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2018-ci ildə ölkədə 218 mindən artıq
əmlaklarla əməliyyat aparılıb. Bundan
əlavə 60 mindən artıq əmlak
sənədləşdirilərək leqal əmlak
dövriyyəsinə daxil edilib.  

ÑÓÀË-ÚÀÂÀÁ
«1 mərtəbəli evə 2-ci mərtəbə əlavə
olunubsa, onu sənədləşdirmək üçün
nə lazımdır?» Bu və digər sualların
cavabı yalnız «Daşınmaz Əmlak»da.
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Azərbaycanda 
Əmlak  Xidmətləri  Məkanı
FƏALİYYƏTƏ  BAŞLADI



Dövlətimizin başçısı Əmlak Xidmətləri Məkanının
rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.

Əmlak Xidmətləri Məkanının yaradılmasında əsas
məqsəd Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin bütün
fəaliyyət sahələri üzrə göstərdiyi xidmətlərin vahid
məkanda həyata keçirilməsidir. Burada əmlakla bağlı
bütün xidmətlər beynəlxalq standartlara uyğun qurul-
maqla, şəffaflığın təmin olunması, vətəndaş
məmnunluğunun artırılması, vətəndaş-məmur
təmaslarının minimuma endirilməsi, xidmətlərin tam
elektronlaşdırılması təmin edilib. 

Şənbə və bazar da daxil olmaqla həftənin bütün
günləri məkanda 100-ə yaxın işçi tərəfindən xidmətlərin
göstərilməsi nəzərdə tutulur. Burada könüllülərin
xidmətlərindən də istifadə olunur. Binada, həmçinin
BMT-nin Əlillərin Hüquqları Haqqında Konvensiyasına
uyğun olaraq bu qəbildən insanların sərbəst hərəkəti
üçün də bütün şərait yaradılıb. Burada notarius, bank,
memarlıq və layihələndirmə işləri, əmlakın
sığortalanması və poçt xidməti nəzərdə tutulub.

Əmlak Xidmətləri Məkanında 1909-2018-ci illərdə
daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarını özündə
əks etdirən müxtəlif dövrlərə aid hüquqmüəyyənedici
mülkiyyət sənədlərinin sərgiləndiyi arxiv guşəsi də var.
Binada kafe, kitabxana, uşaq oyun sahəsi də yaradılıb.

Dövlətimizin başçısına komitə tərəfindən
elektronlaşdırılan xidmətlər barədə məlumat verildi.
Komitə artıq 40 xidməti elektron qaydada vətəndaşlara
birbaşa və e-Hökumət portalı vasitəsilə təqdim edir.
Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı üzrə ödənilən xidmət
haqqının və dövlət rüsumunun öyrənilməsi ilə bağlı
vətəndaşlar üçün daha çox maraq doğuran “Əmlak
kalkulyatoru” iş prinsipləri və “Elektron çıxarışın
yoxlanılması” kimi elektron xidmətlər nümayiş olundu.
“Elektron çıxarış” xidməti vətəndaş məmur ünsiyyətini
tam məhdudlaşdırır. Belə ki, elektron imzaya sahib
vətəndaş istənilən yerdən e-Hökumət portalı vasitəsilə
xidmətə müraciət edir, müvafiq sənədlərini göndərir,
Komitə tərəfindən hazırlanmış elektron çıxarış isə onun
portaldakı şəxsi kabinetinə göndərilir. Vətəndaş digər
dövlət orqanlarına müraciət zamanı elektron çıxarışının
düzgünlüyünü yoxlamaq üçün “Elektron çıxarışın
yoxlanılması” xidmətindən istifadə edir. Qısa müddət
keçməsinə baxmayaraq, artıq 8 mindən çox “Elektron
çıxarış” sahibi var.

Binada elektron informasiya sistemlərinin tətbiq
olunması üçün bütün zəruri infrastruktur yaradılıb və bi-
na müasir İKT avadanlığı ilə təchiz olunub. Məkanda
xidmətlərin daha dəqiq, prosedurların sürətli olması üçün
elektron idarəetmə sistemini həyata keçirən qurğular
quraşdırılıb. Vətəndaşlar elektron monitorlara daxil ol-
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Az"rbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham éliyev yanvarın
3-d" émlak M"s"l"l"ri Dövl"t
Komit"sinin yeni émlak
Xidm"tl"ri M"kanının açılışında
iştirak edib.
émlak M"s"l"l"ri Dövl"t
Komit"sinin s"dri K"r"m
H"s"nov Prezident İlham éliyev"
burada yaradılan ş"rait bar"d"
m"lumat verdi. Binanın
tikintisin" öt"n ilin mayında
başlanılıb. Müasir s"viyy"d" v"
yüks"k zövql" inşa olunan
ikim"rt"b"li binanın h"y"tind"
avtomobill"r üçün parkinq yeri
yaradılıb, abadlıq v" yaşıllıq
işl"ri görülüb.
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рясми хроника

maqla xidmətlərdən internet vasitəsilə də istifadə edə
bilirlər.

Özəlləşdirmə hərraclarının keçirilməsi ilə bağlı 100
nəfərlik hərrac zalında monitorlar vasitəsilə özəlləşməyə
çı xarılan əmlaklarla tanışlıq, keçirilən özəlləşdirmə hər -
rac larında həm canlı iştirak etmək, həm də elektron qo -
şul maqla hərraca qatılmaq imkanları yaradılıb. Özəl ləş -
mə nin elektronlaşdırılması prosesin sürətlənməsinə və
in vestorların marağının artmasına imkan verib. Elektron
hər racda elektron imzası olan hər bir vətəndaş yerindən
ası lı olmayaraq elektron hərrac sisteminə qoşularaq işti -
rak edə bilər. İndiyədək 28 elektron hərrac keçirilib və
900-dən çox əmlak satışı üzrə elektron sifariş qəbul ol-
unub.

Burada gün ərzində 1000-ə yaxın vətəndaşa xidmət
göstərilməsi planlaşdırılır. Əmlak Xidmətləri Məkanında,
ümumilikdə, Komitənin fəaliyyət sahələrinə uyğun 46
xidmət təqdim ediləcək. Göstərilən xidmətlərə dövlət

əmlakının idarə edilməsi və özəlləşdirilməsi, dövlət və
bələdiyyə əmlakı ilə bağlı hərracların təşkili, torpaq və
qeyri-yaşayış sahələrinin icarəyə verilməsi, əmlakın
qiymətləndirilməsi, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə
bağlı müraciətlərin qəbulu, hazır sənədlərin təqdim
edilməsi və digər xidmətlər daxildir.

