aradan qalxıb. Vә tәn daş sizin
qeyd etdiyiniz elektron xidmәtdәn is ti fadә edәrәk almaq
istәdiyi mәnzillә bağlı, bina üzә rin dә hüquqların qeydiy-
yatı  ilә bağlı bilgi әldә edir. Bu ra hәm binanın özünün

qeydiyyatda olub-olmaması, hәm dә mәnzilә dair mә lu -
mat lar aiddir. 

- Daşınmaz émlakın Dövl"t Reyestri Xid m" tin -
d" daşınmaz "mlakın qeydiyyatı tam sa d" -
l"şdirilir. B"s "hali nec", öz "mlakının qeydiy-
yatında maraqlıdırmı? İnsanlar bu m"s" l" y"
nec" yanaşırlar? 

- Daşınmaz әmlakın dövlәt reyestrindәn ilk çıxarış-
lar 2006-cı ilin mart ayında verilib.

2006-2008-ci illәrlә müqayisәdә ötәn illәr daşınmaz
әmlakın qeydiyyatı 3-4 dәfә artıb. İlbәil dә qeydiyyatın
sayı artmaqdadır. Bu da onu göstәrir ki, әhali öz daşın-
maz әmlakını qeydiyyata aldırmaqda maraqlıdır. 

Ölkәdә daşınmaz әmlakın qeydiyyatının art ma sı nın
daha bir mühüm sәbәbi dövlәt başçısının  13 yanvar
2015-ci il tarixli 439 nömrәli Fәrmanı oldu. Hә min
Fәrmana әsasәn, «Daşınmaz әmlakın dövlәt re yes tri haq-
qında» qanun qüvvәyә minәnәdәk әldә edil miş vә yaran-
mış hüquqların  qeydiyyatı ilә bağlı sәnәd lәr siyahısı
tәsdiq edildi. Mәlum olduğu kimi,  SSRİ  dövründә
müxtәlif dövlәt orqanları tәrәfindәn vәtәndaşlara daşın-
maz әmlakdan  istifadә hüququ ve rәn sәnәdlәr, mәsәlәn
order, sәrәncam, әmrlәr veril miş di. Lakin bu sәnәdlәr
Azәrbaycan Respub lika sında qüv vәdә olan qanunverici-
liyi ilә  hüquqların qey diy yata alınması üçün әsas hesab
olunmurdu.  Dövlәt başçısının 13 yanvar 2015-ci il tarixli
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Fәr manına uy ğun olaraq  isә artıq hәmin sәnәdlәr dә qey-
diyyat üçün әsas hesab olundu. Bununla da çoxlu sayda
әmlakların qey diyyatı üçün mövcud olmuş problem ara-
dan qalxdı. Minlәrlә insan bu Fәrmanın verdiyi im kan -
lar dan istifadә edib әmlaklarını rәsmilәşdirdilәr. 

Paralel olaraq qeydiyyat prosesinin sadәlәş diril -
mәsi, elektron xidmәtlәrimiz, vәtәndaş-mәmur ünsiy yә -
tinin azaldılması, qeydiyyat işçilәri tәrәfindәn etik
davranış qaydalarına riayәt olunması da vәtәndaşlarda
da şınmaz әmlak üzәrindә hüquqların qeydiyyatı
prosesinә  marağı daha da  artırdı. 

Qeydiyyatın daha da sadәlәşdirilmәsi, vәtәndaş
mәmnunluğunun artırılması  üçün hәr il tәdbirlәr gö rü -
 lür, prosedurların, hüquqların qeydiyyatı üçün  tә lәb olu-
nan müddәtlәrin  azaldılması istiqamәtindә ad dım lar
atılır. 2016-cı ilin aprelindә “Daşınmaz әmlakın dövlәt
reyestri haqqında” qanuna edilmiş dәyişiklik nәticәsindә
çıxarışın verilmәsi müddәti azaldılaraq 20 gündәn 10 iş
gününә endirilib. Bu gün biz tezlәş dir mә әmsalı tәtbiq
edilmәklә çıxarışları 3 vә ya 7 iş gü nü müddәtindә vә -
tәn daşlara verә bilirik. 

- Bu müdd"t daha da azala bil"rmi? 

- Bәli, biz vәtәndaşlara çıxarışların 1 iş günü müd -
dәtindә verilmәsini tәklif etmişik. Bununla bağlı mü vafiq
qanunvericilik aktlarına dәyişikliklәr edil mә si barәdә
layihә hazırlanaraq aidiyyәti üzrә tәqdim olunmuşdur.
Layihә qәbul olunacağı tәqdirdә çıxa rış ların 1 iş günü
müddәtindә verilmәsi artıq reallığa çev rilәcәkdir.

- Bu d"yişiklikl"r özünü «Doing Business» he-
sabatında da göst"rirmi? 

- Bәli. Doing Businesss-2018 hesabatında daşınmaz
әmlakın qeydiyyatı üzrә Azәrbaycan Respublikası 2017-
ci ilin nәticәlәrinә görә  daha bir pillә irәlilәyәrәk 21-ci
yeri tutub. Müqayisә üçün deyim ki, 2006-ci ildә ölkәmiz
bu siyahıda 58-ci idi. Amma hesab edirәm ki, 21-ci yer,
hazırda Azәr baycanda görülәn işlәrә, daşınmaz әmlakın
qeydiyyatı sahәsindә hәyata keçirilәn islahatlara adekvat
deyildir. Bizim fikrimizcә, bu gün tәtbiq etdiyimiz
yeniliklәr vә qanunvericilik bazasının tәkmillәşdirilmәsi
«Doing Business» hesabatı tәrәfindәn tam şәkildә qәbul
olunmayıb. Onlar da qәbul olunduğu tәqdirdә biz ilk on-
luqda yer ala bilәrik. 

- Qeydiyyatın artması il" yanaşı, bunun üçün
müraci"tl"r d" artıb. B"s imtinalar varmı? V"
bunların "sas s"b"bi n"dir? 

- Biz maksimal hәddә çalışırıq ki, vәtәndaşların
sәnәdlәri tam qaydasında tәqdim edilsin ki,  imtinaların
sayı azalsın. 2017-ci ildә imtinaların da sayı әhәmiyyәtli
dәrәcәdә azalıb. Bu gün imtinaların payı ümumi mü ra -
ci әtlәrin 1-2%-ni tәşkil edir. İmtinalar nәdәn doğur?

Sәnәd qәbul olunur, amma yerindә müayinә vaxtı
müәyyәn problemlәr meydana çıxır. Tutaq ki, vәtәndaş
torpaq sahәsinin xüsusi mülkiyyәtә verilmәsi ilә bağlı
müraciәt edir. Yerindә müayinә olunan zaman müәyyәn
edilir ki, bura kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqdır vә xü-
susi mülkiyyәtә verilә bilmәz. Qanunvericiliyә görә, bu
torpaqlar yalnız icarәyә vә istifadәyә verilә bilәr. Bu
sәbәbdәn dә vәtәndaşın әrizәsinә imtina verilir. Vә ya
yüksәk gәrginlikli elektrik xәtlәrinin mühafizә zolağında
yerlәşәn obyektlәrә ilkin sәnәd әldә edilib. Lakin qey-
diyyat orqanına müraciәt edәn zaman  yerindә müayinә
aparılanda mәlum olur ki, bu obyekt mü hafizә zolağına
düşür. Mәlum olduğu kimi, mühafizә zonalarında
yerlәşәn torpaq sahәlәrinә xüsusi mül kiyyәt hüququnun
verilmәsi qanunvericilik ilә nәzәr dә tutulmamışdır. Vә
ya başqa uyğunsuzluqlar olur. Arxiv materialları üçün
sorğular verilәndә, hәmin sәnәdlәrin arxiv әsaslarının ol-
madığı müәyyәn olunur. Bu sәbәdәn dә imtina verilir,
sәbәbi göstәrilir. Amma çıxış yolları da göstәrilir ki, ça-
tışmazlıqlar aradan qaldırıldığı tәqdirdә bu sәnәdin icrası
mümkündür. 

- Hikm"t mü"llim, hazırda daşınmaz "mlakın
t"krar qeydiyyatı prosesi tam elektronlaşıb.
B"s ilkin qeydiyyatın elektronlaşması üçün
hansı addımlar atılmalıdır? 

- Bәli, qeyd etdiyiniz kimi, daşınmaz әmlak
üzәrindә hüquqların tәkrar qeydiyyatı prosesi elektron-
laşmışdır. Vәtәndaş alqı-satqı müqavilәsi vә ya hәrracın
nәticәlәri barәdә protokol әsasında әldә etdiyi daşınmaz
әmlak üzәrindә öz hüquqlarını qeydiyyata aldırmaq üçün
elektron qaydada qeydiyyat orqanına müraciәt edir.
Onun bu müraciәti әsasında dövlәt reyestrindәn çıxarış
hazırlanaraq ona tәqdim edilir. Qeyd etmәk istәrdim ki,
istәr alqı-satqı müqavilәsi, istәrsә dә hәrracın nәticәlәri
barәdә protokol onları verәn müvafiq qurumların infor-
masiya ehtiyatlarında mövcuddur vә bu baxımdan hәmin
sәnәdlәr әsasında hüquqların yeni mülkiyyәtçinin adına
qeydiyyata alınması hәr hansı çәtinlik törәtmir.  

Lakin daşınmaz әmlak üzәrindә hüquqların ilkin
qeydiyyatı üçün tәqdim edilәn sәnәdlәr әksәr hallarda
onları verәn müvafiq qurumların informasiya ehtiyatla-
rında mövcud deyildir, yalnız kağız formada mövcuddur.
Hüquqların ilkin qeydiyyatı prosesinin dә elektronlaş-
ması üçün hәmin sәnәdlәrin onları verәn orqanlar
tәrәfindәn skanlaşdırılaraq, informasiya ehtiyatlarına
daxil edilmәsi, aidiyyәti qurumlarla daşınmaz әmlakın
dövlәt reyestri sistemi arasında әlaqәnin qurulması mü-
hümdür. 

- Hikm"t mü"llim, son vaxtlar torpaqla bağlı
"m"liyyatların sayı k"skin artıb. Bu n" il"
"laq"dardır? 



- Bu gün ölkәmiz sanki islahatlar mәkanını xatırla-
dır. Bütün sahәlәrdә islahatlar aparılır. Hәmin isla -
hatlardan biri dә daşınmaz әmlak, o cümlәdәn tor paq
sahәlәri üzәrindә hüquqların dövlәt qey diy yatının apa-
rılması prosedurunun tәkmil lәşdi ril mәsi vә
sadәlәşdirilmәsi sahәsini ehtiva edir.

Bu gün bölgәlәrdә, xüsusilә kәnd yerlәrindә tor pağa
maraq artıb. Vәtәndaşlar öz pay torpaqlarından fay -
dalanmağa, onlardan sәmәrәli istifadә etmәyә başlayıb-
lar. Bu da torpaq bazarında canlanma yaradıb vә
tor paqların alqı-satqısına maraq artıb. Böyük aqropark-
ların yaradılması da bu prosesә tәkan verdi. 

- Xaricil"rin Az"rbaycanın daşınmaz "mlak ba-
zarına marağı nec"di? 

- Son dövrlәrdә bu sahәdә dә artım müşahidә olu -
nur. Hüquqların qeydiyyatı ilә bağlı daşınmaz әm lakın
dövlәt reyestrindә olan mәlumatların tәhlili gös tәrir ki,
xaricilәr tәrәfindәn hәm tәkrar bazarda mәnzil alqı-sat-
qısında, hәm dә iaşә obyektlәrinin alınmasında canlanma
müşahidә olunur.  Bu da ölkәdә investisiya mühitinin
yaxşılaşması ilә bağlıdır. 

- Daşınmaz émlakın Dövl"t Reyestri Xidm"ti
daşınmaz "mlakın qiym"tl"ndirilm"si xid m" -
tini d" göst"rir. Bu xidm"t" t"l"bat nec"dir?

- Bәli, bu gün Daşınmaz Әmlakın Dövlәt Reyestri
Xidmәti daşınmaz әmlakın hәm fәrdi, hәm dә kütlәvi
qiymәtlәndirilmәsi ilә bağlı işlәri hәyata keçirir. Daşın-
maz әmlakın kütlәvi qiymәtlәndirilmәsi pilot layihә kimi
Sumqayıtda, Quba-Xaçmaz zo na sın da hәyata keçirilmiş-
dir. Bu gün hәmin regionlarda yer lәşәn daşınmaz
әmlakların qiymәtlәri ilә  bağlı av tomat laşdırılmış elek-
tron sistem mövcuddur. Qey diy yat üçün müraciәt edәn
vәtәndaşlar eyni zamanda hә min әmlakın

qiymәtlәndirilmәsi barәdә arayışlar da tәlәb edirlәr.
Әhali bu xidmәtdәn aktiv istifadә edir. 

- Hikm"t mü"llim, 2018-ci il üçün "sas plan la -
rınız hansılardır?

- Bu il әsas vәzifәlәrdәn biri kimi arxivlәrin tam
elek tronlaşmasını qarşıya qoymuşuq. İkinci mәr hә lә dә
isә әsas işimiz lәğv edilmiş Dövlәt Torpaq vә Xәri tә -
çәkmә Komitәsindәn tәhvil alınan 2 milyona yaxın
әmlak mәlumatlarının tam elektronlaşmasıdır. 

Eyni zamanda elektron xidmәtlәrin sayının ar tı rıl -
ması, o cümlәdәn elektron çıxarış sistemindәn is ti fa dә
üzrә istifadәçi sayının artırılması ilә bağlı mә sәlәlәr
üzәrindә işlәyirik. Tәbliğat-tәşviqat, ma arif lәn dirmә
işlәrinin güclәndirilmәsi, hәmçinin «açıq qa pı»ların
keçirilmәsi vә s. bu tәdbirlәrә aiddir.

Qeydiyyat orqanı olaraq öz fәaliyyәtimizdә tәtbiq
etdiyimiz uğurlu yeniliklәrdәn biri “kütlәvi çıxarış” kam-
paniyaları vә “mobil ofislәr”dir. İn di yә dәk bu kampani-
yalar әsasәn vәtәndaşların yaşadığı yer lәrdә aparılırdı.
İndi isә bu xidmәtlәrin vәtәn daş la rın iş yerlәrindә -  is-
tehsalat sahәlәrindә, kәnd tәsәr rü fatı vә emal
müәssisәlәrindә, fabrik-zavodlarda, tar la lar da
göstәrilmәsi üçün tәdbirlәr planı hazırlamışıq. Bu il
әrzindә biz bu xidmәtlәrdәn istifadәni daha da ge -
nişlәndirmәyi, onlardan daha çox vәtәndaşın fay da lan -
masını nәzәrdә tuturuq. 

Bu kampaniyaların qrafiki qeydiyyat orqanının in-
ternet resurslarında yerlәşdirilib. Hәmin qrafiklәr yerli
icra nümayәndәliklәri vә bәlәdiyyәlәrә dә verilib ki,
әhali arasında tәbliğat  işlәri aparsınlar vә qrafikdә
nәzәrdә tutulan hәmin günlәrdә vәtәndaşlar daşınmaz
әmlaka dair sәnәdlәrini tәqdim etmәk üçün fәallıq nü-
mayiş etdirsinlәr.

- Müsahib"y" gör" t"ş"kkür edirik!
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B"l"diyy"l"r" 
reyestr m"lumatları 
öd"nişl" veril"c"k

Prezident İlham Әliyev “Daşınmaz әm la kın
dövlәt reyestri haqqında” qanunda dә yişiklik
edilmәsi barәdә qanunu tәsdiqlәyib. Dәyi şik -

li yә әsasәn "Daşınmaz әm lakın dövlәt reyestri haq-
qında" qanunun 5.1-1-ci maddәsinә aşağıdakı
mәzmunda ikin ci cümlә әlavә edilir:  “Bәlә diy yә -
lә rә da şın maz әmlakın dövlәt reyestrinin mә lu mat -
ları müvafiq icra hakimiyyәti orqanının müәyyәn
etdiyi qaydada vә ödәniş әsasında verilir”.

Az"rbaycanlılar Gürcüstanda
"mlak almağa başlayıb

Azәrbaycan vәtәndaşları qonşu Gürcüstandan әmlak al-
mağa başlayıblar. Bu ölkәnin «Liste Development»
şirkәtindәn verilәn mәlumata görә, tәkcә 2017-ci ildә

50 azәrbaycanlı şirkәtә müraciәt edәrәk Gürcüstanda әmlak
alıb. «Bürokratik maneәlәrin aşağı olması ölkәni, o
cümlәdәn daşınmaz әmlak bazarını investorlar üçün
cәlbedici edib. Hazırda Tbilisidә mәnzilin 1 kvadratmetrinin
(tәmirsiz) qiymәti 1300-3000 dollar, Qara Dәnizin kurort
şәhәrlәrindә isә 1600-1700 dollar әtrafındadır». Xatırladaq
ki, «Liste Development» şirkәti Gürcüstanın regionlarında
şәhәrsalma vә kurort zonalarının tikintisi üzrә ixtisaslaşıb. 

Bu gün Bakıda dәyәri bir neçә milyon manat olan
mәnzil vә villalar mövcuddur. Әmlak Ekspert
Mәrkәzinin direktoru Ramil Osmanlı bildirib ki, ba-

halı mәnzillәr әsasәn şәhәrin mәrkәzindә premium binalarda
yerlәşәn, böyük sahәyә malik, dәniz mәnzәrәsi olanlardır.
Bu mәnzillәrin qiymәti 3 milyon manata qәdәrdir.

Elәcә dә, ekspert bildirib ki, bu gün Bakı şәhәri vә
әtraf әrazilәrdә 10 milyon manata satışa çıxarılan villalar
var. Ötәn illәrlә müqayisәdә villaların qiymәti xeyli
ucuzlaşıb: “Xüsusilә enerji tariflәrinin diferen -
siallaşmasından sonra saxlanma xәrclәri artdığına görә,
satışa çıxarılan villaların sayı xeyli dәrәcәdә artdı vә bu
da tәbii ki, qiymәtin ucuzlaşmasına gәtirib çıxardı.
Amma elә villalar da var ki, onlar bu gün girovdadır vә
ev sahibi villanı satıb banka olan borcunu bağlamaq vә
yerdә qalan vәsaiti digәr problemlәrinin hәllinә sәrf
etmәk istәyir. Belә hallar da villaların qiymәtinә tәsir
göstәrir. Son bir il әrzindә villaların qiymәti 15 faizә
qәdәr azalıb, iki il әvvәlki qiymәtlәrlә müqayisәdә isә
ucuzlaşma 20 faizdәn çoxdur”.

R.Osmanlının sözlәrinә görә, hazırda Bakıda villa-

ların alqı-satqısı çox aşağı sәviyyәdәdir: «Ümumiyyәtlә,
dәyәri 500 min manatdan yuxarı olan vә likvidliyi aşağı
olan әmlaklara tәlәb xeyli azalıb. Artıq insanlar belә
әmlaklara investisiya yatırmırlar». 

Ekspertin sözlәrinә görә, bahalı әmlaka görә
vergilәr vә saxlanma xәrclәrinin yüksәk olması da
tәsirini göstәrir: «Yәni böyük mәblәğdә villa alqı-satqısı
olan zaman onun vergisi dә böyük olur, eyni zamanda
böyük villanın saxlanma xәrclәri dә kifayәt qәdәr
yüksәkdir vә әksәr hallarda hәmin әmlakdan gәlir
götürmәk imkanları mәhduddur. Bütün bu sәbәblәrә
görә, belә villalara olan maraq xeyli azalıb. Yәni villanı
alıb boş yerә saxlamaq vә orada böyük vәsaiti yatırtmaq
bu gün heç kimә sәrf etmir».

Ekspert vurğulayıb ki, hazırda daha çox tәlәbat
qiymәti tәqribәn 200-500 min manat vә icarә dәyәri 1000-
3000 manat arasında dәyişәn qeyri-yaşayış vә xid mәt
obyektlәrinәdir: «Bundan başqa şәhәr mәr kәz lә rin dә
yerlәşәn, xüsusilә yeni tikililәrdәki mәnzillәrin likvidliyi
son illәrdә artıb. Bu da xarici vәtәndaşların ölkәmizә ma-
rağının çoxalması ilә bağlıdır».

Bakıda bahalı villalara t"l"bat k"skin azalıb



BAKININ 
KOVORKİNQLéRİ

Bir masa, 
telefon 

v" biznes 

DİRİBAŞ PROQRAMÇININ KéŞFİ 
Kovorkinqlәr (ingiliscә Coworking - birgә iş) dün-

yanın әmlak bazarına 13 il bundan әvvәl – 2005-ci ildә
daxil olub. Hәmin vaxt işlәmәk üçün icarәsi ucuz yer ax-
taran amerikalı diribaş proqramçı Bred Nyuberq çıxış yo-
lunu birgә icarәdә görür. Vә icarәyә götürdüyü ofisi
hissә-hissә başqalarına icarәyә vermәyә başlayır. Sәrfәli
yenilik hamının diqqәtini cәlb etdi vә kovorkinqlәr bütün
dünyaya yayıldı.  MDB-yә bu yenilik 2008-i ildә,
Azәrbaycanda isә 2014-dә yol tapdı. Amma ölkәmizdә
kovorkinqlәrin canlanması vә gәlirli biznesә
çevrilmәsinә ötәn ildәn başlanıb. 

Bakıda ilk müasir kovorkinq 2014-cü ildә yaradılan
«Fabrika Coworking Center»dir. Biznesin sahibi Tamer-
lan Mәmmәdov bildirir ki, kovorkinqi hәlә 8 il әvvәl
2010-cu ildә qurmaq istәyib, amma investor tapmaq
mümkün olmayıb. Bir neçә illik çalışmalardan sonra la-

zımi investisiya toplanıb vә 2014-cü ildә Bakıda ilk ko-
vorkinq işә düşüb. Maraqlıdır ki, әn ucuz ofis sayılan ilk
kovorkinq Bakıdakı әn bahalı biznes mәrkәzlәrdәn biri-
nin – «Landmark»ın qarşısında qurulub.  

BİR MASADAN BAŞQA Né VAR? 
Hazırda Bakıda 10-a yaxın irili-xırdalı kovorkinq

var, bunlardan bәzilәri müştәrilәrinә daimi sistemli
xidmәt göstәrir. Kovorkinqlәrin әksәriyyәtindә xidmәtlәr
demәk olar ki, eynidir. Buraya masa, İnternet, toplantı
otağından istifadә, qoşulma nöqtәlәri (elektrik enerjisi),
mәtbәx (çay, su, şirniyyat, kofe pulsuz), printer, skaner,
surәtçıxarma, kitabxana vә sair aiddir. 

Bәzi kovorkinqlәr müştәrilәrinin ehtiyaclarını daha
yaxşı qarşılamaq vә onları cәlb etmәk üçün fәrqli addım-
lar da atırlar. 

Bakının ofis bazarında «sakit inqilab» baş verm"kd"dir.
Artıq bir neç" ildir ki, dünyada m"şhur olan kovorkinql"r
Az"rbaycanda da iş" düşm"y" v" canlanmağa başlayıb.
Hazırda müşahid" olunan prosesl"r dem"y" "sas verir ki,
qarşıdakı bir neç" ild" bu d"yişiklik ofisl"r bazarını ciddi
sur"td" d"yiş"c"k. 
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KOVORKİNQLéRİN FéRQLİ ÜSTÜNLÜKLéRİ
Bu opsiyalardan biri daimi iş masasıdır. Mәsәlә on-

dadır ki, әnәnәvi kovorkinqlәrdә «mәnim masam» anla-
yışı yoxdur. Müştәri ofisә gәldikdә yalnız boş olan
masada әylәşә bilәr. «Öz masam» üsulu isә müştәrini
ofisә bağlamağa kömәk edir. Eyni sözlәri, qıfıllı şkaf
haqqında da demәk olar, müştәriyә mәxsus olan masa
varsa, onun әşyalarının yerlәşdiyi bağlı şkaf da olmalıdır.
Bәzi kovorkinqlәr bu tәlәbi mәmnuniyyәtlә ödәyirlәr.   