Prezident İlham Əliyevə torpaqların idarə edil mə -
sin də istifadə olunan Peyk Müşahidə Sistemi layihəsinin
iş prinsipi barədə məlumat verildi. Layihənin məqsədi
tor paqlara dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsində çe-
vikliyin artırılması, qanunsuz tikililərin, torpağın münbit
qa tının korlanmasının qarşısının alınması, torpaq təd qi -
qa tı, geobotaniki tədqiqat zamanı yeni texnologiyaların,
sü ni intellektin imkanlarından istifadə edilməsidir. La yi -
hə nəticəsində ölkə ərazisi peyk vasitəsilə 5 gündən bir
çə kilir. 

Peyk vasitəsilə çəkilmiş bütün təsvirlər süni in-
tellektin tətbiq olunduğu Peyk Müşahidə Sisteminə daxil



edilir. Süni intellekt vasitəsilə təsvirlərin analizi başlayır
və əvvəlki təsvirlərlə sonrakı təsvirlər arasındakı fərqlər,
yəni hər çəkilişdən sonrakı dövrdə torpaq səthində baş
verən dəyişikliklər və onların koordinatları Sistem
vasitəsilə avtomatik olaraq müəyyən edilir. Sistem
vasitəsilə torpaq səthində aşkarlanmış dəyişikliklərə
yerində baxışın keçirilməsi Komitənin torpaq
müfəttişləri tərəfindən təmin edilir, aşkarlanmış qanun-
suz tikililərin qarşısı alınır, torpağın münbit qatının
korlanmasına və ümumiyyətlə, qeyri-qanuni istifadəsinə
yol verilmir. 

Komitə ilə yanaşı, Peyk Müşahidə Sisteminin im -
kan larından kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda əkilmiş
bitkilərin müəyyənləşdirilməsi və monitorinqi məqsədilə
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, fövqəladə hadisələr zamanı
meşə yanğınlarının müəyyən edilməsi və təbiətə dəyən
zərərin monitorinqi, su daşqınları zamanı dəyişikliklərin
və çaylarda suların artma-azalma intensivliyinin mü əy -
yən edilməsi məqsədilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, meşə
fon duna daxil olan ərazilərdə dəyişikliklərin müəyyən
edil məsi məqsədilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Na zir li -
yi, eyni zamanda, yerli icra hakimiyyəti orqanları və bə -
lə diyyələr tərəfindən istifadə olunacaq. Sistemin bu ilin
əv vəlindən ilkin sınaqlar həyata keçirməklə tam is ti fa də -
yə verilməsi nəzərdə tutulur.

Eyni zamanda, lokal ərazilərdə torpaqlarda baş ve -
rən dəyişikliklərin öyrənilməsi, nəzarətin keyfiyyətinin
ar tırılması, daşınmaz əmlakın kadastrı və torpaqların
elek tron uçotunun aparılması, məkan məlumatları və
aero foto çəkilişlərlə yanaşı, yeni texnologiya olan dron
çə kilişlərindən də istifadə ediləcək.

Əmlakların 3D çəkilişlərinin aparılması məqsədilə
son texnologiyalardan olan “Matterport” avadanlığından

is tifadə edilir. Bu innovativ avadanlıq daşınmaz əmlak,
mən zil, fərdi ev, zavod, fabrik, muzey və digər tikililərin
3D modelini əldə edir, plan–çertyojları və ölçüləri avto -
ma tik olaraq qısa müddət ərzində hazırlayır, əmlakın
qey diyyatında, hərraclarda, özəlləşdirmədə əmlak ba rə -
sin də ətraflı məlumatı təqdim edir.

“Streetview” layihəsi nəqliyyat infrastrukturu ob -
yekt lərinin vizual rəqəmsallaşdırılmasını, seçilmiş yollar,
kü çə və prospektlər üzrə ünvan reyestrinin dayanıqlı ida -
rə olunmasını təmin edir. Bu sistem əldə olunan mə lu -
mat ların Ünvan portalına inteqrasiyasını və reyestrdə ün -
van vermə işinin asanlaşdırılmasını təmin edir.

Prezident İlham Əliyev kollektivə uğurlar arzuladı.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
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İslahatlar v" inkişaf ili
NAZİRLéR KABİNETİNİN İCLASI

Prezident bildirib ki, 2018-ci il Azərbaycanda dərin
iqtisadi islahatlar ili olub. Belə ki, həm iqtisadi
göstəricilər yaxşılaşıb, həm də beynəlxalq təşkilatlar
islahatları yüksək qiymətləndiriblər. Dünya Bankının
“Doing Business” hesabatında Azərbaycan 32 pillə
irəliləyərək 25-ci yerə yüksəlib. 

İqtisadi göstəricilərə gəlincə, 2018-i ildə ölkədə iqti-

sadi artım 1,4% təşkil edib: «Əlbəttə ki, bu göstərici bi -
zim arzularımızı tam əks etdirmir. Ancaq, eyni zamanda,
dünyada gedən proseslərə baxdıqda hesab edirəm ki,
yaxşı göstəricidir»-deyə dövlət başçısı bildirib. 

Ötən il qeyri-neft sektorunda 1,8 faiz, sənayedə 1,5
faiz, qeyri-neft sənayesində 9,1 faiz, kənd təsərrüfatında
4,6% artım olub. 2018-ci ildə inflyasiya 2,3% olduğu

Az"rbaycanda "ld" edilmiş iqtisadi uğurlar v" qarşıda duran
v"zif"l"r Az"rbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
éliyevin s"drliyi il" Nazirl"r Kabinetinin 2018-ci ilin
yekunlarına h"sr olunan iclasında müzakir" edilib. 
İclasda çıxış ed"n prezident İlham éliyev öt"n ilin ölk"miz
üçün uğurlu olduğunu bildirib: «Keç"n ilin "vv"lind"
qarşımıza qoyduğumuz bütün v"zif"l"r icra olunmuşdur,
ölk"mizin h"rt"r"fli dinamik inkişafı t"min edilmişdir». 
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halda, əhalinin gəlirləri 9,2 faiz yəni 4 dəfə daha sürətlə
artıb: «Əgər biz 2017-ci ilə nəzər salsaq görərik ki,
inflya siya 12 faizdən çox idi, indi isə 2,3 faizdir. Manatın
məzənnəsi sabitdir»-deyə prezident qeyd edib.  

Mühüm göstəricilərdən biri ötən il iqtisadiyyata
17,2 milyard manat sərmayə qoyulmasıdır. Bu vəsaitin
böyük hissəsi - 11 milyard manatı qeyri-neft sektoruna
yönəlib. Dövlət başçısı bildirib ki, Dünya Bankının son
hesabatında Azərbaycanın 25-ci yerə qalxması ölkəyə
sərmayələri daha da gücləndirəcək. 

Ötən ilin yekunlarına görə, Azərbaycanın valyuta
ehtiyatları 3 milyard dollar artaraq 45 milyard dollara
çatıb. Əvəzində xarici borc ölkə ÜDM-nin 22,8 faizdən
19 faizə düşüb. Qeyd edək ki, inkişaf etmiş ölkələrdə bu
göstərici 100-120 faiz təşkil edir, göstəricinin 50%
olması isə sabitlik göstəricisi sayılır. Buna baxmayaraq
Azərbaycan xarici borc göstəricisini daha da aşağı
salmaq niyyətindədir: «Bizim valyuta ehtiyatlarımız
xarici borcumuzu 4-5 dəfə üstələyir. Yəni, istənilən vaxt-
da biz xarici borcu tam ödəyə bilərik. Biz baxmayaraq ki,
bir çox kreditlər ala bilirik, ancaq mən göstəriş
vermişəm, kreditlərin alınması məhdudlaşdırılsın, buna
indi ehtiyac yoxdur». Ötən il Azərbaycandan xaricə ixrac
36 faiz artaraq 19 milyard dollara çatıb, xarici ticarətdə
müsbət saldo 8,6 milyard dollar olub. Bu dövrdə ölkədə
118 min daimi iş yeri yaradılıb. 

İclasda ötən ilin mühüm hadisələri kimi Cənub Qaz
Dəhlizinin rəsmi açılışı, TANAP layihəsinin işə düşməsi,
eləcə də təkcə Azərbaycanın  deyil, bütün regionun
mühüm nəqliyyat qovşağı olacaq Ələt Beynəlxalq Dəniz
Ticarət Limanının fəaliyyətə başlaması qeyd edilib. 

Qeyd edilib ki, 2018-ci ilin dövlət büdcəsi və
büdcənin daxilolmaları artıqlaması ilə icra edilib. 

Dövlət qurumarında aparılan islahatlar haqqında
danışan prezident İlham Əliyev kölgə iqtisadiyyatı ilə
mübarizənin əhəmiyyətini qeyd edib: «Kölgə iq ti sa -
diyyatına qarşı mübarizə metodları kifayət qədər
çoxşaxəlidir. Biz onların hamısından istifadə edirik və
edəcəyik. Hər kəs başa düşməlidir ki, Azərbaycanda bütün
işlər qanun çərçivəsində aparılmalıdır. Heç bir
qanunsuzluğa yol verilməyəcək və hər kəs nəticə çıxarsın». 

İclasda bildirilib ki, 2019-cu ildə enerji sektorunda
ciddi işlər görüləcək, həmçinin qazlaşdırma və su
təminatında işlər genişlənəcək. Bundan başqa,
Azərbaycanda yol təsərrüfatında ciddi layihələr
reallaşdırılacaq. Yeni yollar çəkiləcək və bəzi yollar
yenidən qurulacaq. Eləcə də ölkə daxilində dəmiyolları
inkişaf etdiriləcək, bəzi bölgələrə dəmir yolu çəkiləcək. 

Prezident bildirib ki, 2018-i ildə 100 min hektar
torpağın suvarılması təmin edilib və ya yaxşılaşdırılıb, bu
il həmin göstərici 80 min hektar olacaq. Bu da əkin

sahələrinin çoxalmasına və torpaqlardan səmərəli
istifadəyə səbəb olacaq. 

Prezident turizmin, kənd təsərrüfatının, nəqliyyat və
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi üçün tapşırıqlar verib.
Dövlət başçısı bildirib ki, xarici ölkələrdə Ticarət
Evlərnin yaradılması nəticəsində iş adamları öz
məhsullarını xaricə daha rahat sata biləcəklər. Bundan
başqa, sənayenin inkişafı üçün ölkədə sənaye parkları,
zonaları və məhəllələri yaradılır. İndiyədək bu sahələrə 5
milyard manat yatırım edilib, 11 min iş yeri açılıb. Bu
proses davam etdiriləcək və yeni sənaye zonaları
yaradılacaq. 

Dövlət başçısı bildirib ki, kənd təsərrüfatı sahəsində
4,6 faiz artım yaxşı göstəricidir. Aparılan islahatlar
nəticəsində bu göstərici daha da yüksəlməlidir: «Mən
əminəm ki, bu islahatlar nəticəsində kənd təsərrüfatı
istehsalı böyük dərəcədə artacaq, o cümlədən ixrac arta-
caq, daxili tələbat daha çox yerli məhsullar hesabına
təmin ediləcəkdir». Onun sözlərinə görə, ölkədə 51
aqropark və iri fermer təsərrüfatı yaradılmalıdır.
İndiyədək ümumi sahəsi 104 min hektar olan 17
aqropark yaradılıb. Qarşıda daha 31 aqropark
yaradılacaq və bütün aqroparkların əhatə etdiyi sahə
təqribən 200 min hektar olacaq. 