QİYMéTLéR 100-400 MANAT ARASINDADIR
Kovorkinqlәrin tәklif etdiyi xidmәtlәrin әksә riy yә ti

bir-birini tәkrarlasa da, qiymәtlәr bir-birindәn 3 dә fәyә
yaxın fәrqlәnir vә bu da bazarın hәlә tam in ki şaf
etmәmәsinin göstәricisidir.

Kovorkinqlәrdә bir neçә qiymәt paketi möv cud dur.
Bunlar günlük, hәftәlik vә aylıq paketlәrdir. Hәtta saat -
lıq paket tәklif edәnlәr dә var. Belә variant bir ne çә saat-
lıq görüş keçirmәk istәyәnlәr üçün әlverişlidir, amma
belәlәri azdır. 

Bir günlük paketlәr 9 manatdan 30 manatadәk dә -
 yişir. Buraya kovorkinqdәki xidmәtlәrin әksәriyyәti da -
xildir, amma bәzi әlavә xidmәtlәrdәn, mәsәlәn top lan tı
otağından istifadә üçün әlavә ödәniş tәlәb olu na caq. 

Hәftәlik paketlәrin qiymәtlәri isә 40-45 manat dan

80 manatadәk dәyişir. Amma heç dә bütün kovor kinq lәr
hәftәlik paket tәqdim etmirlәr. 

Әn maraqlı tәkliflәr aylıq paketlәrdәdir. Burada
qiymәtlәr bir-birindәn kәskin fәrqlәnir. Mәsәlәn bәzi
kovorkinqlәrdә ayda cәmi 100 manat ödәmәklә iş lә mәk
mümkün olduğu halda, digәrlәrindә qiymәtlәr 300
manatadәk olur. 

Aylıq üzvlәr kovorkinqlәrdә olan bütün xid mәt lәr -
dәn pulsuz istifadә edә bilirlәr. Ayrı-ayrı mәrkәzlәr ay -
lıq müştәrilәrinә şәxsi masa,  korporativ email, is ti ra hәt
zonası, toplantı otaqlarından pulsuz istifadә, bü tün sutka
boyu mәrkәzә gәlmәk imkanı tәqdim edirlәr. 

Müştәrilәri hәvәslәndirmәk üçün aylıq paket lәr dә
qruplara da böyük endirim edilir. Mәsәlәn, kovor kinq lәrin
birindә aylıq paket tәk müştәri üçün 117  manat, 2 müştәri
üçün 200 manat, 3-4 müştәri üçün isә 300 manatdır. 

Müşahidәlәr göstәrir ki, hәlәlik bәzi kovor kinq lәr
bazardakı tәkliflәrin azlığından yararlanmağa çalı şa raq
qiymәtlәri yüksәk saxlayıblar. Kovorkinqlәrin sayı art-
dıqda isә qiymәtlәrin enmәsi qaçılmazdır. 

«YENİ İŞÇİSéNSé – 
KOVORKİNQDé İŞLéYéCéKSéN» 

Kovorkinqlәrin әsas istifadәçilәri müştәrilәrinә vә
şәhәrdәki işgüzar әrazilәrә yaxın olmaq istәyәn peşә
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sahiblәri  - vәkillәr, ev ticarәti ilә mәşğul olanlar, smm,
veb dizayner vә İT mütәxәssislәr, reklamçılar, xarici dil
müәllimlәri, startapçılardır. Marketinq mütәxәssislәri,
proqramçılar, ev layihәçilәri, işә düzәlmә ofislәri dә bir
müddәt kovorkinqdә işlәyirlәr. 

Yenicә biznesә başlayanların әksәriyәtinin dә ilk
ofi si kovorkinq olur. Son vaxtlar isә daha maraqlı ten -
den siya baş verir. Ofislәri kiçik olan bәzi şirkәtlәr ye ni
işçilәrini müvәqqәti olaraq kovorkinqlәrdә yer lәş di rirlәr. 

Kovorkinqlәrin yayılmasına texnologiyanın vә
әmәk bazarının dәyişmәsi dә şәrait yaradıb. Mәsәlәn, 20
il әvvәlkindәn fәrqli olaraq, işçi öz noutbuku ilә is tә nilәn
yerә gedib, işlәmәyә uyğun yer tapa bilәr. Bun  dan başqa,
mәsafәdәn iş, internet, İT tex no lo gi ya lar vә böyük ava-
danlıq tәlәb etmәyәn peşәlәrin ya ran ma sı da tәk masa-
dan ibarәt olan ofislәrә tәlәbatı ar tı rıb. 

Bәs hәmin peşәlәr üçün kovorkinqlәr sәr fә li dir mi?
Bakıdakı bәzi kovorkinqlәrin qiymәtlәri ilә tanış olaq. 

«FABRIKA COWORKING CENTER»
Qeyd etdiyimiz kimi, Bakının ilk kovorkinq

mәrkәzi olan «Fabrika Coworking Center» 28 May met-
rostansiyasına yaxın әrazidә, «Landmark» biznes
mәrkәzinin yaxınlığında yerlәşir. 20 yerlik mәrkәzdә
әnәnәvi xidmәtlәrdәn әlavә daimi masa, ödәnişli
tәdbirlәrә pulsuz giriş, korporativ e-poçt, veloparkinq,
kitabxana vә istirahәt zonası aiddir. Mәrkәzin rәhbәri
T.Mәmmәdov bildirir ki, mәqsәd müştәrinin burada
işlәmәklә yanaşı, hәm dә istirahәt etmәsidir. Qiy mәt lәr
isә müddәtdәn asılı olaraq fәrqlәnir. Günlük paket 9
manat, hәftәlik 40 manat, aylıq isә 117 manatdır. 

Fabrikanın menecerlәri müştәrilәri cәlb etmәk üçün
yeni kampaniyaya başlayıblar: müştәri 1 hәftә ofisdәn

pulsuz istifadә edir, xidmәtlәr onu qane edәrsә, pullu va-
riantda davam edir, qane etmәdikdә isә pul ödәmәdәn
çıxıb gedir. 

«START CO-WORKING CENTER»
Caspian Plazada yerlәşәn kovorkinq mәrkәzindә 28

iş yeri var. Burada hәftәlik paketlәr 72 manat, aylıq paket
isә 210-300 manat arasındadır. 300 manatlıq variant pre-
miumdur, bunun başqa paketdәn fәrqi sabit ma sanın ol-
ması vә toplantı otağından pulsuz isti fa dә dir. Bahalığına
baxmayaraq şirkәtin nümayәndәlәri bil dirir ki,
müştәrilәr kifayәt qәdәrdir. 

«M.FASHION CO-WORKING SPACE»
Әn maraqlı tәkliflәrdәn biri «M.Fashion co-wor-

king Space»dәndir. Bu kovorkinq şәhәrin mәr kә zin dә
AfMall Ticarәt Mәrkәzindә yerlәşir. Burada re zi dentlәr
dәrs otaqları vә kafedә oturub işlәyә bilirlәr vә nadir
mәrkәzlәrdәndir ki, burada saatıq paket var – cәmi 5 ma-
nata. Günlük istifadә 30 manat, aylıq isә 100 manatdır.
Mәrkәzdә tәkcә rezidentlәr yox, onların qo naqları da
pulsuz içki ilә tәmin edilir. 

«BAKU COWORKING CENTER»
«Azadlıq» metro stansiyasının yaxınlığında yer lә -

şәn «Baku Coworking Center»dә xidmәt haqqı sek tor
üzrә orta göstәricilәrdәn demәk olar ki, fәrqlәnmir.
Gündәlik 10 manat, hәftәlik 45 manat, aylıq isә 150 ma -
natlıq paketlәr var. «Baku Coworking Center» şә hә rin
mәrkәzindәn uzaqlığını әlavә xidmәtlәrlә kom pen sasiya
etmәyә çalışır. Bura böyük vә siyirmәli İş ma sası, pro-
yektor, lövhә vә sair aiddir. Amma әn ma raq lı tәklif
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müştәrilәrә şirkәtlәrin әlaqә bazasının ve ril mәsi, elәcә
dә, müştәrilәrin biznesinin ko vor kinqin FB sәhifәsindә
reklamıdır. 

SCOUT IT - KOVÖRKİNQ MéRKéZİ
Kovorkinq biznesi bәzi tәşkilatlar üçün әlavә qa -

zanc mәnbәyinә dә çevrilib. Azәrbaycan Skautlar As so -
siasiyasının nәzdindә yerlәşәn mәrkәzdәki 3 otaqda ey ni
vaxtda 30 nәfәr işlәyә bilәr.  Burada saat hesabı da
işlәmәk mümkündür – saatı 5 manat. Gündәlik pa ket 30
manat, aylıq paket isә 100 manatdır. 5 nәfәrlik qrup üçün
aylıq paketin qiymәti isә 450 manata çatır.  

«MÜDİR-İŞÇİ MÜNASİBéTİ DéYİŞMéYİB»
Amma Bakıdakı kovorkinqlәrin sayının art ma sı na

baxmayaraq onların müştәrilәri heç dә aşıb-daşmır.
T.Mәmmәdov bildirir ki, müştәri sayı 2014-cü il dә kin -
dәn cüzi fәrqlәnir: «Bizdә 20 iş masası olduğu hal da
daimi tutulanlar 6-7-dәn artıq deyil». Baxmayaraq ki,
kovorkinqlәrin adi ofislәrdәn qat-qat sәrfәli ol ma sı nı
hamı qәbul edir.  

«1000 manata ofis götürmәkdәnsә bu daha sәr fә li -
dir»-deyә kovorkinq müştәrisi Asim Abbasov bil di rir. İT
sahәsindә çalışan A.Abbasovun sözünә görә, be lә
ofislәrin olması yeni biznesә başlayanlara imkan verir ki,
pulun әsas hissәsini biznesә yönәltsinlәr: «Bәzilәri bunu
başa düşmәyib 3-4 aya müflis olurlar». 

Әsas problemlәrdәn biri adamların hәlә dә әt raf -
dakılarla birlikdә işlәmәk istәmәmәlәridir: «Bәzilәri hә -
yat tәrzini dәyişmәk istәmir, müdir-işçi mü na si bә ti nә
üstünlük verirlәr. Kovorkinqdә isә bu mümkün de yil».
Birgә ofisin daha bir üstünlüyü buradakı işgüzar mü -
hitdir. Hamının mәşğul olduğu mәkan istәnilәn sәnәt sa-
hibini işlәmәyә vadar edir. 

BAKIDA NEÇé KOVORKİNQ OLA BİLéR? 
Kovorkinqlәr dünyada geniş yayılsa da, әslindә bә -

zi şәhәrlәrdә o qәdәr dә populyar deyillәr. Mәsәlәn,
Brüsseldә bir neçә kovorkinq mövcuddur. Avropada әn
çox kovorkinq mәrkәzi isә Berlin vә Barselonadadır –
onların sayı 100-dәn artıqdır.  

OFİSDéKİ «MAFİOZİ»LéR
Bir qәdәr әvvәl isә kovorkinqin yeni imkanları or-

taya çıxıb. 
Burada intellektual kollektiv әylәncәlәr, mәsәlәn -

Mafiya vә Monopoliya oyunları, xarici dildә söhbәtlәr,
tәqdimatlar tәşkil edilir. Kovorkinq-in rezidentlәri üçüq
bu әylәncәlәr adәtәn pulsuz olur ki, bu da әlavә motiva-
siya demәkdir. 
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“Torpağın keyfiyyәtini 
bizdәn soruşun”

- Sahib mü"llim, "vv"lc" kadastr şöb"sinin
f"aliyy"ti il" tanış olaq – şöb"niz hansı işl"ri
yerin" yetirir? 

- ӘMDK-nin torpaqlarla bağlı fәaliyyәti әsasәn iki
istiqamәtdә aparılır. Bunlardan biri torpaqların elektron
uçotu (kәmiyyәt göstәricilәri), digәri isә torpaqların
keyfiyyәt göstәricilәrinin öyrәnilmәsidir. Şöbәmizin
fәaliyyәti respublikamızın sәrhәdlәri daxilindә yayılmış
torpaqların morfogenetik diaqnos tikasının, onlarda mün-

bitlik vә keyfiyyәt göstәri cilәrinin tәdqiqi ilә bağlı
mәlumatların toplanılması vә xәritә üzәrinә inteqrasiyası
ilә bağlıdır. Bu mәqsәd lә tәrәfimizdәn ölkәnin 34 rayo-
nun әrazisindә irimiq yaslı çöl-torpaq vә 40 rayonun
әrazisindә çöl-geobo tani ki tәdqiqat işlәri aparılıb.

- Torpaqlarda t"dqiqat işl"ri nec" aparılır? 

- Tәdqiqat işlәri müvafiq rayonlara ezam olunmuş
mütәxәssislәrimiz tәrәfindәn aparılır. Çöl-torpaq
tәdqiqatı zamanı torpaq sahәlәrindәn götürül müş torpaq

Az"rbaycandakı fermer r"hb"rl"ri v" iş adamları torpaqlarla bağlı
planlar qurmazdan "vv"l onun keyfiyy"tini öyr"nm"lidirl"r. éks halda
bu planlar reallaşmaya bil"r. Hazırda émlak M"s"l"l"ri Dövl"t
Komit"sinin (éMDK) müvafiq xidm"tl"ri vasit"sil" torpaqlar haqqında
bütün m"lumatları almaq mümkündür. Veril"n suallara émlak
M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin yanında Daşınmaz émlakın Kadastrı v"
Ünvan Reyestri Xidm"tinin (DéKÜRX) tabeliyind" olan Torpaq Kadas-
trı şöb"sinin müdiri Sahib Öm"rov cavab verir. 



nümunәlәri laboratoriya şәraitindә analiz edilir vә әldә
edilmiş nәticәlәrә әsasәn hәmin torpaq lar üzrә bütün ra-
yonların inzibati әrazi dairәlәrinin tor paq vә şorlaşma
xәritәlәri müasir texnologiyalar vasi tәsilә tәrtib edilir.
Xәritәlәrin tәrtibatı zamanı torpaq ların münbitliyi, mor-
foloji xüsusiyyәtlәri, yayılma arealları, bir çox fiziki-
kimyәvi xassәlәri, eroziyaya uğraması, şorlakәtlәşmәsi
vә şorlaşması ilә bağlı bütün mәlumatlar elektron qay-
dada atributlara emal edilir.

- Torpaqların hansı keyfiyy"t göst"ricil"ri
öyr"nilir? 

- Çöl-torpaq tәdqiqatı zamanı әldә olunmuş torpaq
nümunәlәrindә torpağın nәmliyi, onun tәrki bin dәki hu-
musun (faydalı çürüntülәrin) miqdarı, azot, qranu -
lometrik tәrkib, karbonatlıq, pH (torpağın mühiti)
göstәricisi, müxtәlif duzların miqdarı vә digәr xassәlәr
öyrәnilir. Bu analizlәr torpaqların vәziyyәti ba rәdә nәticә
çıxarmağa imkan verir. Mәsәlәn, tor pa ğın tәrkibindә nat-
rium, kalsiumun miqdarı çox oldu q da, bu, torpağın
şorlakәtlәşmәyә meyilli olduğunu vә pro sesin başlandı-
ğını göstәrir. Bu halda torpaqda әkilәn bitkilәr inkişafdan
qalır, onların mәhsuldarlığı aza lır. Vaxtında aparılan
analizlәr bu problemin vax tında aşkar olunmasına vә
hәllinә imkan verir. Digәr tәrәfdәn, torpağın tәrkibindәki
ayrı-ayrı maddәlәrin çoxluğu burada hansı bitkilәrin
daha yaxşı yeti şә cә yi ni göstәrir. Mәsәlәn, karbonatların
çoxluq tәşkil etdiyi torpaqların üzümçülük mәqsәdilә
istifadә edilmәsi daha mәqsәdә uyğundr. 

- Y"ni bu araşdırmalardan sonra aydın olur ki,
bu torpaqda hansı bitkini bec"rm"k daha
m"qs"d" uyundur? 

- Bәli, elәdir. Apardığımız tәdqiqatların әsas mәq -
sәdi torpaqların vәziyyәti vә burada gedәn pro ses lәri
izlәyәrәk, onların әkinә yararlı olub-ol m a dığının müәy -
yәn lәşdirilmәsi, bu torpaqlardan daha sәmәrәli istifadә
olunması üçün torpaq sahiblәrinin tövsiyyә xarakterli
mәlumatlandırılmasından iba rәt dir. 

- Bir m"s"l"ni d" d"qiql"şdir"k. Çöl-torpaq
t"dqiqatı il" çöl-geobotaniki t"dqiqat işl"rinin
f"rqi n"dir?

- Çöl-torpaq tәdqiqatı zamanı torpaqların xü su si yәt -
lәri vә burada baş verәn proseslәr araşdırılır. Çöl-geobo -
taniki tәdqiqat işlәri isә torpaq sahәlәrindә ya yı lan yem
bitkilәrinin növlәri vә formasiyaları, onların mәh sul dar -
lığı, qidalılığı, hәmçinin örüş sahәlәrinin yükü vә tutumu
öyrәnilir. Bir sözlә biz hәm әkin sahә lә rinin, hәm dә ot-
laqların münbitliyini öyrәnirik.

- İndiy"d"k 34 rayonda torpaq-t"dqiqatı işl"rinin
başa çatdığını qeyd etdiz. Bu m"lumatlardan
istifad" etm"k mümkündür? 

- Bәli, indiyәdәk 34 rayonda çöl-torpaq tәdqiqatı
işlәri başa çatmış vә 31 rayon üzrә bütün mәlumatlar
müәyyәn edilib. Bu rayonlardan ikisi - Cәlilabad vә Ağsu
rayonları üzrә göstәricilәr artıq Torpaqların Elek tron
Uçot Sisteminә daxil edilmiş, digәr rayonlar üzrә mәlu -
mat la rın isә yaxın vaxtlarda sistemә daxil edilәcәyi
nәzәrdә tutulur. 3 rayon üzrә laborator şәraitindә analiz
işlәri başa çatmaqdadır. 

- T"dqiqatların başa çatdığı "razil"rd"ki torpaq
sahibl"ri bu göst"ricil"ri nec" "ld" ed" bil"rl"r?
Yoxsa, bunun üçün yenid"n analizl"r aparılmalı-
dır? 

- Xeyr, әlavә tәdqiqat aparmağa vә yeni analiz lәrә
ehtiyac yoxdur. İndiyәdәk tәdqiqat aparılan ra yon lar üzrә
bizdә bütün göstәricilәr var. Hәmin әrazidәki torpaq
sahiblәri vә ya buradan torpaq almaq istәyәnlәr bizә
müraciәt edәrәk, mәlumatları ödәnişli әsaslarla ala
bilәrlәr. Bunun üçün sadәcә torpaq sahәsinin koordinat-
larını vermәk kifayәtdir. 

- B"s t"dqiqat aparılmayan rayonlardakı torpaq-
ların sahibl"ri öz torpaqlarının keyfiyy"t
göst"ricil"ri bar"d" m"lumatları haradan ala
bil"rl"r? 

- Tәdqiqat aparılmayan rayonlarda torpaq sahib lәri
bizim tәşkilata yazılı müraciәt edir vә bu müra ci әtin
әsasında biz onlara torpaq tәdqiqat işlәrinin apa rıl ması
istiqamәtindә ödәnişli әsaslarla xidmәt gös tәririk. 2017-
ci il әrzindә bir neçә rayondan bizә belә müraciәtlәr daxil
olmuşdur. Bizә müraciәt edildikdәn sonra, müәs -
sisәmizin iqtisadçıları tәrәfindәn layihә-smeta sәnәdlәri
hazırlanır torpaq sahiblәrinә tәqdim edilir. Qarşılıqlı ra-
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zılıq әldә edildikdәn sonra tәdqiqat iş lәrinә başlanılır.
Mütәxәssislәrimiz vә ya sәyyar mo bil laboratoriyaları-
mız hәmin әrazilәrә ezam edilәrәk, tor paq nümunәlәri
götürülür. Götürülmüş torpaq nü munәlәri yerindә analiz
edilәrәk, onların münbitliyi müәyyәn edilir. Analizlәrin
nәticәlәri әsasında, hәmin әrazi üçün torpaqların xәritәsi
vә keyfiyyәt gös tәri ci lәri haqqında bütün mәlumatlar
toplanılır vә torpaq sahibinә tәqdim edilir. 

- İndiy"d"k edilmiş müraci"tl"r "sasında hansı
rayonlarda araşdırmalar aparılıb? 

- Mәsәlәn, Salyan rayonunda qış otlaqlarında 1000
hektar torpaq sahәsindә, Xәzәr rayonu Dübәndi
bәlәdiyyәsi әrazisindә 100 hektar әrazidә, Saatlı rayonu-
nun qış otlaqlarında, Zaqatala rayonunun 16 hektar әra -
zisindә, Ağsu rayonunun Aşağı Daşdәmirbәyli
bәlә diyyәsinin 1,6 hektar әrazisindә tәdqiqatlar apa rılıb
vә tәrәfimizdәn fermer tәsәrrüfatlarının sahib lә ri nә
hәmin torpaqların keyfiyyәt göstәricilәri barәdә mә -
lumatlar verilib. Hәtta, 2018-ci ilin yanvar vә fevral ay-
larında daxil olmuş müraciәtlәrә әsasәn, Bilә suvar
rayonunun 110 hektarlıq torpaq sahәsindә tәd qi qat işlәri
başa çatdırılmış vә torpaq sahibinә lazımi mәlu matlar ve-
rilib.

- M"s"l"n, bu araşdırmanın n"tic"si nec" ol du?
Torpaq sah"si istifad" üçün yararlı idimi? 

- Torpaq sahibi burada qoz vә gilas ağacları әkmәk
istәyirdi. Amma tәdqiqatın nәticәlәri göstәrdi ki, torpaq
sahәsinin münbitliyi vә digәr göstәricilәr hәmin
bitkilәrin әkilmәsi üçün yararlı deyil. Mәsәlә bundadır
ki, mәhsuldarlığın yuxarı olması üçün qoz vә gilas ağac-
larının köklәri torpağın 2 metrdәn çox dәrinliyinәdәk
uzanmalıdır. Amma mәlum oldu ki, hәmin torpaqda 2
metr dәrinlikdә qrunt suları axır. Qrunt sularının möv-
cudluğu torpaqların şorlaşmasına sәbәb olduğuna görә,
bu ağacların inkişaf etmә yәcәk dir. Torpağın 2 metr
dәrinliyindә isә qoz ağacından 100% mәhsuldarlıq әldә
etmәk mümkün deyil. Bu barәdә torpaq sahibi
mәlumatlandırıldı vә ona bildirildi ki, bu vәziyyәtdә
onun sәrmayәsi bata bilәr. 

- Y"ni siz torpaq sahibl"rin" t"kc" analizin
n"tic"l"rini deyil, h"m d" tövsiy"l"r verirsiniz? 

- Bәli, tövsiyәlәrlә yanaşı, problem varsa, onun
hәlli yollarını da göstәririk. Mәsәlәn, bir qәdәr әvvәl tor-
paq sahiblәrindәn biri müraciәt edәrәk, hәyәtyanı torpa-
ğının araşdırılmasını istәmişdi. Mәlum oldu ki, onun
torpağında natrium duzunun miqdarı 9%-dәn artıqdır.
Biz ona izah etdik ki, bu göstәrici әkilәn bitkilәrin
mәhsuldarlığına mәnfi tәsir göstәrәcәkdir. Ona görә dә,
bu torpağa gәc vermәk lazımdır, yәni torpaqda natriumun
miqdarını dәyişmәk lazımdır ki, istifadәyә yararlı
vәziyyәtә gәtirilsin. 

- Torpağı almazdan "vv"l onu analiz etdirm"k
olarmı? 

- Әlbәttә, hәr hansı әrazidәn torpaq almaq istәyәn
fermerlәr әvvәlcә bizә müaciәt edәrәk, onun
xüsusiyyәtlәrini, nә qәdәr münbit olub-olmadığını
әvvәlcәdәn öyrәnә bilәrlәr. Mәsәlәn, bu yaxınlarda Şa-
maxı rayonunun Mәdrәsә kәndindә 15 hektar torpaq
sahәsi almaq istәyәn sahibkar bizә müraciәt etdi. Onlara
bildirdik ki, burada taxıl әkilmәyi nәzәrdә tutulubsa, tor-
paqda pH-ın göstәricisi, üzüm әkilәcәksә torpağın kar-
bonatlığı, qoz ağacı әkilәcәksә, torpaq qatının dәrinliyi
öyrәnilmәlidir. Sahibkarla birlikdә görüşә gәlәn türk
mütәxәssislәri, bizdә belә müasir xidmәtin olduğuna
tәәccüblәndilәr vә hәmin torpaqda tәdqiqat işlәrinin apa-
rilması üçün müәssisәmizә müraciәt etdilәr. 

- T"dqiqat işl"rinin aparılması n" q"d"r vaxt
ç"kir? 

- Әvvәldә qeyd etdiyim kimi, torpaq sahibinin
müraciәtindәn sonra layihә-smeta sәnәdlәri hazırlanır,
burada hansı işlәrin aparılacağı vә işlәrin hansı mәblәğә
başa gәlәcәyi göstәrilir. Torpaq sahibi ilә razılıq әldә
edildikdәn sonra tәdqiqat işlәrinә baş la nılır. Torpaqlar-
dan nümunәlәr götürülür, analizlәr edilir, onların
nәticәlәri barәdә mәlumatlar torpaq sahi binә verilir. Bәzi
göstәricilәr dәrhal hazır olur vә tor paq sahibinә
yerindәcә mәlumat verilir. Bәzi gös tәricilәr isә laborato-
riyada analiz edildikdәn sonra mәlum olur. Ümumilikdә,
bütün araşdırma cәmi bir hәftә vaxt aparır. Ola bilәr ki,
torpaq sahәsi çox bö yük, mәsәlәn min hektar olsun, belә
olan halda daha çox sayda torpaq nümunәlәri götürülür
vә işlәr 15-20 gün davam edә bilәr. Amma, әksәr hallarda
7 günә nәticәlәri tәqdim edirik. 

- Torpaq t"dqiqatları üçün xidm"t haqları n"
q"d"rdir? 

- Bu qiymәtlәr Tarif Şurası tәrәfindәn artıq mü әy -
yәn edilib vә ӘMDK-nin rәsmi internet portalına daxil
olaraq bu mәlumatlarla tanış olmaq mümkündür.
Göstәrdiyimiz xidmәtlәrin qiymәtlәri baha deyil, mәs.,
hal-hazırda İsmayıllı rayonunun bәlә diy yәlә ri nin birindә
1,6 hektar torpaq sahәsindә tәdqiqat iş lә ri nin aparılması
üçün müqavilә bağlamışıq. Buna görә ödәnilәcәk mәblәğ
565 manat tәşkil edir. Göründüyü kimi, torpaq sahibi
üçün olduqca sәrfәlidir. 

- Sahib mü"llim, torpağın ümumi münbitliyi
qiym"tl"ndiril"nd", torpaq sahibin" hansı
bitkil"rin "kilm"sinin daha s"rf"li olması il" bağ-
lı m"lumatlar da verilirmi? 

- Bәli, bu barәdә bütün mәlumatlar verilir. Tor paq
sahibi bizә müraciәt edә bilәr ki, onun torpağında han sı
bitkinin daha yaxşı bitәcәyi araşdırılsın. Araşdırmanın
nәticәsi olaraq ona bildirilir ki, hansı bitkinin bu torpaqda
әkilmәsi sәrfәlidir vә ya әksinә. Nә zәrinizә çatdırım ki,
rәhbәrlik etdiyim şöbә tәrә findәn Azәrbaycan әrazisindә
yayılmış bütün tor paqlar üzrә әkilәn әsas bitkilәrin siya-
hısı hazırlanıb. Bu siyahıda dәnli bitkilәrdәn tutmuş,
tәrәvәz-bostan bitkilәrinә kimi, ümumiliklә 58 adda bit-
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kinin keyfiyyәt göstәricilәri әks edilib. Mәs., torpağın
mühit reaksiyası adlı keyfiyyәt göstәricisi var. Torpağın
bu göstәricisi 7-8 vahid arasında dәyişdikdә, bu torpaqlar
taxıl üçün әlverişli torpaqlar hesab edilir vә ya 4 vahid
olduqda isә hәmin torpaqda subtropik bitkilәr daha yaxşı
yetişir. Elәcә dә, torpaqların şoranlığı 3%-dәn yuxarı ol-
duqda onlar şoran torpaqlar sayılır vә s.  

- Torpağın m"hsuldarlığına başqa hansı
göst"ricil"r t"sir edir? 

- Torpağın mәhsuldarlığına vә torpağın iqtisadi
sәmәrәliliyinә tәsir edәn bәzi fiziki göstәricilәr vardır ki,
onlarda biri dә meyillilikdir. Relyef nә qәdәr düz olarsa,
o qәdәr yaxşıdır. Meyillik artdıqca onun әkil mәsi
çәtinlәşir, yәni burada tırtıllı texnikanın vә suvarma
sistemlәrinin işi çәtinlәşir. Meyillik 20-30 dәrәcәni
keçdikdә isә işlәmәk demәk olar ki, mümkün olmur.
Daha bir göstәrici torpağın dәniz sәviy yә sin dәn hündür-
lüyüdür. Hündürlüyün artması hәm tor pa ğın temperatu-
runa, hәm dә torpaq qatına tәsir edir. Bu sәbәbdәn 1600
metrdәn yüksәk әrazilәrdә әkin işlәri demәk olar ki, apa-
rılmır vә onlar biçәnәk vә örüş-otlaq mәqsәdilә istifadә
edilir. Bundan başqa tor paq ların sәmәrәliliyinә onların
qranulometrik tәrkibi dә tәsir edir. 

- Qranulometrik t"rkib n" dem"kdir? Bu t"rkib
n"yi göst"rir? 

- Qranulometrik tәrkib torpaqda qumun, gilin vә
gillicәli olduğunu göstәrir. Bu özünü hәm torpağın su
keçirmә qabiliyyәtindә, hәm dә şumlanma zamanı or ta -
ya çıxan çәtinliklәrlә hiss etdirir. Mәs., torpağın qra nu -
lometrik tәrkibindә gil hissәciklәri çox olduqda, onun
şumlanması üçün daha çox yanacaq sәrf edilir vә torpa-
ğın iqtisadi sәmәrәsi aşağı düşür. Torpaq sa hә si nin
ölçülәri böyüdükcә, yanacaq xәrclәri daha da artır vә iq-
tisadi sәmәrәyә ciddi tәsir edir. Bu çox mühüm

göstәricidir. Yәni ola bilәr ki, torpaq sahәsi ümu milik dә
münbit olsun, amma tәrkibindә gil hissәciklәrinin miq-
darı yüksәk olduqda onun iqtisadi sәmәrәsi aşağı düşür. 

- én çox hansı bitkil"ri "km"k ist"y"n fermerl"r
siz" müraci"t edirl"r?

- Bildiyimiz kimi, hazırda ölkәmizdә taxılçılıq
sürәtlә inkişaf edir. İri taxılçılıq tәsәrrüfatları yara dı lır
vә buna görә dә әsas müraciәtlәr taxılçılıqla bağlıdır.
Bundan başqa, qoz-fındıq, gilas vә әrik ağac la rı nın
әkilmәsi üçün dә müraciәtlәr olur. İndi biz ha va ların bir
qәdәr istilәnmәsini gözlәyirik. Yanvar-fevral aylarında
hava soyuq olduğu üçün tәdqiqat işlәri aparılmır, lakin
mart ayından etibarәn bu sifarişlәr üzrә torpaqlarda
tәdqiqat işlәrinә başlayacağıq. 

Ümumiyyәtlә, bu il 14 rayon üzrә 1 milyon 173
min hektar әrazidә tәdqiqat işlәrinin aparılması nә zәrdә
tutulur. Artıq qrafik tutulmuşdur, mütәxәssislәr bölüşdü-
rülmüş vә hazırlıq işlәrinә başlanılıb.

- Sahib mü"llim, biz "sas"n "kin sah"l"ri il" bağlı
danışırıq. B"s örüş v" otlaq sah"l"ri nec", onla-
rın da xüsusiyy"tl"ri öyr"nilirmi? 

- Әlbәttә, örüş sahәlәrinin öyrәnilmәsi dә әkin
sahәlәri qәdәr vacibdir. Heyvandarlıqla mәşğul olan
fermerlәr otlaqlarda zәhәrli bitkilәrin mövcudluğu,
zәrәrsiz bitkilәrin hәcmi vә bitkilәrin hәcminin heyvan-
ları tәmin edib-etmәyәcәyi barәdә mәlumatlı olmalıdır-
lar. Bu mәsәlәlәrin araşdırılması üçün çöl-ge o botaniki
tәdqiqat işlәr aparılır. Hazırda res pub lika mızın yay ot-
laqlarına mәxsus torpaq sahәlәrindә çöl-geobotaniki
tәdqiqat işlәri tam başa çatmış, götürülәn nümunәlәr la-
boratoriyada analiz edilib. Әldә edilmiş nәticәlәrә әsasәn
hәmin әrazilәrin (bәlәdiyyәlәrin örüş vә biçәnәklәri,
elәcә dә qış vә yay otlaqları) ge obo taniki xәritәlәri ha-
zırlanmış vә bu xәritәlәrә müvafiq kartoqramlar tәrtib
edilib. Kartoqramlarda keyfiyyәt göstәricilәri vә bu tor-
pağın imkanları barәdә mәlumatlar әks olunub. Mәs., ot-
laqlarda bir hektara düşәn yemin miqdarı tәyin edilmiş
vә onun keyfiyyәti öyrәnilıb.

- T"dqiqat işl"rind"n sonra m"lum olur ki, bu ot-
laqda neç" mal-qara otlaya bil"r? 

- Bәli, araşdırmalar nәticәsindә hәr hektar torpaq
sahәsinә düşәn mal-qaranın sayı tәyin edilir. Yәni mü -
әy yәn olunur ki, bir hektar torpaq sahәsindә normaya
uyğun olaraq neçә baş iri vә xırda buynuzlu mal-qara
otarıla bilәr. Bu barәdә sifarişçiyә mәlumat verilir. 

- Bel" hal olubmu ki, torpağın t"rkibini
öyr"n"nd"n sonra torpaq sahibi ondan istifad"
planını d"yişsin. 

- Әlbәttә, belә hallar olub. 

- Sizin xidm"t ölk" "razisind"ki bütün torpaqlar-
da t"dqiqat aparırmı? 

- Bәli, işğal olunmuş әrazilәr istisna olmaqla, bü -
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мцсащибя

tün torpaqlarda tәdqiqat işlәri aparırıq. 

- İst"nil"n ölçüd" torpaq sah"sinin münbitliyini
yoxlamaq üçün müraci"t etm"k olar? 

- Әlbәttә, hәtta 1 sotdan da az olan sahәnin mün bit -
liyini yoxlaya bilәrik. 

- Sizin laboratoriyaların avadanlıqları müasirdir-
mi v" hazırki dövrün t"l"bl"rin" cavab verirmi? 

- Әlbәttә, bizim iki mobil vә bir әsas laboratoriya-
mız var. Avadanlıqlar 2015-2016-cı illәrdә Av ro pa dan
gәtirilib vә dünya standartlarına cavab verir. Vә ziy yәtdәn
asılı olaraq, torpaqlardan götürülәn nümu nә lәr hәm
mobil laboratoriyalarda, hәm dә әsas labo ra toriyada ana-
liz oluna bilәr. 

Bir qәdәr әvvәl bizә Hacıqabul rayonundan bir tor-
paq sahibi müraciәt edәrәk torpağının münbitliyini yox-
lamağı istәmişdi. Onun xidmәt haqqı tәqribәn 792
manat oldu. Torpaq sahibi bundan çox tәәccüblәndi vә
mәlum oldu ki, o indiyәdәk bu xidmәt üçün Gür cüs tana
gedirmiş. Orada hәm qiymәt nisbәtәn bahadır, hәm dә
yol vә hәmin ölkәdә qalmaq üçün әlavә xәrc lәr ortaya
çıxır. Әn pisi dә odur ki, yola uzun müddәt vaxt tәlәb
olunur vә bu müddәt әrzindә torpaqdan götürülәn
nümunәlәr öz xüsusiyyәtlәrini itirirlәr. Bu da sonradan
analizin nәticәlәrinә vә cavablara tәsir edir. Bizim
analizlәrin nәticәlәri ilә tanış olduqdan sonra, hәm tor-
paq sahibi, hәm dә onun İsraildәn dәvәt etdiyi
mütәxәssis şöbәmizә gәldilәr, mәlum oldu ki, Gürcüs-
tandakı analizlәrlә bizim analizlәrin nәticәlәri dә
fәrqlәnir. Bu tәbii idi, çünki Gürcüstana cәmi 3 nümunә
göndәrilirdi, onlar da yolda xüsusiyyәtlәrini dәyişirdilәr,
bizdә isә torpağın münbitliyini müәyyәn etmәk üçün 10-

dan artıq nümunә götürülüb, analiz edilir. Onlar
bildirdilәr ki, ölkәmizdә belә keyfiyyәtli vә müasir la-
boratoriyanın olduğundan xәbәrsiz imişlәr. Yeri
gәlmişkәn, torpaq sahibi bu әrazidә nar bağı salmaq
istәyirdi, analizlәr göstәrdi ki, bu torpaq nar bağı üçün
mәqbul yerdir. 

Başqa bir misal: Sabirabadda iri fermer tәsәr rü fa tı
var, onun sahibi hәmişә torpaq nümunәlәrini Tür ki yә dә
analiz etdirirdi. Lakin, özü vә dәvәt etdiyi türk mü -
tәxәssislәr bizim laboratoriyamız ilә, o cümlәdәn onun
iş imkanları ilә tanış olduqdan sonra bildirdilәr ki, bun-
dan sonra bütün analizlәrlә bağlı bizә müraciәt edәcәklәr. 

- Torpağın xüsusiyy"tini bilm"d"n işl"r" başla-
maq hansı n"tic"l"r" s"b"b olur? 

- Әlbәttә ki, әgәr torpaqda ciddi iş vә yatırım plan -
laşdırılırsa, torpağın xassәlәrinin planda nәzәrdә tutulan
işlәrә uyğunluğu müәyyәn edilir vә bunun әsasında
tәdqiq edilir. Mәs., bir müddәt әvvәl Şamaxıda bir sahib-
kar 100 hektardan artıq torpaq sahәsi әldә edib, üzüm
bağı salırdı. Biz bu torpaqla tanış olduq dan sonra mәlum
oldu ki, onlar torpağı düz şum la ma yıb lar. Sәbәb odur ki,
dәniz sәviyyәsindәn yuxarı qalx dıqca torpaqlardakı mün-
bit qat dayazlaşır, 40 santimetrdәn sonra isә süxurlar baş-
layır. Ona görә dә, belә torpaqları dәrindәn şumlamaq
olmaz. Qeyd olunan torpaq sahәsindә isә humus qatı
cәmi 10 san timetr tәşkil edirdi. Amma sahibkar bundan
xәbәrsiz olduğuna görә, torpaq 40 santimetr dәrinliyәdәk
şum lan mışdı. Ümumiyyәtlә, qeyd olunan bütün bu mә -
sә lә lәr ona әsas verir ki, torpağa ilk növbәdә bizim mü -
tә xәssislәr ayaq basmalıdırlar. Torpaq tәrәfimizdәn әsas lı
araşdırıldıqdan sonra, onun mәhsul vermә im kanları
proqnozlaşdırılır vә yekun olaraq әkin işlәrinә baş lanılır. 



ЭРАНДПАРК ПЛАЗА
«Grand Park Plaza» пайтахтымызын Нясими районунда,

Малиййя Назирлийинин йанында йерляшян мющтяшям йашайыш
комплексидир. Щярясинин бир эиришли ики бинадан ибарят олан

комплексдя 3, 4, 5 отаглы мянзилляр тяклиф олунур. 
Эюзял мемарлыг лайищяси иля инша олунан, зялзяляйя давамлы,

яразиси бол йашыллашдырылмыш комплекс Сизя йцксяк сявиййядя
ращатлыг вя тящлцкясизлик шяраити йарадаъаг. Комплексин

даими мцщафизя олунан яразисиндя сакинлярин истиращяти вя
ушагларын яйлянъяси цчцн щяр ъцр шяраит вар. Комплексдя

фасилясиз су, електрик енержиси, газ тяъщизаты вя мяркязляшдирил-
миш истилик системляри, еляъя дя йцксяк кейфиййятли пластик ма-

териаллардан щазырланмыш пянъяряляр вя дямир сейф гапылары
гурашдырылыб. Кабел телевизийасы вя сцрятли интернет шябякясиня
эириш системи Сизин евинизя бцтцн дцнйанын мялуматларыны чат-
дыраъаг. Бинанын цзлянмяси цчцн Белчикадан эятирилмиш витраж

шцшялярдян истифадя олунаъаг. Комплексдя ики мяртябяли
йералты гараж нязярдя тутулуб. Бинада йцксяк дцнйа стан-
дартларына ъаваб верян Митсубисщи маркалы сярнишин вя йцк

лифтляриндян истифадя олунаъаг. Бу лифтляр васитясиля Сиз авто-
мобил дайанаъагларындан евинизя ращат галха билярсиниз.

«Grand Park Plaza»да бир сыра коммунал – мяишят хидмяти
обйектляри (маркетляр, саьламлыг мяркязи, идман заллары вя с.)
фяалиййят эюстяряъяк. Щяйятин ъыхышы бирбаша Забитляр баьына-
дыр. Алыъыларын сифаришиня ясасян мянзилин дахили лайищясинин дя-

йишдирилмяси (нязярдя тутулмуш лайищя чярчивясиндя кярпиъ
аракясмяляр тикилмяздян яввял) мцмкцндцр. Комплексдя

алыъылара сярфяли юдяниш системляри тяклиф едилир. «Азинко
Щолдинг» тяряфиндян инша едилян комплекс йцксяк ихтисаслы
мемар конструкторлар тяряфиндян тикилир. Тикинти гурашдырна

ишляринин кейфиййятиня Е.Т.И тяряфиндян нязарят олунур.

СИЗЯ ВЯ АИЛЯНИЗЯ ХОШБЯХТЛИК АРЗУЛАЙЫРЫГ!
«Азинко Щолдинг» коллективи
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SULU TéPéYé Vé ZABRATA AXIN
2000-ci illәrin әvvәllәrindә, paytaxt әhalisi vә buraya

sürәtlә axışan yeni sakinlәr mәnzil problemlәrini hәll
etmәyә başlayanda adamların çoxu şәhәr kәnarına –
Xırdalan vә ya Sabunçu rayonlarına üz tutmağa başladı.
Buradakı boş torpaqlar ucuz vә әlçatan olduğuna görә,
hәmin әrazilәr sürәtlә mәskunlaşdı. Tezliklә burada irili-
xırdalı evlәr inşa edilәrәk yaşayış başlandı. Amma bu

evlәr heç dә bütün sakinlәri qane etmirdi: sosial
obyektlәrin azlığı, iş yerindәn uzaqlıq, yollardakı tıxaclar
vә vaxt itkisi şәhәr kәnarındakı evlәrә olan hәvәsi kәskin
azaltdı. Xüsusilә iş yerlәri şәhәr mәrkәzindә olanlar
özlәrinә mәhz burada mәnzil axtarmağa başladılar.
Tikinti şirkәtlәri artan tәlәbatı vaxtında qiymәtlәndirdilәr
vә nәticәdә, hazırda paytaxtda «mini mәnzillәr bumu»
yaşanır.

Bakıda 
mini m"nzill"r 
dövrü başlayıb 

Bakıda ähalinin häyat tärzindä vä
ehtiyaclarında baş verän yeniliklär özünü
mänzil bazarında da göstärmäyä başlayıb.
Son illär paytaxtın mänzil bazarında kiçik,
daha däqiqi, mini mänzillärä täläbat artır.
Paytaxt sakinläri sahäsi nisbätän kiçik vä daha
praktik mänzillärä üstünlük verirlär. Säbäb
belä evlärin ucuz başa gälmäsi vä sosial
obyektlärä yaxınlığıdır. Belä ki, sahäsi kiçik
olan mänzillär 25-30 min manata başa gälir.
Bäzi yerlärdä 1 otaqlı mänzillärin qiymätläri
hätta 14-15 min manata qädär enir. Bu da
alıcılıq qabiliyyäti aşağı olan vätändaşların
mänzil sahibi olmasına imkan verir. Ancaq
kiçik mänzillärin dä öz täläbatları var.

YENİ TREND 
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ŞİRKéTLéRİN TéKLİFLéRİ   BELé DéYİŞİR
Artıq paytaxtda bir neçә tikinti şirkәti öz

layihәlәrindә mini mәnzillәrdәn istifadә edir. Mәsәlәn,
“Kristal Abşeron” şirkәtinin Günәşli qәsәbәsindәki
“Yeni Günәşli 1” layihәsindә 1 otaqlı mәnzillәr fәrqli
üslubda – 1+1 formasındadır.  41 kvadratmetrlik
mәnzildә mәtbәx ümumi otağın bir hissәsi kimi inşa
edilib. “Yeni Günәşli 2”layihәsindә isә 1+1 üslubunda
tikilәn 1 otaqlı mәnzillәrin sahәsi daha az - 34,9  kvad-
rametrdir. 

Xırdalanda inşa edilәn “AAAF Park” layihәsindә
isә 1 otaqlı  mәnzillәr 28,7 kv.metrdәn başlayır. Şirkәt
bu mәnzillәrә 13 min manat qiymәt qoymuşdu, amma
tәlәbat çox olduğundan evlәr sürәtlә satılıb. 

Әn kiçik mәnzillәri isә “Melissa Qroup” inşa edir.
Şirkәtә mәxsus “Melissa Park” layihәsindә 1 otaqlı
mәnzillәrin sahәsi  26,8 kvadratmetrdәn başlayır. 