Prezident ümumilikdə idarəetmə sahəsində struktur
islahatlarının aparılacağını da bildirib: «Çünki indi
idarəetmədə struktur köhnəlib. Yeni idarəetmə strukturu
olmalıdır - daha çevik, daha yığcam, daha məqsədyönlü.
Çünki illər boyu yeni qurumlar yaranır. Onlar yarananda
o qədər də hiss olunmur. Biri orada, biri burada yarandı,
bir agentlik, bir xidmət yarandı. Sonra da baxanda
görürük ki, bizim idarəetmə strukturumuz böyük
dərəcədə şişirdilib. İndi dünyada əks proses gedir -
idarəetmə daha yığcam, çevik, daha da məqsədyönlü və
az işçi ilə böyük iş görmək üçün. Amma bizdə idarəetmə
sistemi şişir. Buna son qoyulmalıdır. Ona görə struktur
islahatı, kadr islahatı aparılmalıdır. Hər bir sahədə o
sahəyə rəhbərlik edən şəxslər mütləq maksimum səmərə
ilə işləməlidirlər».

Dövlət başçısı ötən il turizmdə 6% artım olduğunu
qeyd edib, ölkəyə 2,8 milyon qonaq gəlib və onlar
Azərbaycanda 2 milyard dollar xərcləyiblər: «Turizmin
inkişafı ilə bağlı apardığımız siyasət, özünü maliyyə
sahəsində də göstərir. Həm ölkəmizi tanıtdırırıq, həm də
pul qazanırıq». Prezident bu sahədə görülən işlərin
davam etməsini vacib sayıb - turizm obyektləri inkişaf
etdirilməli, eləcə də yeni turizm istiqamətləri
yaradılmalıdır. 

İclasın sonunda prezident böyük Azərbaycan şairi
İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi münasibətilə
2019-cu ili “Nəsimi ili” elan edib. 
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Azərbaycanda ilk milli naviqa -
siya sistemi olan «AzNav» tətbiqi
«Milli Net 2018» müsabiqəsində -
«Elektron hökumət və maliyyə -
bank mobil tətbiq» nominasiyası
üzrə 2-ci yeri tutub. 

İstifadə qaydalarının rahatlığı,
geniş funksionallığı AzNav naviqa -
si ya sisteminə olan marağı artırıb.
Ha zırda AzNav 254 min mobil qur -
ğu da real rejimdə işləməkdədir.
Gös təricinin yüksək olması
«AzNav»ın bir çox üstün cəhətlərə
sa hib olduğunu göstərir.
İstifadəçilər «AzNav»ı «Android»,
«iOS» (Apple), «Windows CE»
əməliyyat sis temlərində olan bütün

növ mobil cihazlardan və eyni za-
manda, telefon və planşetlərdən
ödənişsiz ola raq yükləyə bilərlər.
Həmçinin və tən daşlar əlavə internet

paketi gö türmədən də sistemi oflayn
rejimdə işlədə bilərlər. Bu isə
onların və sa it lə rinə qənaət etməsinə
imkan verir.

Azərbaycanda investorların
özəlləşdirmə prosesi haqqında
məlumat alması və prosesə qa -
tıl ma sı üçün yaradılan privatiza-
tion.az –portalına maraq art -
maq da dır. ƏMDK-nin məlu -
matına görə, indiyədək portala
baxış sayı 2 milyonu ötüb.

Portalda əmlak hərrac və
mü sabiqələri, onların şərtləri və
vax tı barədə məlumatlar var.
Əm lak almaq istəyən investorlar
por tala daxil olmaqla bütün pro -
ses ləri elektron şəkildə həyata
ke çirə bilərlər. Burada hərracda
iş tirakçı kimi qeydiyyatdan ke -
çib, istənilən əmlakı seçmək və
on layn hərraca qatılmaq olar.
Por talda hərracları canlı izləmək
də mümkündür. Özəlləşdirilən
əmlaklar və hərraclar barədə
elanlar bir ay əvvəldən portalda
yerləşdirilir. Burada əmlakların
ünvanı, ilkin qiyməti, sahəsi,

tələb olunun 10% behin məbləği
və sair məlumatlar olur. 

Qeyd edək ki, portalda
özəl ləşdirilən əmlaklar haqqında
bü tün məlumat, o cümlədən,
ilkin qiy məti, xəritədə yeri və
yer ləş mə si, şəkilləri  göstərilib. 

Özəlləşdirilən iri müəs si sə -
lə rin isə imkanları və bazardakı
rə qibləri haqqında da mə lu mat -
lar yer ləşdirilib. Saytdakı «Özəl -
ləş dir mə gündəliyi 2019»da bu
il özəl ləşdirməyə yeni açılan
dövlət mü əssisə və obyektləri,
inves ti si ya müsabiqələri, səhm -
dar cə miy yət lər göstərilib. 

Portaldakı «onlayn məs -
ləhət pəncərəsi» özəlləşdirmə ilə
bağlı in vestorların suallarını çe-
vik şə kil də cavablandırır. Ölkə
və tən daş la rı ilə yanaşı Türkiyə,
Ru siya, ABŞ, Almaniya, Gür -
cüs tan, Pol şa dan portalı iz -
ləyənlərin sayı ki fayət qədərdir. 

éMDK-da könüllül"r üçün
geniş imkanlar var

Bu günə qədər könüllülük fəaliyyəti
üçün ƏMDK-a ümumilikdə 800-ə yaxın
gənc müraciət edib. Komitədə Beynəlxalq
Könüllülər Günü ilə bağlı tədbirdə bil di ri -
lib ki, «Konüllülk proqramı» çərçivəsində
indiyədək ƏMDK-a 240-a yaxın könüllü
cəlb olunub. İntizam, kollektivdə işləmək,
ünsiyyət, təşkilatçılıq, təşəbbüskarlıq kimi
keyfiyyətlər nəzərə alınaraq 80-ə yaxın
kö nül lü komitədə işlə təmin olunub.

Komitədə çalışan könüllülər və tən -
daş ları qarşılayıb əlaqədar əməkdaşlara
yönləndirir, ərizə formaları doldurmaqda
kömək edir, onlara qanun və qaydaları
izah edirlər. 

Ali təhsilli, 18-30 yaş arası, kompüter
və dil bilikləri olan hər kəs könüllü olmaq
üçün komitəyə müraciət edə bilər. Bunun
üçün komitənin rəsmi saytında «Könüllü
fəaliyyət» bölməsinə daxil ola bilərlər. Mü -
raciət edənlər yoxlanılıb müsahibəyə də vət
olunur, uğur qazanan şəxslərlə mü qa vilə
bağlanır və onlar 2-3 aylıq proqram üzrə
təlimlərə cəlb olunurlar. Proqramın so -
nunda test imtahanından keçən kö nül lü lərə
sertifikat və xasiyyətnamə təqdim olunur.