MAŞIN QİYMéTİNé MéNZİL 
Şirkәt nümayәndәlәri kiçik mәnzillәrin sürәtli artı-

mını әhali tәrәfdәn tәlәbatın böyük olması ilә izah
edirlәr. «AAAF Park» yaşayış kompleksindә bildirilir

ki, burada mәnzillәrin әksәriyyәti kiçik ölçülüdür, çün-
ki onlar gәlirlәri nisbәtәn aşağı olan ailәlәr üçün
nәzәrdә tutulub. Maraqlıdır ki, mәnzillәrin kiçik olma-
sına baxmayaraq, otaq sayına tәlәbat sabit qalıb.
Sakinlәr ölçülәri kiçik olsa da, 2 otaqlılara üstünlük
verirlәr. AAAF-ın media meneceri Rәşad Әliyev bildi-
rir ki, kiçik evlәrin inşası zamanı sahә itkilәri çox olur
vә bu da layihәlәr sәrfәli olmadığından bәzi şirkәtlәr
belә mәnzillәr tikmirlәr: «Amma kütlәvi tikinti olanda
belә mәnzillәri inşa etmәk sәrfәlidir. Ona görә biz
kütlәvi tikintiyә üstünlük veririk. Söhbәt 12 min
mәnzilin inşasından gedir». 

NİYé KİÇİK MéNZİLLéRİ ALIRLAR? 
Alıcıların bir hissәsi kiçik mәnzillәri investisiya

etmәk, yәni kirayә mәqsәdilә alırlar. Şәhәrin әlverişli
yerlәrindә, infrastruktura yaxın әrazilәrdә yerlәşәn
mәnzillәr, gәnc ailәlәr, tәlәbәlәr vә günün böyük
hissәsini evdәn kәnarda keçirәn aktiv insanlar üçün
sәrfәli variantdır. Belә mәnzillәrin kirayә haqqı
nisbәtәn ucuz olduğuna görә, onlara tәlәbat böyük olur.
Ona görә dә kiçik mәnzillәrin bir çoxunu kirayә
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vermәk üçün alırlar. Әn әsası, belә mәnzillәrә tәlәbat
böyük olduğuna görә, ehtiyac yarananda onları satmaq
da asandır.

Kiçik mәnzillәrә tәlәbatın belә yüksәk olması
nәinki tikilәn, hәtta artıq tikilmiş, hazır binalarda da
layihәnin dәyişdirilmәsinә sәbәb olur. «MBA Qrup»
şirkәtinin rәhbәri Nüsrәt İbrahimov bildirir ki, bәzi
MTK-lar sahәsi böyük olan mәnzillәrin yaxşı satılma-
dığını görәrәk, layihәlәri dәyişirlәr: «Onlar iri
mәnzillәri bölәrәk bir neçә kiçik mәnzilә çevirirlәr.
Tәbii ki, bu yalnız hәmin dәyişikliyә imkan olan
mәnzillәrdә mümkündür». 

ŞéHéRDé, YOXSA QéSéBéLéRDé? 
Qarşıdakı illәrdә sahәsi nisbәtәn kiçik, otaq sayı

çox olan mini mәnzillәrin sayı getdikcә artacaq.
R.Әliyev bildirir ki, kiçik mәnzillәrә tәlәbat xüsusilә
çoxdur: «Nә qәdәr qәribә olsa da, şәhәr әhalisi kiçik
mәnzillәrdә yaşamağa öyrәşiblәr. Sakinlәrin әksә riy yә -
ti «Xruşşovka» adlanan binalarda yaşayıblar. Burada
da mәnzillәrin sahәsi kiçik olurdu. «Xruşşovka»lardan
sonra digәr kiçik mәnzillәr elә dә narahat görünmür.
Üstәlik, kiçik evlәrin qiymәti dә ucuz olduğundan
adamlar o tipli  mәnzillәr almaq istәyirlәr».

Әmlak üzrә ekspert  Ramil Osmanlı da belә
mәnzillәrin artdığını qeyd edir: «Әgәr әvvәllәr şәhәr
mәrkәzinә yaxın әrazilәrdә inşa edilәn әn kiçik
mәnzilin sahәsi 50 kv.metr idisә, indi artıq 35-40
kv.metr olan, bәzәn ondan da az olan  mәnzillәrә rast
gәlinir. Bu da imkan verir ki, tikinti şirkәtlәri öz
mәhsullarını daha rahat sata bilsinlәr». 

SAHéYé UYĞUN éŞYALAR 
SEÇMéK LAZIM OLACAQ 

Kiçik sahәli mәnzillәrin digәr üstünlüyü onların da-
ha praktik vә yığcam әşyalarla tәmin olunmasıdır.
Mütәxәssislәrin fikrincә, 1 otaqlı mәnzildә әn çoxu 2

nәfәr rahat yaşaya bilәr. Burada onlara az yer tutan vә
ya tez yığılıb-açılan stol-stullar, divan, şkaflar lazım
olur. Hәmin adamlar 2 mәrtәbәli çarpayılara üstünlük
vermәlidir. 

Otaqda televizor, telefon, bәzi şkaflar divardan
asıl malıdır. Çünki onlar 1 otağa daha çox әşya yer lәş -
dirmәyә mәcburdurlar. Bu zaman tәmizlik alәtlәri vә
kondisioner dә nisbәtәn kiçik ölçüdә seçilmәlidir.
Kiçik ölçülü  mәnzildә eyvanı lәğv edәrәk otağın
sahәsini böyütmәk dә mümkündür. Vә ya mәtbәxi ey-
vana köçürmәk olar. Bu zaman mәtbәxdә istifadә
edilәn әşyaların sayı da azalacaq. Burada daha praktik
vә nisbәtәn kiçik ölçülü soyuducu, az tutumlu paltar-
yuyan maşın vә digәr alәtlәri saxlamaq mәslәhәt görü-
lür. Bu zaman mәtbәx stoluna ehtiyac qalmayacaq. 

Ancaq әn yaxşısı eyvanda әrzaqları vә digәr tәlәbat
mallarını saxlamaq üçün şkafların qurulmasıdır. Bu,
xüsusilә qış aylarında soyuducuya tәlәbatı azaldacaq.  

Әgәr mәtbәx otağın bir hissәsindә yerlәşibsә, orada
hava tәmizlәyici qurğunun (aspirator) qoyulması
mütlәqdir. Çünki evin havasını tәmiz saxlamaq lazım
gәlәcәk.  Belә şәraitdә mәtbәxә ayrıca xalça salmağa
da ehtiyac qalmır. 

Mütәxәssislәrin fikrincә, bu praktikanı 2 otaqlı
mәnzillәrdә dә istifadә etmәk olar.  Burada әn yaxşı
halda 4 nәfәr rahat qala bilәr. Ancaq әşyaların sayını
minimuma endirmәli olacaqlar.  2 otaqlı mәnzillәrin
mәtbәxi nisbәtәn iri olduğundan oradan yemәkxana ki-
mi dә yararlanmaq mümkündür. Bu zaman qonaq ota-
ğında stol-stula lüzum qalmır. Әvәzindә daha rahat
yumşaq mebellәr qurulur. Vә ya yazı masasını hәmin
otaqda yerlәşdirmәk mümkündür. 

Belәliklә, gәliri az olan ailәlәr kiçik mәnzillәr
alarkәn bir sıra xәrclәrinә dә qәnaәt etmiş olurlar.  Bu
zaman böyüklәrә belә evdә yaşamaq rahat olsa da
uşaqlar darısqallıqdan әziyyәt çәkirlәr. Şәrait onlara ra-
hat oynama, әşyalarını yığıb saxlama imkanı vermir.

Kiçik m"nzill"r" t"l"batın bel"
yüks"k olması n"inki tikil"n,
h"tta artıq tikilmiş, hazır bi-
nalarda da layih"nin
d"yişdirilm"sin" s"b"b olur.
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1000 manata "mlak lazımdır? 

Bәzi obyektlәr torpaq sahәsi ilә birlikdә özәl lәş di -
ri lәcәk. İri müәssisәlәr sırasında Qusar Tәdarük Sa tış Ba-
zası, Şamaxı әrazi Yun tәdarükü vә qәbulu ida rәsi,
Şәmkir yun tәdarükü mәntәqәsi kimi obyektlәr var.
Mәsәlәn, Şәmkir yun tәdarükü mәntәqәsinin faydalı
sahәsi 3,5 min kv.m, torpaq sahәsi isә 60 sotdan artıqdır.
Bu obyekt sәmәrәli işlәyәcәyi tәqdirdә geyim istehsalı
üçün xammal mәnbәyi ola bilәr. 

Özәllәşdirilmәyә çıxarılan istifadәsiz qeyri-ya şa yış
sahәlәrinin 49-u paytaxtda, qalanları isә Gәncә, Sum -
qayıt, Xızı, Tovuz, Lәnkәran vә digәr rayon vә şәhәrlәrdә
yerlәşir. Belә әmlakların sahәsi 13- 1621 kv.m arasında
dәyişir. Yәni investorlar hәrracda öz imkanlarına vә plan-
larına uyğun olaraq istәnilәn ölçüdә әmlak tapa bilәrlәr. 

MéŞHUR İSTİRAHéT MéRKéZİ HéRRACDA  
Hәrracda investorlar üçün әlverişli әmlaklar sıra-

sında tanınmış istirahәt mәrkәzi vә ticarәt mәrkәzlәri dә
var. Şәkinin Qudla kәndindә yerlәşәn «Şәki istirahәt zo-
nası» sahibi üçün iaşә sahәsindә gәlirli hesab olunur. Tor-
paq sahәsi ilә birlikdә özәllәşdirilәcәk obyektin faydalı
sahәsi 372 kv.metr, torpaq sahәsi isә bir hektardır.
Әmlakın ilkin satış qiymәti 68 000 manatdır, hәrraca qo-
şulmaq üçün 10%-lik, yәni 6 800 manat beh ödәmәk
tәlәb olunur. 

Cәlbedici әmlaklardan biri Sabirabaddakı "Muğan"
Ticarәt Müәssisәsidir. Şәhәrin mәrkәzindә - Nәsimi
küçәsi, 4B ünvanında yerlәşәn әmlakın faydalı sahәsi
249.1 kv.metr, özәllәşdirilәcәk torpaq sahәsi isә 805.5

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si (éMDK) aprelin 3-d"  dövl"t "mlakının
öz"ll"şdirilm"si üzr" növb"ti h"rrac keçiril"c"kdir. H"rraca müxt"lif çeşidli 184
dövl"t "mlakı çıxarılacaq. Bunlar 18-i SC, 93 kiçik dövl"t mü"ssis" v" obyekt,
67 istifad"siz qeyri-yaşayış sah"si v" 6 avtomobildir. 
H"rraca çıxarılan kiçik mü"ssis" v" obyektl"r m"iş"t, iaş", qida, toxuculuq,
t"mir, s"naye, n"qliyyat v" dig"r sah"l"r" aiddir. Paytaxtla yanaşı Balak"n,
Ş"mkir, C"lilabad, Ming"çevir, Ş"ki v" dig"r ş"h"r v" rayonlarda yerl"ş"n
"mlakların sah"si 20 kv.m-d"n 3 813 kv.m arasında d"yişir.
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kv.metrdir. Ticarәt Mәrkәzinin ilkin satış qiymәti 12 500
manat, onun üçün tәlәb olunan beh isә 1 250 manatdır. 

Hәrraca iki bazar da çıxarılıb. Bunlar 15 saylı ba -
za rın Qızıldaş vә Әlәt qәsәbәlәrindәki filiallarıdır. Qa r -
a dağ rayonu, Qızıldaş qәsәbәsindә yerlәşәn filiala
(fay dalı sahәsi 183 kv.metr, özәllәşdirilәcәk torpaq sa -
hә si isә 320 kv.metr) 15 min manat, Әlәt filialına isә 25
min manat qiymәt qoyulub. 

éN UCUZ SATILAN éMLAKLAR  - 
1000 MANATDAN BAŞLAYIR

Bu dәfәki hәrracda çox ucuz, hәtta 1000 manata da
әmlak tapmaq olar. Mәsәlәn, Bakının Qaradağ ra yon da,
Qobustan qәsәbәsi, Bakı-Salyan yolunun üs tün dә
yerlәşәn avtotәmir mәntәqәsi bu qiymәtә satışa çı -
xarılacaq. Cәmi 100 manat beh ödәmәklә hәrraca qo -
şulmaq mümkündür. 

Ucuz satılan әmlaklar Bakı ilә yanaşı Gәdәbәy,
Sum qayıt, Neftçala, Siyәzәn rayonlarında da var. Gә dә -
bәyin Talakәnd kәndindәki qeyri-yaşayış binasınin il kin
satış qiymәti 1 250 manatdır. Sahәsi 77 kvadratmetr olan
obyekti almaq üçün 125 manat ilkin beh ödә nilmәlidir. 

Neftçalanın Kürkәnd kәndindәki 91 kvadratmetrlik
mağaza da 1 250 manat ilkin qiymәtlә satışa  çıxarılıb.
Burada da ilkin beh cәmi 125 manatdır. 

Ucuz qymәtә әmlakı Sumqayıtda da tapmaq müm -
kündür. Şәhәrin 10-cu mikrorayon, bina 14 ün va nında
yerlәşәn 9 mәrtәbәli binanın ya rım zir zә mi si nin bir
hissәsi 2 000 manat ilkin satış qiymәti ilә hәr ra ca çıxarı-
lıb. Sahәsi 21,7 kvadratmetr olan әmlakı al maq üçün
hәrraca qoşulmaq istәyәnlәr 200 manat beh
ödәmәlidirlәr. 

Bakının Xәtai rayonunda isә 15 kvadratmerlik zir -
zәmi 2 625 manata hәrraca çıxarılıb. Obyekt G.Şıxlinski
küçәsi, 49 ünvanındakı 9 mәrtәbәli binanın al tın da
yerlәşir. Vәtәndaşlar 263 manat beh ödәmәklә bu hәrraca
qatıla bilәrlәr. 

Siyәzәn şәhәrindә isә cәmi 3 min manat ödә mәk lә
şәhәrin mәrkәzindә obyekt sahibi olmaq müm kün dür.
Heydәr Әliyev küçәsi, 33 ünvanında 4 mәrtәbәli bi nanın
yarımzirzәmisinin bir hissәsinin sahәsi 47 kvad -
ratmetrdir. Hәrraca qoşulmaq üçün 300 manat beh
ödәmәk lazımdır. 

HéRRACIN éN BAHALI éMLAKLARI – 
198 MİN MANAT

Bu dәfәki hәrraca iri obyektlәr dә çıxarılacaq. Әn
bahalı әmlakların siyahısına 

Mәrdәkan qәsәbәsindәki «Mәrdәkan» restoranı baş -
çılıq edir. 1743 kvadratmetr sahәsi olan obyektә 300 min
manat qiymәt qoyulub. Hәrracına qatılmaq üçün 30 min
manat beh saxlamaq lazımdır. İs ma yıl lı da rayonundakı

Tәmir Tikinti Sahәsi başçılıq edir. Bu obyekt iki hissәdәn
ibarәtdir. 

İsmayıllı şәhәrinin M.Müşfiq küçәsindә yer lәşәn
obyektin tәkcә 600 kvadratmetrә yaxın tikili sahәsi vә
1,26 hektar torpaq sahәsi var. İkinci hissә isә İsma yıl lı -
nın Әyriçay çayının sahilindә yerlәşir, burada 44 kvad -
ratmetrlik tikili vә 32 sot torpaq var. Әmlakın ilkin satış
qiymәti 198 min manatdır, onu almaq üçün hәrraca qo-
şulmaq istәyәnlәr 19,8 min beh ödә mә li dir lәr. 

Bahalı әmlaklardan biri dә Bakının Binә qә sә bә sin -
dәki «Lalә» şadlıq evidir. Faydalı sahәsi 1772 kvad -
ratmetr, torpaq sahәsi tәqribәn 19 sot olan şadlıq evinә
178 min manat qiymәt qoyulub. Hәrraca qa tıl maq üçün
17800 manat beh ödәnilmәlidir. 

Daha bir bahalı әmlak Bakının Xәzәr rayonu Qa la
qәsәbәsindәdir. Qәdirli küçәsi, 15 ünvanında yer lә şәn
yardımçı tәsәrrüfatın 2 hektara yaxın torpaq sa hә si, 2,8
min kvadratmetr tikili sahәsi var. Obyektin ilkin sa tış
qiymәti 165 min manat, ödәnilәcәk beh 16,5 min manat-
dır. 

Әn maraqlı әmlaklardan biri son vaxtlar sürәtlә in -
kişaf edәn Mingәçevirdәdir. Burada şәhәrin mәr kә zin dә
yerlәşәn 36 mәnzilli yaşayış binasının yarımçıq tikilisi
özәllәşmәyә çıxarılıb.  20 Yanvar küçәsi, 16 ünvanında
yerlәşәn obyektin ümumi sahәsi 1,14 min kvadratmetr,
ilkin qiymәti 125 min manatdır. Cәmi 12,5 min manat
beh ödәmәklә bu obyektin hәrracına qa tılmaq olar.
Mingәçevirdә baş verәn yeniliklәr fo nun da burada
әmlakın sürәtli bahalaşmasının göz lә nil diyini nәzәrә
alanda adı çәkilәn obyekt investorlar üçün çox cәlbedici
olmalıdır. 

ŞİRKéTLéRİN ÖZéLLéŞMéSİ DAVAM EDİR   
Aprelin 3-dә hәrraca çıxarılacaq sәhmdar cә miy yәt -

lәri sırasında pambıqçılıq, quşçuluq, kәndkimya, nәq -
liyyat, inşaat, tәmir, ticarәt, istehsal, emal vә sair sa hә lәrә
aid müәssisәlәr var. Bunlardan “Zaqatala Fın dıq”,
“Anar”, “Salyan Kәndkimya“, “Xәzәr Av to nәq liyyat”,
“Lәnkәran Mebel“ vә digәrlәrini gös tәr mәk olar. 

SC-lәrin hәrraca çıxarılan sәhm paketlәri ni zam na -
mә kapitalının 30-45%-ni tәşkil edir. İlkin start qiy mә ti
әn çox olan әmlak “Zaqatala Fındıq” ASC-dir. Ni -
zamnamә kapitalı 838,9 min manat olan şirkәtin sәh m -
lәrinin 30%-ni endirimli qiymәtlә – 126 min ma na ta
almaq olar. Bunun üçün hәrraca qoşulmaq istәyәn in ves -
torlar 12,6 min manat beh saxlamalıdır 

“Anar” ASC-nin dә sәhmlәri olduqca sәrfәli qiy mә -
tә satılır. Şirvan şәhәri, M.Talıboğlu küçәsindә yer lәşәn
müәssisәnin nizamnamı kapitalı 605,1 min ma nat olsa
da, sәhmlәrinin 30%-lik hissәsi  91 min ma na ta satışa çı-
xarılıb. Hәrracda iştirak etmәk istәyәnlәr 9,1 min manat
beh ödәmәlidirlәr. 

Hәr raca çıxarılan әn ucuz şirkәt isә “Xırdalan Nәq -
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liyyat”ASC-dir. Xırdalan şәhәrindә yerlәşәn ASC-nin
nizamnamә kapitalı 59,2 min manatdır. Hәrracda onun
sәhmlәrinin 30%-lik hissәsi 8,9 min manata satılacaq. 

MéDéNİYYéT OBYEKTLéRİ Dé 
SATIŞA ÇIXARILDI

Aprelin 3-dә keçirilәcәk hәrracda investorlar üçün
maraqlı ola bilәcәk digәr bir mәqam klub vә mәdәniyyәt
evlәrinin özәllәşdirilmәyә çıxarılmasıdır. Mәdәniyyәt vә
Turizm Nazirliyinin balansında olan vә satışa çıxarılan
obyektlәrin ilkin satış qiymәti o qәdәr dә baha deyil. 

Mәsәlәn, Neftçala rayonu, Bala Surra kәndindәki
klub  2 500 manata satışa çıxarılıb. Әmlakın ümumi fay-
dalı sahәsi 118.6 kv.metr, özәllәşdirilәcәk torpaq  sahәsi
426 kv.metrdir. Hәrraca qoşulmaq istәyәnlәr öncәdәn
250 manat beh ödәmәlidirlәr. 

Sabirabad rayonu Azadkәnd kәnd Mәdәniyyәt evi
isә bundan da ucuz – 1 500 manat ilkin satış qiy mә ti ilә
hәrraca çıxarılıb. Obyektin faydalı sahәsi 180.4 kv.metr,
torpaq sahәsi isә 504 kv. metrdir.  Cәmi 150 manat beh
ödәmәklә bu hәrraca qatılmaq müm kündür. 

Xaç mazdakı Sәrkәrli kәnd klubu isә 4500 ma na ta
satılır. Klubun faydalı sahәsi 66 kv.metr,  torpaq sa hә si
isә 1 021 kv.metrdir. Bu әmlakın hәrracında iş ti rak etmәk
üçün 450 manat beh ödәmәk lazımdır. 

Hәrraca çıxarılan әn bahalı mәdәniyyәt obyekti isә
Ağcabәdi rayonundadır. Şәnlik kәnd klubu altmış min
ma na ta satışa çıxarılıb. Onun faydalı sahәsi 612 kv.metr,

özәllәşdirilәcәk torpaq sahәsi isә 5 738 kv.metrdir. Klubu
almaq istәyәn iş adamları öncәdәn 6 000 beh ödәmәklә
bu hәrraca qoşula bilәrlәr. 

Gәdәbәydәki  "Aydınlıq" kinoteatrı da özәl lәş di ri -
lә cәk mәdәniyyәt obyektlәri sırasındadır. M.Quliyev kü -
çә si, 15A ünvanında yerlәşәn әmlakın ilkin satış qiy mә ti
15 000 manat müәyyәn edilib. Onun ümumi fay da dı
sahәsi 290 kv.metr, torpaq sahәsi isә 522 kv.metrdir.
Hәrraca qoşulmaq istәyәnlәr 1500 manat beh ödә mәli -
dir lәr. 

Dig"r m"d"niyy"t evl"rinin qiym"tl"ri is" bel" d"yişir: 
Avaranqışlaq k"nd klubu (Qusar rayonu) 13 475 manat,
Sarov k"nd klubu (T"rt"r rayonu) 5 000 manat
Komanlı k"nd M"d"niyy"t evi (C"lilabad rayonu) 10 000 manat,
Qarakazımlı k"nd M"d"niyy"t evi (C"lilabad rayonu) 14 000 manat,
Yolçub"yli k"nd klubu (Sabirabad rayonu) 20 000 manat.

MéRKéZİ BANK MAŞINLARINI 
HéRRACA ÇIXARDI     

Aprel ayının  ilk hәrracında  müәssisә vә ob yekt lәr -
lә yanaşı Mәrkәzi Bank vә Nazirlәr Kabinetinin ba lan -
sında olan maşınlar da nisbәtәn ucuz qiymәtә sa tı şa
çıxarılacaq. Onlardan 3-ü Mәrkәzi Banka, qalanları NK-
ya aiddir. Maşınların qiymәti 1500 manatdan baş la yır.
2002-ci ildә istehsal edilәn “Tofaş Şahin Do ğan 1.6”
markalı maşın mәhz bu qiymәtә hәrraca çı xa rı lıb. 

2004-cı ilә aid olan “Hyundai Sonata” isә 4700 ma -
nata satılır. 

Siyahıda 7 400 manat, 7 600 manat, 15 000 ma nat
ilkin satış qiymәti ilә hәrraca çıxarılan maşınlar da var.
Onların istehasal tarixi 2006-2007-ci illәrә aiddir. 

Hәrraca çıxarılan әn bahalı maşın isә  NK-nın  ba-
lansında olan “BMW 730”dur. 2006-cı ildә istehsal olu-
nan maşının ilkin satış qiymәti 22 500 manat müәyyәn
edilib. 

HéRRACA NECé QATILMAQ OLAR? 
Xatırladaq ki, bütün әmlaklar üzrә sifarişlәr Әm lak

Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin yanında Hәr rac la rın
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindә (Bakı şәhәri, Nәri -
manov rayonu, Z.Xәlil küçәsi, 11 ünvanında  saat 9:00-
dan 18:00-a qәdәr) vә yaxud komitәnin e-emdk.gov.az
elektron xidmәtlәr portalı vasitәsilә hәr ra cın
keçirilmәsinә әn geci 3 bank günü qalanadәk  qәbul olu-
nacaq. Mәlumat dәrc olunduğu gündәn hәrracda iştirak
etmәk arzusunda olan fiziki vә hüquqi şәxslәr sәhmlәri
satışa çıxarılan müәssisәlәr barәdә zәruri mәlumatlarla
komitәnin privatization.az por ta lın da vә  emissiya
prospektlәri (özәllәşdirmә planları)  ilә  Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindә  ta nış ola bilәrlәr.

Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında mü -
 vafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәk.
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Az"rbaycanda 
"mlakla 
"m"liyyatlar 
artıb

Azәrbaycanda daşınmaz әmlakın qeydiyyatı
prosedurlarında tәtbiq edilәn yeniliklәr, elektron
xidmәtlәr vә digәr innovasiyalar, elәcә dә, aparılan
maariflәndirmә kampaniyaları nәticәlәrini vermәyә
başlayıb. Ölkә әhalisi tәrәfindәn daşınmaz әmlakın
qeydiyyatı üçün müraciәtlәr artmaqdadır. 2018-ci ilin
yanvar ayının göstәricilәri göstәrir ki, hәm ilkin, hәm dә
tәkrar qeydiyyatda nәzәrәçarpan artım baş verir. Torpaq
sahәlәri ilә yanaşı, yeni mәnzillәrin dә qeydiyyatı
yüksәlib.

Belәliklә, ӘMDK-nin mәlumatlarına görә, 2018-ci
ilin yanvar ayında ölkәdә 16 299 әmlak üzәrindә
mülkiyyәt hüququ qeydә alınıb. Bu ötәn ilin yanvarı ilә
müqayisәdә 20% artıqdır. Aparılan qeydiyyatın 5 019-u
(30,8%) ilkin, 11 280-i (69,2%) tәkrar qeydiyyata aiddir.
Ötәn ilin yanvarı ilә müqayisәdә tәkrar qeydiyyat 17%,
ilkin qeydiyyat isә 28% artıb. Yanvarda 13 minә yaxın
әmlaka texniki pasport, 10,5 min müayinә aktı tәrtib
edilib, 343 yüklülük, 3 250 ipoteka qeydә alınıb. Ötәn
ay mәhdudlaşdırmaya dair 13,5 min arayış, әhaliyә
xidmәtlә bağlı isә 17,8 min müxtәlif arayışlar verilib.
Yanvarda texniki pasportların sayı 15%, ipoteka
qeydiyyatı 41%, mәhdudlaşdırmaya dair arayışlar 23%,
müayinә aktları 12% artıb. Әhaliyә verilәn arayışların
sayında isә 89% artım olub (Cәdvәl 1.). 

Ötәn ay mülkiyyәt hüquqlarının qeydiyyatı aparılan
әmlaklardan 2 961-i fәrdi yaşayış vә bağ evi, 4 757-si
mәnzil, 7 731-i torpaq sahәsi, 358-i qeyri-yaşayış binası,
402-si qeyri-yaşayış sahәsi, 60-ı әmlak kompleksi, 13-ü
çoxmәrtәbәli yaşayış binası, 17-si isә çoxillik әkmә olub.

Ötәn ilin yanvarı ilә müqayisәdә fәrdi evlәrin qeydiyyatı
16%, mәnzillәrin qeydiyyatı 40%, torpaq sahәlәrinin
qeydiyyatı 9% artıb (Cәdvәl 2.). 

Yanvarda әmlak bazarında Bakı şәhәrinin payı artıb.
Ötәn ay ölkә üzrә aparılan әmlakın qeydiyyatının 33,5%-i
paytaxtda baş verib. Artıq әnәnәvi olaraq fәrdi yaşayış evi,
torpaq sahәlәri, qeyri-yaşayış binaları vә әmlak komplekslәri
üzrә әmәliyyatların böyük hissәsi, çoxillik әkmәlәrlә
әmәliyyatların isә hamısı regionlarda aparılır (Cәdvәl 3.). 

2017-ci ilin yanvarında ӘMDK yanında Daşınmaz
Әmlakın Dövlәt Reyestri Xidmәtinin 18 әrazi idarәsinin
16-da daşınmaz әmlakın qeydiyyatının artımı, 2 әrazi
idәrәsindә isә qeydiyyatın azalması müşahidә edilib.
Qeydiyyatda әn yüksәk artım Ucar (98%), Sumqayıt
(77%) vә Lәnkәran (56%) әrazi idarәlәrindә baş verib.
Qeydiyyatın azalması isә Xaçmaz (35%) vә Şamaxı
(1%) әrazi idarәlәrindә baş verib (Cәdvәl 4.).

Yanvar ayında daşınmaz әmlak üzәrindә qeydә
alınan mülkiyyәt hüquqlarının 30,8%-i ilkin qeydiyyatın
payına düşür. Ümumi qeydiyyatda ilkin qeydiyyatın әn
yüksәk payı Bakı (37,1%) vә Zaqatala (42,7%) әrazi
idarәlәrindә baş verib. İlkin qeydiyyatın әn aşağı payı
isә Bәrdә (19%) vә Beylәqan (20%) әrazi idarәlәrindә
qeydә alınıb. Ümumiyyәtlә 18 әrazi idarәsinin 7-dә ilkin
qeydiyyatın payı 30% vә ondan yuxarıdır (Cәdvәl 5). 

2018-ci ilin yanvar ayı әrzindә ölkә üzrә 1 697
mәnzil özәllәşdirilib. Ötәn ilin eyni dövrü ilә
müqayisәdә özәllәşdirilmiş mәnzillәrin sayı 7,5% artıb.
Özәllәşdirmә başlayandan 1 fevral 2018-ci il tarixinәdәk
ölkә üzrә 545 282 mәnzil özәllәşdirilib.
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Cәdvәl 1. 2018-ci ilin yanvar ayında ӘMDK yanında 
Daşınmaz Әmlakın Dövlәt Reyestri Xidmәtinin әsas göstәricilәri

Cәdvәl 2. 2018-ci ilin yanvar ayında hüquqların 
dövlәt qeydiyyatının әmlak bölmәlәri üzrә hesabatı

Cәdvәl 3. 2018-ci ilin yanvar ayında hüquqların 
dövlәt qeydiyyatının әmlak bölmәlәri, Bakı vә regionlar üzrә hesabatı

№ Göstәricilәr Yanvar, 2018 
Yanvar, 2017-yә nisbәtәn

dәyişmә

1
Mülkiyyәt hüquqları üzrә aparılmış dövlәt qey-
diyyatının sayı  

16 299 20,1%

o cümlәdәn, ilkin qeydiyyat 5 019 28,2%

tәkrar qeydiyyat 11 280 16,8%

2 Texniki pasportların sayı 13 917 15,5%

3 Yüklülük (icarә, istifadә) 343 72,4%

4 İpoteka qeydiyyatı 3 250 41,4%

5
Mәhdudlaşdırmaya (yüklülüyә) dair dövlәt
reyestrindәn arayış

13 552 23,2%

6 Әhaliyә xidmәtlә bağlı müxtәlif arayışlar 17 780 89,0%

7 Müayinә aktı 10 514 11,8%

№ Göstәricilәr Yanvar, 2018 Yanvar, 2017-yә nisbәtәn dәyişmә

Cәmi (Qeydiyyat üzrә) 16 299 20,1%

1 Fәrdi yaşayış vә bağ evi 2 961 15,8%

2 Mәnzil (özәllәşdirmә) 4 757 39,9%

3 Torpaq sahәlәri 7 731 8,9%

4 Qeyri yaşayış binası 358 47,9%

5 Qeyri-yaşayış sahәsi 402 96,1%

6 Әmlak kompleksi 60 15,4%

8 Çoxmәrtәbәli yaşayış binaları 13 2,6 dәfә

9 Çoxillik әkmәlәr 17 41,7%

№ Әmlak Bölmәlәri Ölkә üzrә Bakı üzrә Sayı Bakı üzrә %

Cәmi (Qeydiyyat üzrә) 16 299 5 463 33,5%

1 Fәrdi yaşayış vә bağ evi 2 961 949 32,0%

2 Mәnzil (özәllәşdirmә) 4 757 3 325 69,9%

3 Torpaq sahәlәri 7 731 679 8,8%

4 Qeyri yaşayış binası 358 130 36,3%

5 Qeyri-yaşayış sahәsi 402 352 87,6%

6 Әmlak kompleksi 60 23 38,3%

8 Çoxmәrtәbәli yaşayış binaları 13 5 38,5%

9 Çoxillik әkmәlәr 17 - -
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Cәdvәl 4. 2018-ci ilin yanvar ayında ӘMDK yanında DӘDRX-in әrazi idarәlәri 
üzrә daşınmaz әmlak üzәrindә hüquqların dövlәt qeydiyyatı haqqında mәlumat

Cәdvәl 5. 2018-ci ilin yanvar ayında ӘMDK yanında DӘDRX-in әrazi idarәlәri 
üzrә daşınmaz әmlak üzәrindә hüquqların ilkin dövlәt qeydiyyatı haqqında mәlumat

Әrazi idarәlәri Yanvar, 2018 Yanvar 2017-yә nisbәtәn artım

Respublika üzrә cәmi 16 299 20,1%

Bakı şәhәr Әrazi İdarәsi 5 463 25,7%

Sumqayıt Әrazi İdarәsi 1 277 77,4%

Gәncә Әrazi İdarәsi 763 11,9%

Abşeron Әrazi İdarәsi 1 039 25,3%

Xaçmaz Әrazi İdarәsi 1 346 -34,8%

Beylәqan Әrazi İdarәsi 366 38,1%

Bәrdә Әrazi İdarәsi 706 45,0%

Cәlilabad Әrazi İdarәsi 454 30,8%

Qәbәlә Әrazi İdarәsi 529 30,6%

Lәnkәran Әrazi İdarәsi 634 56,5%

Şәmkir Әrazi İdarәsi 451 38,3%

Şәki Әrazi İdarәsi 536 22,9%

Şirvan Әrazi İdarәsi 528 3,5%

Şamaxı Әrazi İdarәsi 255 -0,8%

Tovuz Әrazi İdarәsi 531 10,4%

Ucar Әrazi İdarәsi 344 97,7%

Yevlax Әrazi İdarәsi 567 18,6%

Zaqatala Әrazi İdarәsi 510 40,9%

Әrazi idarәlәri
İlkin qeydiyyatın ümumi 
qeydiyyatda xüsusi çәkisi

Respublika üzrә cәmi 30,8%
Bakı şәhәr Әrazi İdarәsi 37,1%
Sumqayıt Әrazi İdarәsi 31,8%

Gәncә Әrazi İdarәsi 23,9%
Abşeron Әrazi İdarәsi 27,1%
Xaçmaz Әrazi İdarәsi 21,7%

Beylәqan Әrazi İdarәsi 20,2%
Bәrdә Әrazi İdarәsi 19,0%

Cәlilabad Әrazi İdarәsi 32,6%
Qәbәlә Әrazi İdarәsi 33,5%

Lәnkәran Әrazi İdarәsi 26,0%
Şәmkir Әrazi İdarәsi 25,9%

Şәki Әrazi İdarәsi 36,0%
Şirvan Әrazi İdarәsi 25,4%
Şamaxı Әrazi İdarәsi 32,2%
Tovuz Әrazi İdarәsi 26,9%
Ucar Әrazi İdarәsi 28,8%

Yevlax Әrazi İdarәsi 25,9%
Zaqatala Әrazi İdarәsi 42,7%



ӘMDK ölkәdәki boş vә istifadәsiz qalan tor -
paq la rın yenidәn әkin dövriyyәsinә qaytarılması
üçün iş lә ri davam etdirir. Komitәdәn verilәn
mәlumata görә, in di yәdәk 50 rayon üzrә 1500-ә
yaxın hüquqi vә fiziki şәxs tәrәfindәn sәmәrәsiz
istifadә olunan 255 min hek tara yaxın kәnd
tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqlar geri qay t a rılaraq tәkrar
istifadәyә verilib. Bununla da tor paq sahәlәrinin daha
sәmәrәli şәkildә istifadәsinә şә ra it yaradılıb. 

Ümumilikdә 2017-ci il әrzindә 101 min hektar
tor paq sahәsinin tәyinatı dәyişdirilib. Elәcә dә ötәn
il kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә әkin dövriyyәsinin ar tı -
rıl ma sı üçün hüquqi vә fiziki şәxslәrә 177 min ha
yaxın tor paq sahәsi icarәyә verilib. 

Aqrar sahәnin inkişafı ilә bağlı  olaraq bәzi tor -
paq ların tәyinatı dәyişdirilәrәk kәnd tәsәrrüfatı mәq -
sәd li torpaqlara çevrilib. İndiyәdәk 152 min hektar
tor pa ğın tәyinatı kәnd tәsәrrüfatı mәqsәdilә dә yiş di -

ri lib. Hәmin әrazilәrdә 28 Aqropark vә 13 iri
tәsәrrüfat ya ra dılıb. 

Aparılan monitorinq vә reydlәr göstәrib ki, bәzi
hal lar da kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqlar birbaşa
mәq sәdlәri üzrә deyil, istehsalat, sәnaye mәqsәdlәri
üçün istifadә olunur. Belә torpaqlarda süni balıq göl -
lә ri, daş vә qum-çınqıl karxanaları vә sair obyektlәr
ya ra dılır.

Bәzi hallarda isә torpaqların üst münbit qatı
müx tәlif әrazilәrә daşınır ki, bu da torpaqların ero zi -
ya ya uğrayaraq korlanmasına sәbәb olur.
Ümumilikdә, apa rılan monitorinqlәr nәticәsindә İn-
zibati Xәtalar Mә cәllәsinin tәlәblәrinә әsasәn 2500-
ә yaxın hal üzrә in zibati protokollar tәrtib edilib.
Ötәn illәr әrzindә apa rılan monitorinq zamanı aşkar
edilib ki, 8 min hek ta ra yaxın kәnd tәsәrrüfatı
tәyinatlı torpaqlarda 26 mi nә yaxın qanunsuz tikili
var. 

Ağ Ş"h"rd" evl"rin 
satışı ikiqat artıb 

«Ağ Şәhәr» layihәsi (Baku White City) әmlak
alı  cıları arasında populyarlaşmağa başlayıb. Da şın -
maz Әmlak bazarı üzrә ekspert Samir Nәzәrov bil -
di rib ki, yanvarda «Ağ Şәhәr»dә әmlak almaq
is tә yәn lә rin sayı kәskin artıb. 

«Әgәr dekabr ayında bu layihә üzrә 10 mәnzil
sa tıl mışdısa, yanvarda bu rәqәm 20-30 mәnzilә
çatıb. Sa tılan evlәrin әksәriyyәti 2-3 otaqlılardır»-
deyә әm lak agenti bildirib. 

Onun sözlәrinә görә, Ağ Şәhәrdә mәnzillәrә tә -
lә ba tın artmasının sәbәbi infrastrukturun
yenilәnmәsi, elә cә dә geniş mәkan vә mәrtәbәlәrin
az olmasıdır. Qeyd edәk ki, bu layihәdә alıcıların әk -
sә riy yәti 5-7 mәrtәbәli binalarda әmlak almağa üs-
tünlük ve rirlәr. 20 mәrtәbәli binalardakı mәnzillәrә
isә tә lә bat demәk olar ki, yoxdur. 

Xaricd"n "mlak alanda eh-
tiyatlı olmaq lazımdır

Rieltorlar xaricdә, o cümlәdәn Türkiyә şә hәr lә rin dә
әmlak alan azәrbaycanlıları ehtiyatlı olmağa ça ğı rırlar.
Azәrbaycan Rieltorlar Assosiasiyasının rәh bә ri Vәfadar
Axundov bildirib ki, son vaxtlar Azәr bay can
vәtәndaşlarının Türkiyә şәhәrlәrindә, xüsusilә dә İz mir,
İstanbul, Antaliya vә digәrlәrindә әmlak alması halları
artıb. V.Axundovun sözlәrinә görә, belә vә tәn daşlar ehti-
yatlı olmalıdırlar, çünki bu sahәdә fı rıl daq halları da artıb. 

«Ötәn il Azәrbaycanın 248 vәtәndaşı Türkiyәdә әm -
lak alıb, amma onların әksәriyyәti bunu birbaşa – Azәr -
baycanın rieltor şirkәtinin iştirakı olmadan edib. Bu isә
bәzi risklәr yaradır. Mәsәlәn, bazardan mә lu matı olmayan
şәxslәr әslindә 100 min avro qiymәti olan evi 150-200 min
avroya alırlar. Belә olan hal lar da sonradan hәmin әmlakı
satanda mәnzillәr alın dı ğın dan aşağı qiymәtә satılır. 

S"m"r"siz istifad" olunan 255 min 
hektar torpaq geri qaytarılıb
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Özәllәşmәdәn sonra 
dirçәlәn zavod 
UĞURLU YATIRIM

Bu müәssisәlәrdәn biri 2 il әvvәl özәllәşdirilәn
«Sabirabad Dәmir Beton» ASC-dir. Tәqribәn 50 il
әvvәl, 1970-ci ilin mayında işә düşәn dәmir-beton za-
vodu hidromeliorasiya mәhsularının istehsalı üzrә ix-
tisaslaşıb. Burada su novları, körpülәr, borular,
mәrtәbәaltı örtüklәr vә s. olmaqla 130 adda mәhsul is-

tehsal edilib. Sovet vaxtı burada 950 nәfәr işçi olub.
I özәllәşmә proqramı çәrçivәsindә zavod “Sabi-

rabad Dәmir Beton” ASC-yә çevrilib vә onun
sәhmlәrinin bir hissәsi kollektivә satılıb. Lakin sonra-
dan hәmin sәhmlәri başqa bir investor alıb.  2016-cı il
aprelin 29-da baş tutan investisiya müsabiqәsindә qalan

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin son ill"rd"
keçirdiyi öz"ll"şm" h"rracları v" investisiya
müsabiq"l"rin" maraq artıb. Xüsusil", regionlar-
dakı qeyri-neft sektoruna aid mü"ssis"l"rin in-
vestisiya müsabiq"l"ri yolu il" öz"ll"şdirilm"si,
onlara yatırım edilm"si diqq"t ç"kir. 
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30%-lik sәhmlәrini dә müәssisәnin әvvәlki sahibi alıb.
Belәliklә, “Sabirabad Dәmir Beton” ASC-nin
özәllәşmәsi tam başa çatıb. İndi müәssisәnin fiziki şәxs
olan cәmi 2 sәhmdarı var. Onlardan biri sәhm paketinin
99%-nә sahibdir. 

İnvestisiya Proqramına әsasәn, müәssisәnin
modernlәşdirilmәsi mәqsәdilә bir il әrzindә müәssisәyә
1 milyon 40 min manat investisiya yatırılıb. 

İnvestisiyalar nәticәsindә müәssisәdә beton vә
beton mәmulatlarının istehsalı ilә yanaşı, metalların
qalvaniklәşdirilmәsi sexi tәşkil edilib.  Müәssisәnin
әrazisi inşaat tullantılarından tәmizlәnib, bina vә qurğu-
larda tәmir vә bәrpa işlәri aparılıb. Hәmçinin, işıq, qaz,
su vә kanalizasiya sisteminin yenidәn qurulmasına, me-
xaniki sexin qurulmasına (press avadanlığı, kәsmә vә
bükmә dәzgahları, kontakt qaynaq avadanlığı), elәcә dә
beton bloklar üçün yeni qәliblәrin alınmasına yönәldilib.
Eyni zamanda, müәssisәdә 60-a yaxın yeni iş yeri yara-
dılıb. 

ASC-nin icraçı direktoru Bәxtiyar Ağamalıyev bil-
dirir ki, müәssisә hәlәlik tam gücü ilә işlәmir: “Әslindә
zavodun illik istehsal gücü 100 min kub mert dәmir-
beton mәhsullarıdır. Ancaq heç sovet dövründә dә bu
qәdәr mәhsul istehsal edilmәyib. Cәmi bir dәfә 1977-ci
ildә 96 min 600 kub metr mәhsul istehsal edilib.  Sonra
istehsal bu hәddә çatmayıb. Ancaq indi dә tam gücü ilә
işlәmir. Bu sifarişlәrin hәcmindәn asılıdır”. 

“Sabirabad Dәmir Beton” ASC-nin әsas  sifarişçi
Azәrbaycan Avtomobil Yolları Dövlәt Agentliyidir.
B.Ağamalıyev deyib ki,  ölkә әrazisindә salınan yeni yol-
ların, körpülәrin inşasında bu zavodun mәhsullarından
istifadә edilir. Bundan başqa, “Muğan”, “Qarabağ”
trestlәri, tikinti şirkәtlәri, fәrdi fiziki şәxslәr dә zavoda
beton mәmulatları sifariş edirlәr: 

“Bütün yolların, körpülәrin salınmasında iştirak et-
mişik. Yol kәnarına quraşdırılan işıqlamdırma sistemlәri
üçün materiallar vermişik. İstehsal gücü ayda 300 kub
metr dә ola bilәr, 50 kub metr dә. İstehsal әsasәn
sifarişdәn asılı olaraq dәyişir.  2017-ci ildә zavodda  300
kub metr dәmir beton istehsal edilib”. 

İş hәcmi böyük olmadığından zavod hәlәlik
mәnfәәtә çıxa bilmәyib. “Sabirabad Dәmir Beton” ASC
“Sovetski” adlanan әrazinin yenilәnmәsinin 1-ci
mәrhәlәsindә tikinti-quraşdırma işlәrini aparıb:
“Layihәnin yenidәnqurma mәrhәlәsindә iştirak etdik.
Dәmir-beton mәmulatları, borular, kanalizasiya üçün
lazım  olan materialları  biz göndәrmişik”. 

Gәlәcәk planlara gәlincә, B.Ağamalıyev bildirib ki,
hazırda bir neçә layihә üzәrindә işlәr aparılır: “Çalışaca-
ğıq ki, bütün yol layihәlәrindә iştirak edәk. Yeni layihәlәr
dә hazırlanır. Onların hәyata keçirilmәsinә nail ola
bilsәk, yeni işçilәrә dә ehtiyac olacaq”. 
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İNVESTORLAR YATAQXANALARA AXIŞIRLAR
Dünyada tәlәbә yataqxanalarına yatırılan inves ti si -

ya ların hәcmi tarixi rekorda çatıb. Qlobal daşınmaz әm -
lak bazarını araşdıran «Savills» şirkәtinin mә lu mat  larına
görә, 2016-cı ildә investorlar yataqxanalara 16,45 mlrd.
dollar pul qoyublar. 2015-ci ildә bu gös tә rici  15,6 mlrd.
dollar olmuşdu. Başqa sözlә, bir il әr zin dә yataqxanalara
qoyulan vәsaitlәr 5,4% vә ya tәq ri bәn 1 milyard dollar

artıb. 2014-cü illә müqayisәdә isә yataqxanalara yatırılan
mәblәğ iki qat artıb. 