Öz"ll"şdirilm" portalına 
baxış sayı 2 milyonu ötüb

AzNav t"tbiqi «Milli Net 2018» 
müsabiq"sinin qalibi olub
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2018-ci ildə Bakının daşın maz əmlak bazarında
qiymətlər fərq li dəyişib. «MBA Group» kon saltinq
şirkətinin məlumatına görə, ötən il paytaxtın təkrar
bazarında (köhnə mənzillərin) qiymətlər dekabrda 1,75%
yük sələrək 1 kvadratmetr üçün 896 dollar təşkil edib.
Ümumilikdə ilə ərzində təkrar bazarda qiymətlər cəmi
1% yüksəlib. Ötən il Ba kı nın mənzil bazarının 55%-dən
bö yük hissəsi 3 rayonun – Yasamal (20,9%), Nəsimi
(17,9) və Xətai (16,2%) payına düşüb. İl ərzində ən
böyük artım Xəzər rayonunda (+24%), ən böyük

ucuzlaşma Suraxanı rayonunda (-4,23%) baş verib.
Paytaxtda ən bahalı mənzillər Səbail rayonunda (1696
dollar/kvm), ən ucuz mənzillər isə Pirallahıdadır (458
dollar/kvm). 

Paytaxtın torpaq bazarında isə qiymətlər dekabrda
0,8%, ümu milikdə il ərzində isə 5,8% yük sələrək 12 896
dollar/sot təşkil edib. 

2018-ci ildə kommersiya ob yekt ləri ucuzlaşıb.
Təkcə dekabr ayın da qiymətlər 5,7%, ümu mi lik də il
ərzində isə 3,3% ucuz la şıb.  

İtaliyanın Siciliya vila yə -
tinin Sambuk şəhərinin hökuməti
çoxsaylı evləri satışa çıxarıb. Bu
evlərin qiyməti bir fincan
kofedən baha deyil – cəmi 1
avro. 

İtaliyanın ənlak satışı şirkəti
olan CNN xəbər verir ki, evlərin
belə simvolik qiymətə satışı Sam -
buki şəhərinin dirçəlməsi məqsədi
daşıyır. İtaliyanın çoxsaylı kənd
regionlarında olduğu kimi, son
illər bu şəhərin əhalisi də böyük
şəhərlərə axışıb. Qeyd edək ki,
belə təklif ilk dəfə deyil, son illər
ölkənin ayrı-ayrı şəhərləri də 1
avroya evləri satmaqla in ves -

torları cəlb etməyə çalışıblar.
Sambukidə isə şəhər bələdiyyəsi
bu evlərin sahibidir. Yəni evi al-
maq istəyənlər bunu dərhal edə
biləcəklər. Hərçənd ev almaq
istəyənlərin bəzi öhdəliklər ola-
caq. Əvvəla yeni sahibi sahəsi 40-
150 kvadratmetr evləri al dıq dan
sonra təmir etdirməli və buna azı
15 min avro xərc ləməlidir.
Bundan başqa, təmir işlərinə
zəmanət üçün əlavə 5 min avro
depozit saxlamalıdır. Artıq bu
kampaniya çərçivəsində 10 ev sa -
tılıb. Belə evlərlə daha çox İs -
veçrə, Fransa və İspaniya və tən -
daş ları maraqlanırlar.

Çexiya paytaxtında
m"nzill"r 18,6%
bahalaşıb

Praqada mənzillərin kvadrat-
metrinin qiyməti 2018-ci ildə 18,6%
artaraq ilin sonunda 3940 avroya çatıb.
Trigema, Skanska Reality və Central
Group şirkətlərinin məlumatına görə,
qiymət artımına baxmayaraq 2018-ci
ildə Praqada mənzil satışları 9%
azalıb. Ötən il Praqada cəmi 5 min ev
satılıb ki, bu da 2012-ci ildən
indiyədək ən aşağı göstəricidir. Çexiya
paytaxtında ən bahalı evlər Praqa 1
(kvadratmetri 7 720 avro), eləcə də
Praqa 2 ( kvadratmetri 6 400 avro)
rayonlarındadır. Ən ucuz mənzillə isə
Praqa 4 və Praqa 10 rayonlarındadır
(kvadratı 3 500 avro).

İtaliyada 1 avroya ev satılır,
amma ş"rt var

Öt"n il Bakıda 
m"nzill"r bahalaşıb, 
obyektl"r 
ucuzlaşıb
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éMDK-nin 2019-cu il üzr" yeni
h"d"fl"ri - AÇIQLANDI

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan məqsədyönlü
siyasətdən, uğurlu iqtisadi islahatlardan danışan Komitə
sədri Kərəm Həsənov bildirib ki, 2018-ci ildə dövlət
idarəçiliyində müasir prinsiplərin tətbiqi, innovativ
həllərin reallaşdırılması, elektron xidmətlərin inkişafı
istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş və bu
işlər müsbət dinamika ilə davam etdirilməkdədir. Ölkə
rəhbərinin müəyyən etdiyi sosial-iqtisadi inkişaf
konsepsiyasına uyğun olaraq Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi tərəfindən fəaliyyət istiqamətlərində modern
yanaşmaların tətbiqi, şəffaflığın artırılması, vətəndaş

məmnunluğun yüksəldilməsi, xidmətlərin da geniş
şəkildə elektron müstəviyə keçirilməsi ilə bağlı ötən il
ərzində 7 əsas hədəf müəyyən edilmişdir.

Bu hədəflərin reallaşdırılması istiqamətində bir sıra
tədbirlər görüldü.