Araşdırmalar göstәrib ki, tәlәbә yataqxanasına
vәsait qoyan investorlar üçün әn populyar istiqamәt ABŞ
vә Böyük Britaniyadır – bu sahәyә yatırılan bütün
sәrmayәnin 84%-i bu iki ölkәnin payına düşür. 2016-cı
ildә ABŞ-da yataqxanalara 9,82 milyard dollar, Britani-
yada isә 3,84 milyard dollar yatırılıb. Yeri gәlmişkәn,

Xaricd" "mlak almaq üçün "n yaxşı variantlardan biri t"l"b" "mlakına –
yataqxanalara pul yatırmaqdır. Son ill"r t"l"b" yataqxanaları biznesi
dünyada sür"tl" populyarlaşır. Bu özünü xüsusil" t"hsil ölk"l"rind", y"ni
universitetl"rin v" t"l"b"l"rin sayının çox olduğu ş"h"rl"rd" göst"rir. 
M"s"l"n, Britaniya universitetl"rind" t"l"b"l"rd"n 40%-i xaricil"rdir.
Bel"l"ri t"kc" oxumaq üçün deyil, yaşamaq üçün d" yer axtarırlar.
Universitetl"rin öz kampuslarında yerl"r bütün t"l"b"l"r" çatmadığından
t"l"b"l"rin bir hiss"si öz"l yataqxanalarda qalmalıdırlar.

T"l"b"l"r" d"st"k, yoxsa, sad"c" biznes 
TéLéBé YATAQXANALARI
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Britaniyada 2015-ci ildә bu rәqәm 7 milyard dollardan
artıq idi. 

Amma mәsәlә tәkcә bu rәqәmlәrdә deyil, onların
han sı sürәtlә artmasındadır. Belә ki, «Savills»in mә lu -
mat larına görә, ABŞ-da tәlәbә yataqxanalarına ya tı rı lan
vәsaitlәr bir il әrzindә 65% yüksәlib. Britaniyada isә
әksinә, bu göstәrici 2 dәfә azalsa da, ada dövlәti hә lә dә
ABŞ-dan sonra ikinci «yataqxana bazarı»dır. 

Kontinental Avropada da yataqxanalara әsl axın
başlayıb. Belә ki, Fransada 2017-ci ildә yataqxanalara
ya tı rılan vәsaitlәr 3,5 dәfә artaraq 169 milyon avroya,
Al maniyada isә 4,8 dәfә artaraq 741 milyon avroya ça -
tıb. 2017-ci ilin sonuna Almaniyanın ya taq xa na la rı na azı
1 milyard avro sәrmayә qoyulacağı gözlәnilirdi.  

Ümumilikdә Avropada yataqxana biznesinә yatırı-
lan investisiyalar son bir ildә 26% artıb. İspaniya, Pol şa,
Macarıstan, Portuqaliya vә Çexiyadakı yataq xa nalar da
investorların diqqәtini cәlb etmәkdәdir, çün ki hәmin
ölkәlәrdә hәlә dә tәlәbә yataqxanalarının qıt lığı hiss edi-
lir vә sürәtlә yeni yataqxanalar tikilir. Mә sәlәn, ötәn ilin

sentyabrında «AXA Investment Ma nagers-Real Assets»
şirkәti İspaniyada 37 obyekt alıb. 

Tәlәbә yataqxanaları hazırda dünyada әn uğurlu da -
şınmaz әmlak yatırımlarından biri sayılır. Bu növ әm lak
xüsusilә ABŞ-da vә Avropada – Böyük Bri ta ni ya vә Al-
maniyada populyardır. Sәbәbi hәmin öl kә lәr dә yataqxa-
nalara tәlәbatın yüksәk olmasıdır. Mәsәlәn, Bri taniyada
demәk olar ki, bütün әsas universitet şәhәr lәrindә ba-
zarda böyük sıxlıq müşahidә edilir. Gә lirliyin artmasının
sәbәblәrindәn biri dә yataqxanaların sayının az olması
bazara yeni operatorların daxil olmasının çәtinliyidir. 

YATAQXANALAR OFİS Vé TİCARéT
MéRKéZLéRİN ÜSTéLéYİB

Araşdırmalar göstәrir ki, dünyanın daşınmaz әm lak
bazarına investisiya sahәsindә tәlәbә yataq xa na la rı,  ofis
vә ticarәt mәrkәzlәrini üstәlәyir. Belә ki, 2016-ci ildә
kom mersiya әmlakına yatırılan investisiyaların 37%-i
yataqxanaların payına düşüb. Ofislәr ba zarın 34%-nә,
ticarәt mәrkәzlәri isә 29%-ә ma lik dir. Yataqxana müş tә -
ri  lәrinin sıraları da genişlәnir. İn di yә dәk yataqxanaları
dövlәt vә kommersiya investisiya fondları alırdısa, indi
onların sırasına pensiya fond ları vә sığorta şirkәtlәri dә
qoşulub. Savills agent li yindә bildirirlәr ki, yatırımın bu
növu yaxşı gәlir gә tirmәklә yanaşı, hәm dә digәr bazar-
lara – mәsәlәn, ahıllar üçün yataqxana bazarına çıxmağa
da imkan yaradır. 

Belә ki, dünyanın әn böyük yataqxana bazarı sayılan
ABŞ-da belә yatırımların illik gәlirliyi 5,9% tәşkil edir.
Hal  buki mәnzillәrdә bu göstәrici 5,6%, ofislәrdә isә 5,2%
tәş kil edir. Yataqxanaların әn böyük gәlir gәtirdiyi öl -
kәlәrdәn biri dә Avstraliyadır – ildә 6%. 

Churchills Private Wealth Management-in proq noz -
larına görә, son illәr sürәtli inkişaf müşahidә edi lәn
tәlәbә yataqxanaları biznesi 2018-ci ildә dә cәl b edi ci vә
gәlirli sahә olacaq. Belә ki, qarşıdakı 12 ay әr zindә
Böyük Britaniyanın yataqxanalarına yatırılan vә saitlәr
ildә 9,2% gәlir gәtirәcәk. Ötәn illә mü qa yi sә dә bu, 0,4%
artıqdır. Dünyanın әmlak mәrkәzi sa yı lan Britaniyada
daşınmaz әmlakın başqa heç bir növü belә yüksәk gәlir
gәtirmir. 
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TéLéBé YATAQXANALARI NEÇéYéDİR? –
QİYMéTLéR

Tәlәbә yataqxanaları sәrfәli olduğu qәdәr dә ba ha -
dır vә bura yatırım etmәk üçün iri mәblәğdә in ves tisiya
tәlәb olunur. Mәsәlәn Londonda 1999-cu ildә in şa edil-
miş tәlәbә yataqxanası 4,5 milyon funt ster lin qә tәklif
edilir. Satış elanında bildirilir ki,  Lon do nun cәnub-
qәrbindәki bu yataqxana 4 mәrtәbәli binadır, burada 39
otaq var. Onlardan 17-si tәkadamlıq, 21-i ikinәfәrlik, biri
isә mәnzildir. Burada hәr 4 otağın bir mәtbәxi vә qonaq
otağı var. 

Binanın damında günәş batareyaları, hәyәtdә isә sa -
kin lәr üçün camaşırxana, istixana vә velosiped da -
yanacağı var. Yataqxananın yaxınlığında mağazalar,
res toran, vağzal vә ictimai nәqliyyat dayanacağı var. 

Tәlәbә әmlakının mәşhur olduğu digәr ölkәdә, Al-
maniyada da yataqxanalar ucuz deyil. Berlindә 175
otaqlı yataqxana 15 milyon 880 min avroya tәklif edi lir.
Binanın texniki vәziyyәti yaxşıdır vә әsaslı tәmirә eh -
tiyac yoxdur. Yataqxana binanın sahibi ilә 2028-ci ilә -
dәk müqavilәyә malikdir vә müqavilәnin uzadılması
imkanı da var. Satıcı bildirir ki, real alıcılara pulun 60%-
ni bankdan götürmәyә dә kömәk edә bilәr, amma inves-
tor ilkin olaraq 7,2 milyon avro ya tır ma lı dır. Bu obyektin
illik icarә gәliri 775 min avroya çatır. 

Almaniyanın digәr şәhәrindә - Mün xenq lad bax da
isә 252 nömrәlik yataqxana cәmi 6 milyon avroya sa tı -
lır. 1975-ci ildә inşa edilmiş binanın vәziyyәti yax şı dır,
tәmirә ehtiyacı yoxdur. Yataqxananın 101 ma şın lıq da-
yanacağı da var. İnvestorlar bu obyekti alar kәn vәsaitin
50%-ni bankdan da götürә bilәrlәr (illik 2% faiz dәrәcәsi
ilә), bir şәrtlә ki, özlәrindә 3,4 mil yon avro olsun. 

TéLéBé APARTAMENTLéRİ
Yataqxana üçün vәsaiti çatmayanlar güclәrini tә lә -

bә mәnzillәrindә sınaya bilәrlәr. Yataqxanalar kimi, bu
әmlaklara da tәlәbәlәr tәrәfindәn böyük tәlәbat var. Mә -
sәlәn, Britaniyada tәlәbә mәnzillәrinin illik gә lir li yi 8-
12% arasında dәyişir. Әn ucuz mәnzil isә 36-40 min funt
sterlinqdir. Indriksons.ru portalının mә lu ma tı na görә,
Londonda tәlәbә әmlakının minimum qiy mә ti 200 min
funt, Kembric vә Oksfordda isә 70 min funt tәşkil edir.
Bu mnzillәrdә icarә haqları da fәrq li dir. Londonda icarә
haqları hәftәdә 190-410 funt, Kem bricdә 170-250 funt,
Oksfordda isә 165 funtdan yu xa rıdır. 

Tәlbә mәnzillәri Britaniyanın әksәr şәhәrlәrindә
möv cuddur. Mәsәlәn, Liverpulda sahәsi 17 kvadratetr
olan tәlәbә apartamenti 70 min funta satılır.  Yeni ya şa -
yış kompleksindә yerlәşәn mәnzildә yaşayanlar kon -
seryej, velosiped dayanacağı, kinoteatr, trenajor za lı,
ümumi mәtbәx vә oyun zalı kimi xidmәtlәrdәn dә
istifadә edә bilәcәklәr. Belә mәnzili ildә 4,9 min funta
vә ya ayda 400 funta kirayәyә vermәk müm kün dür. Bu
hesabla mәnzilin gәlirliyi ildә 7% tәşkil edir ki, bu da ol-
duqca sәrfәli variantdır. 19-23 kvad rat metr lik oxşar
mәnzillәrin qiymәti isә 70-99 min funt arasında dәyişir.  

Amma belә әmlak alanda tәkcә evin özünü deyil,
burada yaşayacaq tәlәbәlәrin oxuduğu universiteti dә
yaxşıca araşdırmaq lazımdır. Belә ki, әgәr uni ver si tet dә
yeni fakültәlәr ya da mәsәlәn biznes mәktәblәr açıl mırsa,
onda hәtta ona әn yaxın olan mәnzil dә boş qa la bilәr,
ona icarәçi tapmaq çәtin olacaq. 
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QANUNSUZ İCARéÇİLéRLé MÜBARİZé
2017-ci ildә bir neçә ölkә daşınmaz әmlakın ica rә -

sinә ciddi surәtdә diqqәt vermәyә başladı. Qanunsuz ica -
rә çilәrin aşkar edilmәsi isә bazarın әsas möv zu la rın dan
birinә çevrildi. Qanunsuz icarәçilәrә әn sәrt nә za rәt İspa-
niyadadır. Burada hәtta belә hallar üçün 30 min avro
cәrimә tәyin edilib. Balear adalarında bu mәb lәğ 40 min
avroya çatır. Baltikyanı ölkәlәr dә geri qal mır. Mәsәlәn,
Litvada vergi xidmәti әmlakın ica rә yә verilmәsi elanlarını
ciddi araşdırır. Latviyada isә ica rә çilәrә Facebook
üzәrnidәn dә nәzarәt edilir. 

Vergidәn yayınan icarәçilәrә qarşı daha yaxşı mü ba -
rizә aparmaq üçün bәzi ölkәlәr hәtta Airbnb ki mi populyar
platformalardakı icarә elanlarını araş dı rır lar.  Bәzi
şәhәrlәrdә isә ümumiyyәtlә qadağalar baş la yıb. Mәsәlәn,
Vankuverdә kirayә bazarında sabitliyi qo ru maq üçün
evlәrin qısa müddәtә icarәyә ve ril mә si ni qadağan edirlәr.
Bu tәşәbbüsә Paris vә Ko pen ha gen dә qoşulub. Parisdә
ümumiyyәtlә bildiriblәr ki, Air bnb xidmәti vergidәn yayı-
nanların elanlarını yığış dır ma sa, onu mәhkәmәyә
verәcәklәr. Türkiyәdә isә prob lemi birdәfәlik hәll ediblәr.
2017-ci ildәn etibarәn qon şu ölkәdә fiziki şәxslәrә evlәrini
sutkalıq kirayәyә ver mәk qadağan edilib. 

DAŞINMAZ éMLAK SAHİBLéRİ Vé VERGİLéR
Bәzi ölkәlәrdә әmlak alıcıları vә sahiblәri ver gi lә rin

artırılması isә qarşılaşdılar. Belә ki, Avstraliya xa ric dәn
gәlәn әmlak sahiblәri üçün yeni vergilәr tәt biq etdi, Parisdә
isә xaricilәrә mәxsus olan vә boş qa lan evlәrә vergilәr 3
qat artdı. 

Әvәzindә bәzi ölkәlәrdә, әksinә, vergilәr azaldı. Mә -
sә lәn, Türkiyә xaricdәn gәlәn әmlak alıcıları üçün ӘDV-
ni lәğv etdi. Alıı qıtlığı ilә üzlәşәn Birlәşmiş Әrәb
Әmirliklәri (BӘӘ) dә istәnilәn әmlakın alqı-satqısına görә,
ӘDV-ni aradan qaldırdı. İsraildә dә әm lak sahiblәri rahat
yata bilәrlәr. Ölkәdә 3-cü mәn zi lә tәtbiq edilәn vergilәr
lәğv edilib. 

Yeni Zelandiyadan әmlak almağa hazırlaşanları isә
pis xәbәr gözlәyir. Bu ölkәnin hakimiyyәti mәnzil böh -
ranına qarşı mübarizә mәqsәdilә, 2018-ci ildәn etibarәn
xaricilәrә ikinci mәnzili almağı qadağan edib.

BLOKÇEYN Vé İNTERNET-TEXNOLOGIYALAR
2017-ci ildә müasir texnologiyalar qlobal da şın maz

әmlak bazarını fәth etdilәr. İndi dәbdә olan «blok çeyn»
sözü sadәcә internet istifadәçilәrinin hә ya tı na daxil olma-
yıb, hәm dә bәzi ölkәlәrin qa nun ve ri ci liyinin dәyişmәsinә
tәsir edib. 

Mәsәlәn, Dubayda elan etdilәr ki, daşınmaz әm lak
blokçeyn vasitәsilә qeydiyyata alınacaq. Prak ti ka da bu o
demәkdir ki, Dubayın Torpaq D e par ta men ti nin bütün
xidmәtlәri vә bütün daşınmaz әmlaklar va hid platformada
birlәşdirilәcәk. Bu isә hәm müş tә ri lә rin, hәm dә
icarәçilәrin işini yüngüllәşdirmәlidir. Ox şar sistem 2018-
ci ildә Ukraynada işә düşәcәk, onun sa yә sindә xaricilәr
Ukraynadakı әmlakları internetlә ala bilәcәklәr. 

İsrail isә mәnzillәrin onlayn alqı-satqısına icazә ve -
rib. Hazırda bu ölkәdә internet üzәrindәn mәn zil lәrin
uzun müd dәt li icarәsi vә satış müqavilәlәrini bağ la maq
olar. Gәlәcәkdә isә bütün әmlak növlәri ilә bütün әmә -
liyyatlar internet üzәrindәn olacaq. 

Maraqlı yeniliklәrdәn biri virtual pullarla әmlak sa tı -
şının sürәtlә artmasıdır. Artıq belә müqavilәlәr ABŞ,
Böyük Britaniyada hәyata keçirilib. Karib ada la rın da da
әmlakın pulunun blokçeynlә ödәnilmәsinә eti raz etmirlәr.
İlk belә müqavilә Çexiyada bağ la nıb. Bir rus vәtәndaşı 35
bitkoin ödәmәklә Praqada mәn zil alıb.

VAHİD STANDARTLAR
Müxtәlif ölkәlәrin hökumәtlәri 2017-ci ildә da şın maz

әmlak bazarında vahid standartların tәtbiqinә ça lış dılar.
Mәsәlәn, Monteneqro qanunsuz әmlakların le qal laşdırılması
proqramına başladı. Hökumәt bundan 40 milyon dollar qa-
zanmaq niyyәtindәdir. Әgәr gös tә rilәn vaxtadәk әmlaklar
leqallaşdırılmasa, onun sa hi bi böyük cәrimә ödәyәcәk, tiki-
linin özü isә sö kü lә cәk. Rәsmi mәlumatlara görә, bu gün
Monteneqroda 40 min qanunsuz tikilmiş tikili var. Qeyri-
rәsmi mә lu mat la ra görә isә qanunsuz tikililәrin sayı 100
mini ke çir. 

Yunanıstan hökumәti isә mәnzillәrin obyektiv qiy -
mәtlәndirilmәsi sisteminin qurulmasına başlayıb. Öl kә nin
Maliyyә Nazirliyi bu üsul vasitәsilә evlәrin, ver gi lәrin he-
sablanması üçün istifadә olunan qiy mә ti ni bazar qiymәti
sәviyyәsinә çatdırmaq istәyir. 

Çexiyada isә 2018-ci ildәn etibarәn yalnız enerji qo -
ru yucu layihәlәrin tikintisinә icazә verilәcәk. Bu ye ni lik
tikinti şirkәtlәrinin xәrclәrini artıracaq vә bö yük ehtimalla
yeni tikilәn binalardakı mәnzillәri dә bahalaşdıracaq.

Dünyanın "mlak bazarı 
SÜRéTLé DéYİŞİR

B"zi ş"h"rl"rd" qanunsuz icar"çil"rl" mübariz" baş lanıb. Bir sıra ölk"l"rd" xaricil"rin
daşınmaz "m lak almasına m"hdudiyy"t qoyulub. B"zi yerl"rd" is" daşınmaz "mlakı
internetl" almaq olar. «Daşınmaz ém lak» öt"n il dünyanın daşınmaz "mlak bazarında
baş ver"n "n maraqlı v" mühüm yenilikl"ri t"qdim edir. 



Sual: Hansı "mlakları qabaqcadan qeydiyyata
almaq olar?

Cavab: Azәrbaycan Respublikası Mülki Mә cәl -
lә sinin 147-ci, “Daşınmaz әmlakın dövlәt reyes-
tri haq q ında” Azәrbaycan Respublikası
Qanununun 17-ci maddәlәri, habelә Azәrbaycan
Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 05.10.2015-ci
il tarixli, 319 nömrәli Qәrarı ilә tәsdiq edilmiş
“Daşınmaz әmlakın tәsvirinә, bu әmlak
üzәrindә dövlәt reyestrindә qeydә alınmış hü-
quqlara vә onların mәhdudlaşdırılmasına (yük -
lü lü yü nә) dair arayışın verilmәsi haqqında
Tәlimat”ın 5-ci bәn dinә uyğun olaraq torpaq
sahәlәri, çoxmәnzilli ya şayış binaları, qeyri-ya-
şayış binaları, qeyri-yaşayış sa hә lәri, qurğular,
mәnzillәr, yaşayış vә bağ evlәri, әm lak kom-
pleksi kimi müәssisә, müәssisә filialı vә kom -
mu nikasiyalar üzәrindә hüquqların qabaqcadan
qey diy yatı hәyata keçirilir.

Sual: F"rdi evl"rin qabaqcadan qeydiyyatı
üçün hansı s"n"dl"r t"l"b olunur?

Cavab: Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Ka -
bi ne ti nin 05.10.2015-ci il tarixli, 319 nömrәli
Qәrarı ilә tәs diq edilmiş “Daşınmaz әmlakın
tәsvirinә, bu әmlak üzә rindә dövlәt reyestrindә
qeydә alınmış hüquqlara vә onların
mәhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünә) dair ara -
yışın verilmәsi haqqında Tәlimat”ın 5-ci
bәndinә uy ğun olaraq tikintiyә icazә sәnәdlәri
vә ya tikinti la yi hәsinin yalnız zirzәmilәrin,
mәrtәbәlәrin, dam ör tük lә rinin planlarından,
kәsiklәrdәn vә fasadlardan iba rәt memarlıq-
planlaşdırma vә tikinti әrazisinin baş planı
bölmәlәri.

Sual: Hazırda yaşadığımız 1 m"rt"b"li f"rdi ya -
şa yış evi 2016-cı ild" inşa edilib. H"min ev" çı-
xarış almaq üçün hansı s"n"dl"rim olmalıdır?

Cavab: müraciәtinizdә qeyd edilәn yaşayış evi -
nә dövlәt reyestrindәn çıxarışın alınması üçün
“Da şın maz әmlakın dövlәt reyestri haqqında”
Azәrbaycan Res publikası Qanununun 8.0.10.2-
ci maddәsindә gös tә ri lәn sәnәdlәr tәqdim olun-
malıdır.
Sözügedәn maddәyә uyğun olaraq Azәrbaycan
Res pub likasının Şәhәrsalma vә Tikinti
Mәcәllәsi qüv vә yә mindikdәn (2013-cü il yan-
varın 1-dәn) sonra in şa edilәn, mәlumatlandırma
icraatının tәtbiq edildiyi ya şa yış evlәri üçün -
torpaq sahәsi üzәrindә mül kiy yәt, icarә vә ya
istifadә hüququnu tәsdiq edәn sәnәd, ti kin ti
layihәsinin memarlıq-planlaşdırma bölmәsi, si -
fa riş çi tәrәfindәn tikinti başa çatdıqdan sonra
müvafiq ic ra hakimiyyәti orqanına sifarişli poçt
göndәrişi ilә vә ya bilavasitә mәlumat
verilmәsini tәsdiq edәn sә nәd hәmin evә
reyestrdәn çıxarışın alınması üçün әsas he sab
olunur.

Sual: Torpaqlarla bağlı pozuntulara gör" han -
sı c"rim" v" c"zalar n"z"rd" tutulub? 

Cavab: Torpaqların istifadәsi vә mühafizәsi ilә
bağ lı qanunvericilik dә sәrtlәşdirilib, cәrimә vә
san k si ya lar, bәzi hallarda cinayәt mәsuliyyәti
müәyyәn edi lib. Torpağı özbaşına hasarlama,
becәrmә vә ya dә yiş dirmәyә yol verәnlәr 8-10
min manat cәrimә vә ya 2 ilәdәk azadlıqdan
mәhrumetmә ilә cәzalandırılır.
Xәzәr dәnizinin (gölünün) Azәrbaycan Res pub -
li ka sı na mәnsub olan bölmәsinin sahilboyu 20-
50 metrlik zolağına aid olan torpaq sahәlәri ilә
bağlı tәlәblәrin po zul masına görә fiziki, vәzifәli
vә hüquqi şәxslәr mü va fiq olaraq 4 min manat,
8 min manat vә 40 min ma nat cәrimәlәnir.
Hәmçinin Cinayәt Mәcәllәsindә Xә zәr
dәnizinin sahilboyu 20-50 metrlik zolağının al -
tın da olan torpaqlara münasibәtdә 7 ildәn 10
ilәdәk müd dә tә azadlıqdan mәhrum etmә
nәzәrdә tutulub.
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Sual: M"nim xüsusi mülkiyy"timd" torpaq sa -
h" si var. Reyestrd"n çıxarışda torpaq sa h" -
sinin k"nd t"s"rrüfatı t"yinatlı olduğu gö rü -
nür. M"n h"min torpaq sah"sind" yaşayış evi
tik" bil"r"mmi? 