Dövlət əmlakının idarə edilməsində beynəlxalq
standartlara əsaslanan korporativ idarəetmə
prinsiplərinin tətbiqi sahəsində keçən il Dünya Bankı ilə
birlikdə 20 iri dövlət şirkətlərinə dair maliyyə,
mühasibatlıq, kadr uçotu və daşınmaz əmlaka aid
məlumatların elektron vahid bazası formalaşdırıldı. Bu
bazada iri dövlət şirkətləri tərəfindən onlayn rejimdə

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sind" 2018-ci il "rzind" görülmüş
işl"r v" qarşıda duran v"zif"l"r" dair geniş müşavir" keçirilib.
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müvafiq məlumatları daxil etməyə imkan verən veb
platforma yaradıldı. Dövlət əmlakının qorunub
saxlanılması və ondan istifadə vəziyyəti haqqında illik
xüsusi hesabat forması onlayn rejimdə qəbul edilir. Ötən
il 5000-dən çox dövlət müəssisə və təşkilatlarından illik
xüsusi hesabatlar elektron qaydada yığılıb, sahələr üzrə
təhlillər aparılıb. Həmçinin 2 minə yaxın monitorinq
aktı təhlil edilib.

Özəlləşdirmənin tam elektronlaşması və şəffaflığın
təmin edilməsi məqsədilə ölkəmizdə  innovativ
layihələrdən biri olan elektron hərracların tətbiqi,
hərracları onlayn izləmə imkanları yaradılıb. İndiyədək
30-a yaxın elektron hərrac keçirilib, 900-ə yaxın elektron
sifariş qəbul edilibdir. Bu dövrdə Bakı şəhəri və
respublikanın digər şəhər və rayonları üzrə ümumilikdə
209 hərrac keçirilib, 1200-dən çox dövlət əmlakı, o
cümlədən torpaq sahələri və nəqliyyat vasitələri
özəlləşdirilib. Bu sahədə yaradılan imkanlar nəticəsində
75 hərrac rəqabətli şəkildə baş tutub. 2018-ci il ərzində
ümumilikdə özəlləşdirmədən 101,2 milyon manatdan
çox vəsaitin dövlət büdcəsinə köçürülməsi təmin edilib.
Ötən ildə 4 müəssisənin səhmlərinin satışı üzrə in-
vestisiya müsabiqəsi baş tutub. Həmin müəssisələrə 68
milyon manat investisiya qoyuluşu, 450-dən çox yeni iş
yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Özəlləşmə ilə bağlı
bütün informasiyaları ictimaiyyətə və işgüzar dairələrə
çatdıran Özəlləşmə portalına indiyədək baxış sayı 2 mi-
lyonu ötüb. Hər il olduğu kimi 2019-cu il üçün də
“Özəlləşdirmə gündəliyi”portala yerləşdirilib. Bu
sahənin geniş təbliği ilə bağlı regionlarda İşgüzar
Forumlar da keçirilib. 

Əmlakın qeydiyyatında vətəndaşın xidmət
məkanında deyil, xidmətin vətəndaşın yanında olması
sahəsində ən mühüm hadisələrdən biri 2018-ci ildə
tikintisinə başlanılmış Əmlak Xidmətləri Məkanının cari
ildə Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə açılışı
oldu. Bu Məkan vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin daha
müasir idarəetmə prinsiplərinə uyğun təşkil olunmasına
imkan verir. Burada bütün xidmətlər beynəlxalq standart-
lara uyğun qurulmaqla, şəffaflığın təmin olunmasına,
vətəndaş məmnunluğunun artırılmasına, vətəndaş-
məmur münasibətlərinin minimuma endirilməsinə,
xidmətlərin tam  elektronlaşdırılmasına istiqamətlənib.
Yeni açılmış Əmlak Xidmətləri Məkanında beynəlxalq
standartlara cavab verən, müasir üslubda, 100 nəfərin
iştirak edə biləcəyi  Hərracların keçirilmə zalı istifadəyə
verilibdir. 

Həmçinin bu sahədə yeniliklərdən biri də
vətəndaşlara “Elektron çıxarış” verilməsidir. Artıq 8
mindən çox elektron çıxarış sahibi var. Eləcə də
daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı

ilə bağlı çıxarışların 1 iş günü müddətində verilməsi
imkanları yaradılıb. Ötən ildən qeydiyyatı vətəndaşa da-
ha yaxın edən “Əmlakını qeydiyyata al, mülkiyyətinə
sahib ol” adlı sosial layihəyə start verilib. Xüsusi
nəqliyyat vasitəsi alınmış və kampaniyanın 2018-ci il
ərzindəki fəaliyyət dövründə 1000-dən artıq vətəndaşa
hüquqların dövlət qeydiyyatının müxtəlif sahələri üzrə
xidmətlər yerində göstərilib, 500-ə yaxın vətəndaş
mülkiyyət hüququ əldə edibdir. Çıxarışları vətəndaşlara
ünvanlarında təqdim etmək üçün “Kütləvi çıxarış”
kampaniyaları da keçirilir. Ötən ildə də müxtəlif şəhər və
rayonlarda 21 “Kütləvi çıxarış” kampaniyası baş tutub
Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı fəaliyyət göstərən
mobil ofislər vasitəsilə ötən il ərzində vətəndaşlardan
ümumilikdə 81 minə yaxın müraciət qəbul olunub.
Bütün bunlarla yanaşı, ötən il ərzində ölkə üzrə 220 minə
yaxın daşınmaz əmlak obyekti üzərində mülkiyyət
hüquqları qeydiyyata alınıb. Göstərilənlər nəticəsində
ölkəmiz «Doing Business 2019» hesabatında əmlakın
qeydiyyatının sadəliyinə görə ötən illə müqayisədə daha
4 pillə irəliləyərək 190 ölkə arasında 17-ci yerdə
qərarlaşıb. 

Əmlak idarəçiliyi sahəsində ən iri layihələrdən olan
torpaqların elektron kadastr uçotunun qurulması və
rəqamsal xəritələrin hazırlanması işləri artıq 30 rayonda
tamamlanıb. Kadastr uçot işləri yekunlaşmış 22 rayonda
görülən işlərin nəticələrinin həmin rayonların
ictimaiyyəti üçün təqdimatı keçirilib, formalaşmış
məlumat bazası praktiki istifadə üçün yerli icra
hakimiyyətlərinin istifadəsinə verilib. Həyata keçirilən
torpaqların elektron kadastr uçotu işlərinin nəticələrindən
ötən ildən artıq vətəndaşlar da faydalanmağa başlayıb.
İlk pilot layihə kimi Salyan rayonunun Parça Xələc
kəndində start verilib. Bu layihə çərçivəsində 600-ə
yaxın pay torpaqlarının hüquqi mülkiyyətçilərinə
məlumat bildirişləri təqdim edilib. Keçən il ərzində bu
sahədə tətbiq edilən yeniliklərdən biri də “Kadastr
Kalkulyatoru”nun istifadəyə verilməsi olub. Vətəndaşlar
artıq kadastr işləri ilə bağlı xidmət haqqının məbləğini
qabaqcadan hesablaya biləcəklər.  

Ünvan Reyestrinin formalaşdırılması sahəsində
görülən işlərin nəticəsi olaraq ölkəmizin ilk rəsmi Ünvan
Portalı istifadəyə verildi. Bu informasiya resursu
Avropanın Ünvan Məlumatları İnfrastrukturu prinsipləri
əsasında hazırlanıb. Ünvan Portalı Milli Məkan
Məlumatları İnfrastrukturunun açar veb servislərindən
biridir və Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun
qurulmasına xidmət edir.

Torpaqlardan səmərəli istifadə edilməsində Peyk
Nəzarət Sisteminin tətbiqi məqsədi ilə komitə tərəfindən
Avropa təcrübəsi öyrənilib və ilk dəfə olaraq  torpaqların
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комитядя

səmərəli istifadəsinə Peyk Nəzarət Sistemi qurulub. Artıq
bu ilin əvvəlindən ilkin sınaqlar həyata keçirilməklə tam
istifadəyə veriləcəkdir. Burada başlıca məqsəd torpaqlara
dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsində çevikliyin
artırılması, qanunsuz tikililərin, torpağın münbit qatının
korlanmasının qarşısının alınması, torpaq tədqiqatı,
geobotaniki tədqiqat zamanı yeni texnologiyaların (Süni
İntellektin) imkanlarından istifadə edilməsidir.

Kənd təsərrüfatı təyinatlı dövlət torpaqlarının
icarəyə verilməsinin Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin razılığı əsasında həyata keçirilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 19
sentyabr tarixli Fərmanı torpaqlardan daha səmərəli və
məqsədli şəkildə istifadə edilməsinə, o cümlədən münbit
torpaqların yenidən əkin dövriyyəsinə qaytarılması ilə
bağlı genişmiqyaslı tədbirlər görülməsinə şərait
yaradacaqdır.

Həmçinin, 2018-ci il ərzində torpaqlardan
təyinatına uyğun və səmərəli istifadə ilə bağlı İnzibati
Xətalar Məcəlləsinin tələblərinə əsasən 1245 hal üzrə
inzibati protokollar tərtib edilib. Kənd təsərrüfatı
məqsədi ilə (əkinçilik və heyvandarlıq) 69 min hektara
yaxın torpaq sahəsi hüquqi və fiziki şəxslərə icarəyə ver-
ilib.Bu dövrdə 2117 müraciət üzrə 8805 hektar bələdiyyə
torpaqları müsabiqə və ya hərraclar vasitəsilə icarəyə
verilib. Xəzər dənizinin sahilboyu 20-50 metrlik
hissəsində olan torpaq sahələrindən istifadə vəziyyəti ilə
bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə müvafiq olaraq, 35 hal
üzrə inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq olunub.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  “Milli
məkan məlumatlarının formalaşdırılması və inteqrasiyası
Qaydaları” təsdiq edilməsi ilə bağlı 2018-ci il 28 dekabr
tarixli Fərmana əsasən artıq bu sahədə işlərə başlanılıb,
xarici ekspertlərlə işgüzar danışıqlar aparılır. Milli
Məkan Məlumatları İnfrastrukturu daha səmərəli
idarəetməni təmin edəcək, xüsusən də eyni bir
məlumatın təkrar-təkrar toplanmasını aradan qaldıracaq. 

Əmlak idarəçiliyində inklüziv inkişafın təmin
olunması nəticəsində göstərilən elektron xidmətlərin sayı
40-a çatdırılıb. 2018-ci il ərzində elektron və onlayn
xidmətlər vasitəsilə 266 mindən çox müraciət daxil olub
və cavablandırılıb. Eyni zamanda ötəni il ərzində 193
saylı Vahid Çağrı Mərkəzi, Komitənin sosial şəbəkələri
və internet resursları vasitəsilə onlayn olaraq vətən daş lar -
dan 20 minə yaxın müraciət daxil olub və cavablandırııb.

Komitənin müasir kadr potensialına əsaslanan çevik
idarəetmənin qurulması istiqamətdə keçən il bir sıra
tədbirlər həyata keçirilib, regionlarda görüşlər olub,
könüllülərlə birgə iş prinsipi formalaşdırılıb. 

Bundan başqa Komitə beynəlxalq əməkdaşlıq
sahəsində mühüm tədbirlər reallaşdırıb. Ötən il ərzində

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələrin
özəlləşdirmə nazirlərinin və ekspertlərinin görüşü keçi -
rilib və Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib.

Daha sonra Komitə sədri 2019-cu ilin yeni
hədəflərini açıqlayıb. Bunlar aşağıdakılardır:

1. “Dövlət əmlakını qorumaq, hər birimizin
vətəndaşlıq borcudur. Bunu cəmiyyətə aşılamaq”. 

2. Özəlləşdirmədə yeni yanaşmalar, şəffaflıq və
iqtisadi səmərə olmalıdır.

3. Əmlak Xidmətləri Məkanının təcrübəsi region-
larda da tətbiq edilməlidir.

4. Əmlak qeydiyyatında əsas vəzifə - xidmətlərdə
əlçatanlıq və vətəndaş məmnunluğunun daha da
artırılması, kağız çıxarışdan  tam elektron çıxarışa
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keçmək.
5. Torpaqların elektron kadastr uçotunun verdiyi

nəticələr vətəndaşlara da çatdırılmalıdır.
6. Torpaqlardan səmərəli istifadədə - Peyk Nəzarət

Sisteminin imkanlarının geniş tətbiqi və digər qurumlarla
inteqrasiya;

7. Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun
yaradılması və inteqrasiyası.