Cavab: Torpaq Mәcәllәsinin 13-cü mad dә si nә
gö rә kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqlarda kәnd
tә sәr rü fa tının sәmәrәli tәşkil edilmәsi üçün
vacib olan mü va fiq ekoloji vә texniki tәlәblәrә
uyğun kom mu ni ka si ya lar, müvәqqәti tikililәr
vә qurğular quraşdırmaq olar.
Hә min Mәcәllәnin 16.7-ci maddәsinә uyğun
ola  raq yay vә qış otlaqlarında tәlәbata uyğun
olaraq ço ban evlәri, yataqlar, digәr mәdәni-mә -
işәt vә istehsal tә yi natlı tikililәr (әsaslı ti kin tilәr
istisna olmaqla) inşa edi lә bilәr.
Gö rün düyü kimi, kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı tor -
paq sa hәlәrindә yaşayış evinin tikintisi Torpaq
Mә  cәl lә si nә uyğun gәlmir.

Sual: Pay torpaqlarını dövl"t aktı il" satmaq
(y"ni alqı-satqı etm"k) mümkündür, yoxsa,
hök m"n ona çıxarış alınmalıdır? 

Cavab: Daşınmaz Әmlakın Dövlәt Reyestri
haq   qında Qanunun 5.3-cü maddәsinә әsasәn
qey  diy yat orqanı 1 iş günü müddәtindә “Da şın -
maz әmlakın tәs vi rini, dövlәt qeydiyyatına alın-
mış hüquqları vә onun larına
mәh dud laş dı rıl ma sına (yüklülüyünә) dair döv lәt
re yes trin dәn arayış yazılı huquq sahibinin mü ra -
ciәti әsa sın da verilir. Bundan sonra notarial qay -
da da al qı-satqı etmәk mümkündür. Çıxarışın
al ın masına heç bir ehtiyac yoxdur. Әgәr mül kiy -
yәtçinin öz istәyi ilә dövlәt reyestrindәn çı xa rış
almaq üçün müraciәt olu narsa verilә bilәr. 

Sual: Eşitdiyim" gör", dövl"t reyestrind"n çı-
xarışları artıq elektron qaydada almaq müm -
 kün olacaq. Bu, doğrudurmu?

Cavab: Azәrbaycan Respublikasının 2017-ci il
25 aprel tarixli 641-VQD nömrәli Qanunu ilә
“Da şın maz әmlakın dövlәt reyestri haq qın da”
Qanuna bir sı ra dәyişikliklәr edilmişdir. Dә yi -
şikliklәrdәn biri çı xa rı şın elektron qay da da әldә
edilmәsi ilә bağlıdır. Belә ki, sözü ge dәn Qanu-
nun 12.1-ci maddәsinә aşağıdakı mә z  munda
yeni cümlә әlavә edilmişdir:
“Hü quq sahibinin istәyi әsasında çıxarış kağız
for mada tәqdim olunur, yaxud elektron imza ilә
tәs diq lәnmәklә “Elektron Hökumәt” por ta lın da

yer lәş di ri lәrәk hüquq sahibinin elektron üsulla
әldә etmәsi im ka nı tәmin olunur.”.
Dәyişikliyә uyğun olaraq dövlәt reyestrindәn çı -
xa rış ların “Elektron Hökumәt” portalında yer -
lәş di ril mә si vә hüquq sahibi tәrәfindәn elektron
üsulla әldә edil mә si prosesi artıq hәyata keçiri-
lir.

Sual: Daşınmaz "mlak üz"rind" hüquqların
döv l"t qeydiyyatına alınması il" bağlı dövl"t
rü sumu il" yanaşı, xidm"t haqqı da t"l"b olu -
nur. Xidm"t haqqının öd"nilm"si qanun ve ri ci -
lik d" n"z"rd" tutulubdurmu?

Cavab: Bәli, nәzәrdә tutulubdur. Azәrbaycan
Res publikası Tarif (qiymәt) Şurasının
31.07.2009-cu il tarixli, 4 nömrәli qәrarı ilә
Әm lak Mәsәlәlәri Dövlәt Ko mitәsi yanında Da -
ş ınmaz Әmlakın Dövlәt Reyestri Xid mә ti nin
әrazi idarәlәri tәrәfindәn göstәrilәn xid mәt  lәrin
adları vә tariflәri müәyyәn edil miş dir. Xid mәt
haqları da sözügedәn qәrara uy ğun olaraq alınır.

Sual: M"n qeyri-yaşayış sah"sini bir hüquqi
ş"xsd"n icar"y" götürmüş"m v" onunla
müqavil" bağlamışam. Müqavil" 6 aylıq
müdd"t" bağlanılıb. M"n h"min müqavil"
"sasında öz icar" hüququmu qeydiyyata aldı-
ra bil"r"mmi?

Cavab: “Daşınmaz әmlakın dövlәt reyestri haq -
 qın da” Qanunun 19.1-ci maddәsinә görә da -
şınmaz әm lak üzәrindә müddәti on bir ay dan
çox olan icarә vә ya istifadә hüququ döv lәt qey-
diyyatına alınır. Bu mad dәnin tәlәbinә әsasәn
Sizin 6 aylıq icarә hü qu qu nuz dövlәt qeydiyya-
tına alınmalı deyildir.

Sual: Yaşadığım evin köhn" qeydiyyat v" si q" si
var. İndi artıq qeydiyyat v"siq"si ver mir l "r,
onun yerin" reyestrd"n çıxarış verirl"r. Be l"
olan halda m"nim adıma verilmiş qey diyyat
v"siq"si öz qüvv"sini itirirmi? 

Cavab: Xeyr, hәmin qeydiyyat vәsiqәsi öz qüv -
 vә sini itirmir. Qüvvәdә olan qa nun ve ri ci lik
әvvәllәr ve ril miş, mülkiyyәt hüququnu tәs diq
edәn sәnәdlәrin hü qu qi qüvvәsini tanıyır. 
Yalnız bir halda qeydiyyat vәsiqәsinin çıxarışla
әvәz edilmәsi zәruridir, әgәr siz hәmin әmlakı
yüklü et mәk (mәsәlәn, ipoteka qoymaq)
istәyirsinizsә.
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11 İL éVVéL BAĞLANAN MÜQAVİLé 
İşin materiallarından mәlum olur ki, adı çәkilәn

mübahisәnin kökü 2007-ci ilә gedib çıxır. Hәmin il
mayın 29-da Bakı sakini Xәqani Mәmmәdov  paytaxtın
Nәsimi rayonunda bina tikintisi ilә mәşğul olan «AQ İn-
şaatçı Servis» MMC ilә alqı-satqı mü qa vi lәsi bağlayıb.
Müqavilәyә әsasәn şirkәt Nәsimi ra yonu, 386-cı
mәhәllәdә inşa edilәn 1-ci binanın 4-cü mәr tәbәsindә
yerlәşәn, ümumi sahәsi 201 kv.m olan 4 otaq lı 2 nömrәli
mәnzili X.Mәmmәdova tәhvil ver mә li ydi. Xәqani
Mәmmәdov bunun müabilindә mәnzilin pu lunu ödәyib
vә «AQ İnşaatçı Servis» MMC ona mәn zilin pulunu tam

ödәmәsi vә borcunun olmaması haq qında maliyyә arayışı
verib. Bundan tәqribәn 1 il son ra – 2008-ci il, mayın 26-
da «AQ İnşaatçı Servis» MMC ilә Azәr Mәmmәdov adlı
şәxs arasında hәmin mәn zilә nәzarәt mәqsәdilә әlavә
müqavilә bağlanıb. 

MéNZİLİN BAŞQA SAHİBİ VAR 
Bundan ötәn dövr әrzindә bina vә mәnzil ti ki lә rәk

istifadәyә verilib. Amma bir neçә il sonra Xәqani
Mәmmәdov mәnzilinә baxmağa gәlәrkәn mәlum olub ki,
«AQ İnşaatçı Servis» MMC onun binadakı evini ta -
mamilә başqa bir adama - Kamran Tarıverdiyevә sa tıb.
Sonuncu isә hәtta mәnzildә tәmir işlәri aparmağa baş -
layıb. 

Bir m"nzil iki n"f"r" nec" satıldı?

MéHKéMé QéRARI
Az"rbaycanda daşınmaz "mlak v" tikinti sektoru inkişaf etdikc"
bu sah"d" mübahis"l"r v" m"hk"m" prosesl"ri d" artmaqdadır.
Geniş yayılan hallardan biri d" yeni tikil"n yaşayış binalarındakı
m"nzill"rin eyni vaxtda bir neç" n"f"r" satılmasıdır. Bir q"d"r
"vv"l Az"rbaycan Respublikası Konstitusiya M"hk"m"sinin Ple-
numu bir m"nzilin iki alıcıya satılması il" bağlı maraqlı bir
mübahis"ni araşdırıb v" ona q"d"r olan q"rarları l"ğv edib. 
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BİRİNCİ MéHKéMé: 
«MÜQAVİLé NAMéLUM ŞéRAİTDé BAĞLANIB» 

Vәziyyәti belә görәn X.Mәmmәdov vaxt itir mә dәn
mәhkәmәyә müraciәt edib. Mәhkәmәdә o “AQ İn şa atçı
Servis” MMC ilә Kamran Tarıverdiyev arasında bağlan-
mış 10 dekabr 2013-cü il tarixli müqavilәnin eti barsız,
hәmçinin “AQ İnşaatçı Servis” MMC ilә Azәr
Mәmmәdov arasında bağlanmış 26 may 2008-ci il tarixli
müqavilәnin әhәmiyyәtsiz әqd olduğu üçün eti barsız
hesab olunması barәdә iddia qal dırıb. 

Bu işdә cavabdeh olan “AQ İnşaatçı Servis” MMC
isә öz növbәsindә X.Mәmmәdovla mü qavi  lә nin etibarsız
hesab olunması haqqında iddia qaldırıb. İd di ada göstәrilib
ki, X.Mәmmәdovla şirkәt arasında bağlanmış müqavilәni
şirkәtin keçmiş direktoru na mә lum şәraitdә imzalayıb,
ümumiyyәtlә MMC ilә X.Mәmmәdov arasında hәmin
tarixdә müqavilә bağ lan mayıb, X.Mәmmәdov tәrәfindәn
MMC-yә pul kö çü rül mәyib. O ki qaldı X.Mәmmәdovun
pul ödә mә sini tәsdiqlәyәn maliyyә arayışına, MMC-dә
bildirilib ki,  maliyyә arayışı MMC-nin baş mühasibi
tәrәfindәn imzalanmalıydı, amma bu olmayıb. 

«NİYé BU SéKKİZ İLDé 
MéNZİLİ TéMİR ETDİRMéMİSİZ?» 

İşә ilk dәfә baxan Nәrimanov Rayon Mәh kә mә si -
nin 26 may 2016-cı il tarixli qәtnamәsi ilә
X.Mәmmәdovun iddiası yalnız qismәn tәmin edilb, yә -
ni «AQ İnşaatçı Servis» MMC ilә A.Mәmmәdov ara -
sında müqavilә etibarsız hesab edilib. İddianın qa lan
hissәsi tәmin edilmәyib. Әvәzindә mәhkәmә «AQ İn şa -
atçı Servis» MMC-nin X.Mәmmәdov vә A.Mәmmәdova
qarşı iddiasını tam tәmin edib, yәni X.Mәmmәdovla bağ-
lanmış alqı-satqı müqavilәsi eti bar sız sayılıb.

Özü dә mәhkәmә “AQ İnşaatçı Servis” MMC-nin
X.Mәmmәdova qarşı iddiasını әsaslı hesab edәr kәn, üç
mәqamı әsas götürüb:

-  mәhkәmә araşdırması zamanı tәdqiq olunmuş sü -
butlarla X.Mәmmәdovun mәnzilә görә pul ver mә mә -
sinin tam sübuta yetirilmәsi;

-  X.Mәmmәdovun mübahisәli mәnzilin ona 29 may
2007-ci il tarixli müqavilә әsasında verilmәsini id dia
etmәsinә baxmayaraq, ötәn sәkkiz il әrzindә hә min
mәnzillә bağlı hәr hansı hәrәkәt etmәmәsi;

-  X.Mәmmәdov tәrәfindәn tәqdim olunmuş ma liy -
yә arayışında baş mühasibin imzasının olmaması.    

MéHKéMéLéRİN DéYİŞMéYéN QéRARLARI
Birinci instansiya mәhkәmәsinin qәtnamәsindәn na -

razı qalan X.Mәmmәdov Bakı Apellyasiya Mәh kә mә -
sinә müraciәt edib. X.Mәmmәdovun vәkili apel lyasiya
şikayәtindә vә apellyasiya mәhkәmәsindә işә baxılanda
bildirib ki, “AQ İnşaatçı Servis” MMC-nin di rektoru

olmuş Ş.Әliyev vәkil sorğularına cavab ola raq müqavilә
vә maliyyә arayışındakı imzaların ona mәxsus olduğunu,
mәnzilә görә ödәnişin müqavilә imzalanan zaman
X.Mәmmәdov tәrәfindәn hәyata ke çi ril diyini, onun
(Ş.Әliyevin) aldığı pul vәsaitini MMC-nin xәzinәsinә
daxil etdiyini, müqavilә vә ma liy yә arayışının onun
tәrәfindәn X.Mәmmәdovun adı na tam qanuni olaraq
rәsmilәşdirildiyini bildirib. 

Amma, bu mәhkәmәnin Mülki Kollegiyasının 19
sentyabr 2016-cı il tarixli qәtnamәsi ilә X.Mәm mәdovun
apellyasiya şikayәti tәmin edil mә yib, әvvәlki qәtnamә
qüvvәdә saxlanılıb. Bundan son ra mübahisә Ali
Mәhkәmәdә müzakirә olunub, mәh kә  mәnin Mülki Kol-
legiyasının 7 mart 2017-ci il ta rix li qәrarı ilә apellyasiya
mәhkәmәsinin qәtnamәsi dә yiş dirilmәdәn saxlanılıb. 

éDALéTLİ MéHKéMé HÜQUQU XATIRLANDI
Mәhkәmәnin nәticәsindәn narazı qalan Xәqani

Mәm mәdov Konstitusiya Mәhkәmәsinә şikayәt ün van -
la yaraq göstәrib ki, kassasiya instansiyası mәh kә mәsi
(yәni Ali Mәhkәmә) prosessual hüquq nor ma la rı nın
tәlәblәrinә әmәl etmәyib, maddi hüquq nor ma la rı nın
tәtbiqindә vә tәfsirindә sәhvә yol verib, hәm çi nin tәtbiq
edilmәli olan hüquq normasını tәtbiq et mә yib, nәticәdә
iş üzrә qanunsuz vә әsassız mәhkәmә ak tını qәbul
etmәklә, onun Konstitusiyanın   13, 29 vә 60-cı
maddәlәrindә tәsbit edilmiş mülkiyyәt vә әda lәtli
mәhkәmә araşdırması hüququnu pozub. 

Bundan sonra Konstitusiya Mәhkәmәsinin Ple nu -
mu şikayәti vә işin detallarını araşdırıb. KM-in açıq -
lamasında bildirilir ki, Mülki Prosessual Mә cәl lә yә
әsasәn, әdalәt mühakimәsi çәkişmә, tәrәflәrin b ә ra bәr -
liyi vә faktlar әsasında hәyata keçirilir. Yәni ha kim qәrar
verәrkәn ciddi әsaslara, o cümlәdәn sәnәd lә rә
әsaslanmalıdır. 

Amma baxılan iş üzrә mәhkәmә araşdırması gös -
tәrilәn tәlәblәrә cavab vermәyib. Belә ki, Bakı Apel -
lyasiya Mәhkәmәsi apellyasiya şikayәtindә gös tә ri lәn
dәlillәri araşdırmadan rayon mәhkәmәsinin gәl di yi
nәticәlәrlә razılaşıb. 
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«ÖZ MéNZİLİMDİR, TéMİRSİZ SAXLAYIRAM»
Maliyyә arayışında mühasibin imzasının olmama-

sına dair birinci instansiya mәhkәmәsinin gәldiyi
nәticәyә gәlincә, X.Mәmmәdov apellyasiya şi ka yә tin dә
göstәrib ki, “AQ İnşaatçı Servis” MMC-nin Ni zam -
namәsinin 9.4-cü bәndinә vә Mülki Mәcәllәnin 49.1-ci
maddәsinә uyğun olaraq müqavilә vә maliyyә ara yışını
imzalamaq MMC-nin direktorunun sәla hiy yә ti nә aid edi-
lib. “AQ İnşaatçı Servis” MMC-nin mәh  kә mәyә tәqdim
etdiyi Sahib Әhmәdovun adına ve  ril miş maliyyә arayı-
şında da mühasibin imzası ol ma dığı halda bu sәnәdin
mötәbәrliyi mәhkәmә tәrә fin dәn müzakirә predmeti belә
olmayıb. Bütün bun lara baxmayaraq mәhkәmә heç bir
hüquq normasına is ti nad etmәdәn, yalnız şahid  ifadәsinә
әsaslanaraq belә nә ticәyә gәlib ki, maliyyә arayışını mü-
hasib dә im za la malıdır. 

Bundan başqa, Xәqani Mәmmәdov bildirib ki, ma -
liyyә arayışı “AQ İnşaatçı Servis” MMC-nin özü tә -
rәfindәn tәrtib edilib, imzalanıb vә möhür vurulub. Yә ni
MMC tәrәfindәn sәnәdin qüsurlu tәrtib edilmәsi
X.Mәmmәdovun hüququnun pozulması ilә nә ti cә lәn -
mәmәlidir.

Mәhkәmә X.Mәmmәdovun mübahisәli mәnzilә hü -
qu qunun olmamasını hәm dә onunla әsaslandırıb ki, id-
diaçı mәnzilin ona 2007-ci ildә verilmәsini bil dir sә dә,
ötәn sәkkiz il әrzindә hәmin mәnzili tәmir et mәyib. Ca-
vabında X.Mәmmәdov bildirir ki, Mülki Mә cәllәnin
152.5-ci maddәsinә әsasәn, mülkiyyәtçi әm laka sәrbәst
surәtdә sahib ola bilәr, ondan istifadә edә bilәr vә ona
dair sәrәncam verә bilәr. Yәni şәxsin öz әşyasından
istifadә edib-etmәmәsi onun hüququdur vә
X.Mәmmәdov da bu hüquqdan istifadә edib. 

«MéHKéMéNİN HANSI éSASLA 
QéRAR QéBUL ETDİYİ BİLİNMİR»

Bunun qarşısında apellyasiya mәhkәmәsindә şi ka -
yә tin hansı әsaslarla tәmin edilmәdiyi gös tә ril mә yib. Bu-
nunla da mәhkәmәlәr Konstitusiyada vә mülki
pro sessual qanunvericilikdә göstәrilәn prinsiplәrә әmәl
etmәyib, işdә olan sübutlara hüquqi qiymәt ver mә yib vә
gәldiyi nәticәni әsaslandırmayıb. Bunlar isә hәm Kons-
titusiyanın, hәm dә Mülki Prosessual Mә cәl lәnin
tәlәblәrinin pozulduğunu göstәrir. 

Göstәrilәnlәrlә әlaqәdar Konstitusiya Mәh kә mә si -
nin Plenumu qeyd edir ki, mәhkәmә qәtnamәsinin qa -
nun vericiliyin tәlәblәrinә әmәl olunmadan çıxarılması
onu qanuna uyğun akt kimi qәbul etmәmәyә әsas verir. 

Ali Mәhkәmәnin qәrarına gәlincә, Konstitusiya
Mәh kәmәsinin Plenumu bildirir ki, burada qәbul edi lәn
qәrarda X.Mәmmәdova qarşı irәli sürülәn tәlәbin әsas lı
olması hәmçinin onunla әsaslandırılıb ki, X.Mәm -
mәdovun ifadәsinә әsasәn onunla “AQ İn şa at çı Servis”

MMC arasında bağlanan 29 may 2007-ci il ta rix li
müqavilәyә hәmin MMC ilә A.Mәmmәdov ara sın da
mübahisәli mәnzilә dair 26 may 2008-ci il ta rix li
müqavilә bağlandıqdan sonra xitam verilib. Hәm
X.Mәmmәdov, hәm dә A.Mәmmәdov sonuncu mü qa vi -
lә nin görünüş üçün bağlanan uydurma әqd olmasını gös -
tәrsәlәr dә, onlardan heç biri X.Mәmmәdovla “AQ
İn şa atçı Servis” MMC arasında bağlanmış mü qa vi lә nin
bәrpası barәdә MMC-yә müraciәt etmәyiblәr. 

QéRAR LéĞV EDİLİR, 
İŞ YENİDéN ARAŞDIRILACAQ

Bununla әlaqәdar olaraq Konstitusiya Mәh kә mә si -
n in Ple numu qeyd edir ki, Mülki Mәcәllәnin 337.1-ci
mad dәsinә әsasәn, bu Mәcәllәdә mü әy yәn lәş di ril miş
şәrt lәri pozmaqla bağlanmış әqd etibarsızdır. Yәni bu әqd
mәhkәmә tәrәfindәn etibarsız sayılıb-sayılmamasından
asılı olmayaraq özlüyündә etibarsız olan әqddir vә heç
bir hüquqi nәticәlәrә sәbәb olmur. 

A.Mәmmәdovla “AQ İnşaatçı Servis” MMC ara-
sında bağlanmış 26 may 2008-ci il tarixli müqavilә isә
әhәmiyyәtsiz әqd olduğundan, o, MMC ilә X.Mәm mә -
dov arasında bağlanmış 29 may 2007-ci il tarixli
müqavilәnin hüquqi nәticәlәrini aradan qaldıra bil mәz. 

Yuxarıda göstәrilәnlәrә әsasәn Konstitusiya Mәh -
kәmәsinin Plenumu belә nәticәyә gәlib ki, Ali Mәh -
kәmәnin Mülki Kollegiyasının 7 mart  2017-ci  il ta rixli
qәrarının “AQ İnşaatçı Servis” MMC-nin X.Mәm -
mәdova qarşı aralarında bağlanmış 29 may 2007-ci il ta-
rixli daşınmaz әmlakın sifarişi üzrә mü qa vi lәnin etibarsız
hesab edilmәsinә dair hissәsi Kons ti tu si yanın 60-cı
maddәsinin I hissәsinә, Mülki Pro ses su al Mәcәllәnin
416, 418.1 vә 418.3-cü maddәlәrinin tә lәb lәrinә uyğun
olmadığından qüvvәdәn düşmüş he sab edilmәlidir. İşә
hәmin hissәdә bu Qәrara uyğun ola  raq mülki prosessual
qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada vә müddәtdә
yenidәn baxılmalıdır.





EVİN İÇéRİSİNDéN KEÇéN SéRHéD XéTTİ
Şimali Avropanın sakit güşәlәrindәn birindә

qәribә geosiyasi anomaliya var: iki ölkә arasındakı
sәrhәd birbaşa yaşayış evlәrinin içәrisindәn keçir.
Nәticәdә nәinki evin ayrı-ayrı otaqlarında, hәtta eyni
yataqda olan ailә üzvlәri dә ayrı-ayrı dövlәtlәrin
әrazisindә ola bilәrlәr. 

Barle-Nassau - Hollandiyanın Şimali Brabant
әyalәtindәki icmadır. Sahәsi 76 kvadrat kilometr,
әhalisinin sayı 9 min nәfәr olan qәsәbә Belçika

sәrhәdindәn 30 kilometr mәsafәdә Hollandiyanın
әrazisindә yerlәşir. Barle-Nassau bәlәdiyyәsindә Barle-
Hertoq adlanan 20 Belçika anklavı var. Yәni bu torpaq-
lar coğrafi cәhәtdәn Hollandiyanın әrazisinin içәrisindә
olsalar da, hüquqi cәhәtdәn Belçikanın әrazisi sayılır
vә formal olaraq bu ölkәnin Antverpen әyalәtinin
tәrkibindәdir. Amma öz növbәsindә Belçika әrazisi sa-
yılan anklavların bir neçәsinin daxilindә dә holland an-
klavları var. Xәritәdә bu әrazi, içәrisindә Belçika vә
holland әrazilәri olan amöb kimi görünür. 

T"s"vvür edin ki, m"tb"x" çay süzm"y" gedirsiniz v" bu
zaman …h"m d" dövl"t s"rh"dini keçirsiniz. V" ya gec" ya-
taqda çevril"rk"n başqa ölk"y" düşürsünüz. N" q"d"r q"rib"
s"sl"ns" d", bu reallıqdır v" Hollandiya il" Belçikanın
s"rh"dind" yerl"ş"n Barle-Nassau q"s"b"sind" baş verir. 

Bir ş"h"r, iki ölk": 
Avropanın s"rh"d anomaliyası

54 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №85 ’2018

ямлак тарихи



HERSOQ Vé NÜFUZLU AİLéNİN TORPAQ SAVAŞI 
Sәliqәli sәrhәdlәri vә intizamı ilә mәşhur olan

Hollandiyadakı bu qarışıqlığın kökü tәqribәn 1000 il
bundan әvvәlә, orta әsrlәrә gedib çıxır. Hәmin vaxt
müxtәlif torpaq sahәlәri fәrqli ailәlәrә mәxsus idi.
Barle qәsәbәsinin әrazisi dә hәlә qәdim dövrlәrdәn
mәskunlaşmışdı. Bu barәdә ilk sәnәd 992-ci ildә imza-
lanıb, 1141-ci ildә isә tәsdiqlәnib. Barle-Xertoq әrazisi
Hollandiyanın Brabant hersoqlarının, Barle isә orta
әsrlәrin mәşhur ailәsi olan Nassauların әrazisi sayılırdı. 

Hәmin әraziyә iddia edәn Brabant vә Bredı
zadәganları arasında mübarizә onunla nәticәlәndi ki,
1198-ci ildә zadәganların biri digәrinә tabe oldu vә tor-
paqlar birlәşdi. Sonradan torpaqların yenidәn
bölünmәsi zamanı bәzi әrazilәr parçalandı vә anklav-
ların yaranması ilә nәticәlәndi.

1831-ci ildә Belçika Hollandiyadan ayrılaraq
müstәqilliyini elan edәndә, sәrhәdlәrin müәyyәn
edilmәsi ilә bağlı elә böyük qarışıqlıq düşdü ki, hәr iki
tәrәfin hökumәti sәrhәdlә bağlı müzakirәlәri dayandır-
malı oldular. 

Nәhayәt, 1843-cı ildә Maastrixdә imzalanan
müqavilә ilә indiki sәrhәdlәr tәsdiqlәndi. İki ölkә ara-
sında sәrhәdlәrin yekun olaraq dәqiqlәşdirilmәsi 150 il
sonra - 1995-ci ildә baş verdi. Hәmin vaxt sәrhәdlәr
santimetr dәqiqliyә kimi müәyyәnlәşdirildi vә
tәsdiqlәndi. 

MéTBéXDéN KEÇéN SéRHéD XéTTİ
Barledә sәrhәd xәtti bir qayda olaraq torpaq

sahәlәrinin arasından keçir. Amma bәzi hallarda xәtt
istiqamәtini dәyişir vә nәinki ayrı-ayrı mәhәllәlәr, hәtta
evlәrin dә içәrisindәn keçir. 

Nәticәdә bәzi evlәrdә otaqlardan biri vә ya
mәtbәx Belçikada, digәri isә Hollandiyada yerlәşir.
Belә evin hansı ölkәdә yerlәşdiyini, burada yaşayanla-
rın isә hansı ölkәnin vәtәndaşı olduqlarını müәyyәn
etmәk üçün xüsusi qayda var. Evin әsas girişi hansı
ölkәnin әrazisindәdirsә, ev vә onun sakinlәri dә hәmin
ölkәyә aiddir. Evlәrin hansı ölkәyә aid olmasını
göstәrmәk üçün evlәrin üzәrindә müvafiq bayraqlar
çәkilir. Ev sahiblәri bu vәziyyәtdәn tez-tez sui-istifadә
edir vә evlәrin girişini iqtisadi cәhәtdәn daha sәrfәli
tәrәfdә tikirlәr. 

İKİ POÇT, İKİ TELEFON ŞéBéKéSİ, BİR POLİS 
Faktiki olaraq, iki ölkәnin әrazisindә yerlәşmәsi

Barledәki kommunal xidmәtlәrdә dә özünü göstәrir.
Şәhәrә elektrik enerjisini vә kabel televiziyasını Bel-
çikanın «Electrabel» vә «IVEKA» şirkәtlәri tәmin
edir. Burada hәm Hollandiyanın (TNT Post), hәm dә
Belçikanın (De Post) poçt xidmәti vә zibil daşıyanları
işlәyir. Mәhz buna görә küçәlәrdәn hәr gün iki dәfә
ayrı-ayrı vaxtlarda poçtalyonlar vә zibil daşıyanlar
keçir. 

Şәhәrdә iki milli (holland vә Belçika) telefon
şәbәkәsi var. Әslindә qaydaya görә, ayrı-ayrı ölkәlәrin
vәtәndaşları ev telefonlarından bir-birinә beynәlxalq
tariflәrlә zәng vurmalıdırlar. Amma bu qәsәbә üçün is-
tisna var vә onlar bir-birlәri ilә yerli tariflәrlә danışa
bilәrlәr. Qәsәbәnin polis idarәsi Hollandiya tәrәfindә
yerlәşib, amma burada hәm Belçika, hәm dә holland
polislәri çalışır. 

KéRPİC BİNALARDA HOLLAND-FLAMAND İZİ
İlk baxışdan elә görünür ki, burada әrazi eynidir

– hәr tәrәfdә holland әyalәtlәrinә mәxsus olan qırmızı
kәrpicdәn tikilmiş evlәr var. Qәsәbәdәki 9 min sakinin
dörddә üçü Hollandiya vәtәndaşlarıdır. 

Sәrhәdlәri göstәrmәk vә әrazilәri bir birindәn
fәrqlәndirmәk üçün müxtәlif üsullardan istifadә edilir.
Mәsәlәn, sәrhәd xәtti küçәlәrdә ağ xaç işarәlәri ilә
göstәrilib. Holland tәrәfdә sәkilәrdә «NL», digәr
tәrәfdә isә «B» hәrflәri, elәcә dә ölkәlәrin bayraqları
vurulur. 

Holland tәrәfdәki binalar bir-birinә oxşayır, daha
sәliqәlidir, sәkilәrdә sarmaşıqlar uzanır, onların hamısı
sәliqә ilә kәsilib vә üzüm tinglәri kimi bağlanıb. Bel-
çika rayonlarının memarlığı isә daha müxtәlifdir. 
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MéKTéBLéRDé DéRS QRAFİKİ Dé FéRQLİDİR
Barlenin turist palatasının sәdri Villem van Qul bil-

dirir ki, diqqәtli adamlar sәrhәdin fәrqli tәrәflәrindә in-
sanların danışığındakı fәrqlәri dә görә bilәr. Mәsәlә
bundadır ki, qәsәbәdәki Belçika mәktәblәrindә fransız
dili tәdris edilir. Ümumilikdә isә qәsәbә sakinlәri bir-biri
ilә holland dilindә danışırlar. Әvvәllәr mәktәb şagirdlәri
arasında tez-tez dava düşürdü. Amma 1960-cı illәrdә
bunun qarşısını almaq üçün hәr iki tәrәfin icmalarının
rәhbәrlәri mәktәblәrdә dәrslәrin vaxtını dәyişdilәr.
Nәticәdә fәrqli millәtlәrdәn olan  şagirdlәrin yolları
kәsişmәdi. Bundan başqa, qәsәbәdә yeniyetmәlәr ara-
sında dostluğu vә müsbәt tәsiri artırmaq üçün gәnclәr
klubu da yaradılıb. Hazırda Barle-Nassau vә Barle-Xer-
toqun sakinlәrinin çoxu ikili vәtәndaşlığa malikdirlәr vә
bir neçә pasport daşıyırlar. 

RESTORANA HANSI QAPIDAN 
GİRMéK DAHA SéRFéLİDİR? 

Qәsәbәdәki sәrhәd anomaliyası ilk baxışdan prob-
lem yaratsa da, әslindә region iqtisadiyyatına çox müs -
bәt tәsir edir. Bu qәribәlik şәhәrә çoxsaylı tu rist lә rin
gәlmәsinә sәbәb olub. Vaq Qul bildirir ki, ha zır da 9 min
sakini olan qәsәbәdәki hotellәr, mağazalar vә kafe lәr 40

min nәfәrә xidmәt edә bilir. 
Maraqlı xüsusiyyәtlәrdәn biri dә obyektlәrin iş qra -

fikindәki fәrqlәrdir. Mәsәlәn, Belçika mağazaları ba zar
günü bağlanır. Hәmin vaxt holland mağazaları açıq qalıb
işlәyirlәr. Şәhәrdә evlәrin, hәtta obyektlәrin vә restoran-
ların da eyni zamanda iki ölkәnin әra zi sin dә yerlәşmәsi
qәribә hallara sәbәb olub. Bir neçә il әv vәl holland
tәrәfindә restoranların axşamlar daha tez bağlanması
barәdә qanun qәbul edildi. Nәticәdә iş adam ları resto-
ranları sәrhәddә tikmәyә başladılar. Sә bә bi dә odur ki,
holland tәrәfdә restoranın bağlanması vax tı çatanda res-
toranın hәmin tәrәfdәki qapısı bağ la nır vә adamlar
sadәcә restoranın içәrisindә Belçika tә rәf dәki masalarda
әylәşirlәr. Mәsәlәn, burada yerlәşәn «Zeeman» geyim
mağazası da iki ölkәnin sәrhәdindә yerlәşir vә sәrhәd
xәtti onu iki yerә ayırır. Bir tәrәfdәn giriş bağlananda ma-
ğazaya adamlar digәr girişdәn daxil olurlar. 

TİKİNTİYé İCAZéNİ KİM VERéCéK? 
Amma çәtinliklәr dә az deyil. Әn böyük problem tikinti

üçün icazә alanda yaranır. Belçika tәrәfi bәlә diy yәsinin sәdri
Leo van Tilburq (yeri gәlmişkәn, sәr hәd xәtti bәlәdiyyә bi-
nasını da yarı bölür) bildirir ki, hәtta bәlәdiyyәnin binasında
tikinti üçün icazәyә gә lәn belçikalılar binanın holland
tәrәfindәki işçilәrә mü raciәt etmәli olurlar. 

Belçika evi holland bağı ilä. 
Sağda Belçika, solda isä Hollandiyadır.
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Eyni vaxtda häm Belçika, häm dä Hollandiyada yerläşän ev. Döv-

lät särhädi säki daşları ilä göstärilib. 

Qәsәbәdәki evlәrdәn birinin sahibi olan Kis de Xus
bildirir ki, Belçikada şәhәrsalma qanunları Hol lan diyaya
nisbәtәn daha yumşaq olduğuna görә, sa kin lәr üçün da-
şınmaz әmlakı Belçikada qeydiyyata al dır maq daha
sәrfәlidir. Kis de Xusun öz evinin qapısı holland tәrәfә
baxdığına görә, Hollandiya әrazisi sa yı lır. Amma o bir
neçә il әvvәl binanı yenidәn qurmaq is tә yәndә meriyadan
(yәni holland meriyasından) ica zә ala bilmәyib. Problemi
hәll etmәk üçün diribaş ev sahibi evindә Belçika tәrәfә
baxan bir qapı da açıb. Ar tıq onun evinin iki qapısı var
ki, bunlardan biri Hol landiya, digәri isә Belçikaya açılır.
Kis qәsәbәdә hü qu qi qarışıqlıqdan istifadә edәn yeganә
sakin deyil. Әk sәr ailәlәr vә biznes sahiblәri etiraf edirlәr
ki, sәr hәd lәrdәki bu vәziyyәtdәn müxtәlif üsullarla
istifadә edirlәr. 

BANKIN SéNéDLéRİNİ 
YOXLAMAQ ASAN DEYİLMİŞ

Buna әn parlaq misal, düz sәrhәdin üstündә tikilmiş
keçmiş bankdır. Sәrhәddә yerlәşdiyinә görә, bankı yox-
lamaq üçün hәm Hollandiya, hәm dә belçikalı vergi
işçilәri gәlirdi. Amma vergi yoxlaması gәlәndә onun
sahiblәri sәnәdlәri binanın o biri ölkәnin әrazisindәki
hissәsinә aparırdılar. Vaxtilә belә hallar çox olub,
mәsәlәn iri buynuzlu heyvanlar gecәlәr bir otlaqdan
digәrinә keçir, mağazalar isә vergidәn yayınmaq üçün
malları bir ölkәdәn alıb, o biri ölkәdә satırdılar. Van Qul
bildirir ki: «Yerli әhali bu mövzuda söhbәt etmәyi xoş-
layır, çünki qanunvericilikdәki imkanlardan sәrhәdin hәr

iki tәrәfindә yaşayanlar bacarıqla istifadә edirdilәr.
Amma hazırda belә hallar çox deyil.

İKİLİ HéYATIN NARAHATLIQLARI:  
16 YAŞ, YOXSA 18 YAŞ

Amma iki ölkәnin qanunları arasında fәrqlәr bәzәn
narazılıqlar da yaradır. Mәsәlәn, Hollandiyada spirtli
içkilәri yalnız 18 yaşı tamam olanlara satmaq olar. Bel-
çikalılar isә pivәni 16 yaşından içә bilәrlәr. Ona görә dә
әgәr Hollandiya mağazası gәnclәrә spirtli içki satmaqdan
imtina edәrsә, gәnclәr sadәcә çevrilib Belçika mağaza-
sına üz tuta bilәrlәr. 

Holland tәrәfini narahat edәn digәr mәsәlә şәhәrin
Belçika tәrәfindәki fişәng mağazalarıdır. Mәsәlә bunda-
dır ki, Hollandiyada fişәnglәrin satışı vә daşınması qa-
dağandır (Yeni İl bayramları istisna olmaqla). Ona görә
dә Hollandiya tәrәfi şәhәri tәrk edәnlәri ciddi surәtdә
yoxlayır. Amma Belçika tәrәfindә mәsәlә belә deyil. 

Küçәlәrә asfalt döşәmәk vә kanalizasiya boruları
çәkmәk dә problemdir. Çünki bu zaman küçәlәrdәki
sәrhәd xәtlәrini dәfәlәrlә yenilәmәk lazım gәlir. Kanali-
zasiya borularına gәldikdә isә Tilburq bildirir ki, borunun
çәkildiyi torpaq bütünlüklә Belçikanın ola bilәr, amma
әgәr bu borular holland evlәrinә xidmәt üçün
dәyişdirilirsә, onda pulu kim ödәmәlidir? Digәr sual:
küçәnin Belçika tәrәfindә quraşdırılan, amma holland
tәrәfini dә işıqlandıran küçә işıqlarına xidmәt pulunu kim
ödәmәlidir? Bәlәdiyyәdә bildirirlәr ki, 100 problemdәn
98-ni hәll etmәk olur. 
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Yanvar ayı üzrә 
qiymәt dәyişmәsi

Son 1 ildә qiymәt
dәyişmәsi 

Rayonlar Dәyişmә

Pirallahı 29,60 % 

Xәzәr 13,44 %

Nәsimi 6,41 %

Qaradağ 4,61 %

Nizami 4,37 %

Xәtai 3,74 %

Binәqәdi 1,83 %

Abşeron -1,09 %

Sәbail -1,16 %

Nәrimanov -1,67 %

Yasamal -3,66 %

Suraxanı -4,98 %

Sabunçu -5,49 %

Rayonlar Dәyişmә

Xәzәr 18,11 %

Sәbail 14,41 %

Nәsimi 5,27 %

Nәrimanov 3,21 %

Nizami 2,53 %

Pirallahı -

Xәtai -0,43 %

Abşeron -1,28 %

Sabunçu -1,99 %

Suraxanı -2,63 %

Binәqәdi -3,47 %

Qaradağ -8,39 %

Yasamal -9,66 %

Rayonlar üzrә yaşayış mәnzil göstәricisi

Rayonlar
Ay üzrә qiymәt,

$/kv.m
Tәklif portfelindә %-

payı
Ay üzrә qiymәt 

artımı, %
İl üzrә qiymәt 

artımı %

Abşeron 542 6,6% -1,09%

Binәqәdi 834 8,5%

Nәrimanov 1062 12,5%

Nәsimi 1178 16,3%

Nizami 812 7,6%

Pirallahı 578 0,1%

Qaradağ 590 0,6%

Sabunçu 688 3,2%

Sәbail 1612 6,8%

Suraxanı 629 1,5%

Xәtai 916 14,6% -0,43%

Xәzәr 574 0,5%

Yasamal 1001 21,1%
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DAŞINMAZ ӘMLAK BAZARI DİNAMIKASI 
(ABŞ dolları ilә ifadәdә)

Yaşayış mәnzil bazarında layihәlәr üzrә göstәricilәr

Tәkrar mәnzil bazarında 
qiymәt dinamikası, %

Torpaq bazarında qiymәt
dinamikası, %

Kommersiya obyektlәri baza-
rında qiymәt dinamikası, %

Zonalar ay әrzindә

ilin
әvvәlindәn
(mәlumat
yoxdur)

il әrzindә
(mәlumat
yoxdur)

ay әrzindә
ilin

әvvә -
lindәn

il
әrzin -

dә

ay
әrzindә,

%

ilin
әvvәlin -

dәn
il әrzindә

1-ci zona 0,69% % % -1,37% % % 8,77% % %
2-ci zona -3,59% % % 51,24% % % 19,45% % %
3-cü zona 0,42% % % 20,73% % % -8,86% % %
4-cü zona 1,12% % % -0,24% % % -9,32% % %
5-ci zona 0,42% % % 3,31% % % 10,41% % %

6.1-ci zona 0,32% % % 2,98% % % 14,78% % %
6.2-ci zona 5,73% % % 0,49% % % 10,54% % %
6.3-cü zona 0,11% % % 0,45% % % 24,73% % %
7-ci zona 0,95% % % -12,52% % % -11,06% % %
8-ci zona 0,42% % % 32,32% % % -13,26% % %

9.1-ci zona 0,00% % % -0,53% % % -0,70% % %
9.2-ci zona -6,73% % % 8,84% % % 24,89% % %
10.1-ci zona -0,88% % % 0,28% % % -31,96% % %
10.2-ci zona -3,34% % % -4,71% % % -45,98% % %
10.3-cü zona 0,90% % % -3,11% % % 37,46% % %
10.4-cü zona 21,43% % % -0,32% % % 3,83% % %

11-ci zona 8,56% % % 0,24% % % 49,07% % %
12-ci zona 3,98% % % 1,34% % % -12,16% % %
13-cü zona 0,89% % % -0,25% % % 17,10% % %

13.1-ci zona -2,11% % % -6,25% % % -13,39% % %
Şәhәr üzrә 0.51% -5,65% -5,65% 0,72% 3,51% 3,51% 8,78% -4,02% --4,02%

Layihәlәr Qiymәt, $/kv.m 
Tәklif portfelindә 

% payı
Artım, 

ay әrzindә, %
Artım, il üzrә, %

alman 974 0,5% 4,17% 6,92%

arxitektura 1393 2,4% -10,53% 4,42%

axundov 1055 0,0% -0,75% 1,25%

eksperimental 900 8,0% -5,76% -7,60%

fransız 879 1,6% 3,29% 0,80%

italiyan 1070 0,3% 4,49% 17,20%

kiyev 710 2,6% -1,11% 0,00%

leninqrad 763 14,2% 1,06% -8,29%

minsk 790 0,6% -9,09% -6,62%

stalin 1266 4,0% 2,34% 4,11%

xruşov 961 5,5% 1,37% -5,23%

xüsusi 983 0,0% -1,21% -6,02%

yeni tikili (tәmirli) 1034 60,3% 1,08% -8,09%

Bakı ş. 986,0 100,00% 0.51% -5.65%

Bakı ş.                                                              yanvar 2018
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ъядвялляр

Rayonlar üzrә yaşayış mәnzil göstәricisi

Rayonlar
Ay üzrә qiymәt,

$/kv.m
Tәklif portfelindә

%-payı
Ay üzrә qiymәt ar-

tımı, %
İl üzrә qiymәt artımı

%

Abşeron 542 6,6% -1,09% -1,28%

Binәqәdi 834 8,5% 1,83% -3,47%

Nәrimanov 1062 12,5% -1,67% 3,21%

Nәsimi 1178 16,3% 6,41% 5,27%

Nizami 812 7,6% 4,37% 2,53%

Pirallahı 578 0,1% 29,60%

Qaradağ 590 0,6% 4,61% -8,39%

Sabunçu 688 3,2% -5,49% -1,99%

Sәbail 1612 6,8% -1,16% 14,41%

Suraxanı 629 1,5% -4,98% -2,63%

Xәtai 916 14,6% 3,74% -0,43%

Xәzәr 574 0,5% 13,44% 18,11%

Yasamal 1001 21,1% -3,66% -9,66%

Ay üzrә mәnzil bazarı indikatorları
mәnzi -
lin orta
statistik
qiymәti,
$/kv.m

Mәnzil
qiymәti

ev
sahәsi

otaq
sayı

kirayә
qiymәti

Aylıq
gәlirlik

Illik
gәlirlik

Kapital-
laşma

müddәti

mәnzilin
orta çәki
qiymәti, $

bank
depoziti,

%/il

bank
depoziti

ilә
gәlirlik,

$/ay

gәlirlik in-
deksi
(bank

depozitinә
nәzәrәn)

986 110266 102,42 2,78 544 0,49% 5,92% 16,89 110367,79 6,00% 551,33 0,99

Fәrdi hәyәt evlәri üzrә bazar göstәricilәri

Hәyәt evlәri

Göstәricilәr Ay üzrә qiymәt, $ ay üzrә artım, % il üzrә artım, %

orta qiymәt,$/hәyәt evi 115695 -2,51% 17,90%
evin sahәsi, kv.m 213,3 9,38% 66,90%

ümumi torpaq sahәsi, sot 7,1 28,91% 29,62%
otaqların sayı 3,72 3,33% -3,63%

yaşayış sahәsinin orta
qiymәti, $/kv.m

922 269,14% 36,68%

orta çәki nәzәrә alınmaqla
(torpaq+yaşayış) xüsusi

qiymәt, dol/kv.m
125 -73,59% -13,74%

hәyәt evlәrindә torpaq
sahәlәrinin qiymәti (qalıq

üsulu ilә hesablanmış), $/sot 
5 488 -37,74% -42,41%

torpaq sahәsinin ümumi
qiymәtdә çәkisi, %

33,63 -17,67% -36,69%