8. Müasir düşüncə - gələcəyə addım. Kadr
potensialının inkişafı və çevik idarəçilik.

Müşavirənin sonunda Komitə sədri Kərəm Həsənov
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr
olunan iclasında dövlət başçısının çıxışından irəli gələrək

qarşıdakı fəaliyyətlə bağlı tapşırıqlarına uyğun olaraq
qeyd edib ki, fəaliyyət prosesinin şəffaflığı, vətəndaş
məmnunluğunun təmin edilməsi prosesində daha da op-
erativ fəaliyyət göstərilməlidir. Yerli və xarici
investorların özəlləşdirmə prosesinə cəlb edilməsi
məqsədilə bu sahədə yeni yanaşmaların tətbiqi
genişləndirilməlidir. Həmçinin bildirib ki, daşınmaz
əmlakın qeydiyyatı tam elektronlaşdırılmalı, prosedurlar
daha da sadələşdirilməlidir. Eyni zamanda torpaqların
idarə edilməsində Peyk Nəzarət Sistemindən istifadə
edilməsi tam təmin edilməli, torpaqların elektron uçotu-
nun yekunlaşdığı rayonlar üzrə torpaq idarəçiliyi təhlil
olunmalı və yeni yanaşmalara dair təkliflər
hazırlanmalıdır. 
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хябярляр

Azərbaycanda mənzil-tikinti kooperativlərinin
fəaliyyəti ilə bağlı mənzil qanunvericiliyinin tələblərinin
pozulmasına görə cərimələrin sərtləşdirilməsi təklif ol-
unur. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə
əsasən, Məcəlləyə 393-1-ci maddə (Mənzil qanunveri-
ciliyinin pozulması) əlavə edilib. 

Kooperativ binanın tikintisi və (və ya) yenidən
qurulması tam başa çatdıqdan və həmin binada mövcud
olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin ümumi sayının
əlli faizindən çoxuna mülkiyyət hüququ mənzil-tikinti
kooperativinin üzvlərinə keçdikdən sonra bir ay
müddətində mənzil-tikinti kooperativinin qanunla
müəyyən olunmuş qaydada ləğvi və ya mənzil
mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyətinə çevrilməsi
barədə qərar qəbul edilməməsinə və ya qəbul edilmiş
həmin qərarla bağlı hüquqi şəxslərin qeydiyyatı haqqında
qanunvericiliyə uyğun olaraq zəruri tədbirlərin
görülməməsinə görə - vəzifəli şəxslər 2000 manat
məbləğində, hüquqi şəxslər 5000 manat məbləğində
cərimə edilir.

Çoxmənzilli binanın idarəetmə üsulunun seçilməsi
məsələsinin həlli üçün həmin binanın yerləşdiyi ərazinin

bələdiyyəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının
Mənzil Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada
tədbirlərin görülməməsinə görə - vəzifəli şəxslər 300
manatdan 500 manatadək məbləğdə cərimə edilir
(maddə 393-1.2).

Məcəlləyə daxil edilməsi təklif edilən 393-1.3-ci
maddə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən et-
diyi qaydanı pozmaqla, çoxmənzilli binanın idarə
edilməsi, habelə həmin qaydanın müddəalarının (o
cümlədən, həmin qaydada edilən sonrakı dəyişikliklərin)
çoxmənzilli binanın idarə edilməsi müqaviləsində əks
etdirilməməsinə görə -vəzifəli şəxslər 500 manatdan 800
manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər 1500 manatdan 2500
manatadək məbləğdə cərimə edilməsini nəzərdə tutur.

İnzibati Xətalar Məcəlləsinə, həmçinin ağır xroniki
xəstəliklərə düçar olmuş şəxsin sosial kirayə
müqaviləsinə əsasən yaşadığı və ya köçdüyü yaşayış
sahəsinin ikinci əldən kirayəyə verilməsinə, mənzil qa-
nunvericiliyinin pozulmasına və çoxmənzilli binanın
idarə edilməsi üsulunun seçilməsində maneçilik
törədilməsinə görə cərimə sanksiyalarının tətbiqini
nəzərdə tutan maddələr də əlavə edilib.

MTK-l"r üçün c"zalar s"rtl"şdirilir

Az"rbaycanda tikintiy"
icaz" almaq sad"l"ş"c"k 

Qarşıdakı bir ildə Azərbaycanda tikintiyə
icazə prosesinin asanlaşdırılması gözlənilir. Bu
barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və
Kommunikasiya Mərəzinin icraçı direktoru Vüsal
Qasımlı bildirib. 

Qeyd edək ki, Dünya Bankının açıqladığı
«Doing Business» hesabatına görə, Azərbaycan
tikintiyə icazələrin verilməsinin sadəliyinə görə,
161-ci yerdən 61-ci yerə yüksəlib. Amma
V.Qasımlı bildirib  ki, bu Azərbaycan tərəfini qane
etmir, çünki Azərbaycan ümumi göstəricisinə görə,
25-ci yerdədir. Onun sözlərinə görə, tikintiyə
icazələr sahəsində ciddi islahatlar gözlənilir: «İlk
növbədə tikintidə yaradılan bir pəncərənin işinin
daha da təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
İkincisi, «Doing Business» hesabatında bildirilir ki,
Azərbaycanda tikintiyə icazə alınması üçüq 18
prosedur tələb olunur. Bu bizi qane etmir, məqsəd
odur ki, prosedurların sayı 10-dan az, yəni 8-9-a
endirilsin.

Prosedurların sayı ilə yanaşı, icazə almağa
sərf olunan vaxt və sərf edilən maliyyənin
azaldılması da nəzərdə tutulur.

İç"riş"h"rd" 
müasir restoranlar tikil"c"k

«İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi iaşə
və restoran tipli metal konstruksiyalı obyektlərin hazırlanması
və quraşdırılması işlərinə 1 milyon manata yaxın vəsait
yönəldəcək.

Bu işlər üçün «Uni Ko» MMC ilə müqavilə imzalanıb.
Müqavilənin dəyəri 901,103 min manat təşkil edir. İşlər
İçərişəhər ərazisində Kiçik Qala küçəsi 19-21 ünvanlarında
həyata keçiriləcək.
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«Azərbaycan Respublikasında mənzil fondunun
özəlləşdirilməsi haqqında» qanuna edilən dəyişikliyə
əsasən, bu günə qədər mənzillərdən yığılan xidmət
haqlarına tətbiq edilən vahid tarif ləğv edilib.

İqtisadçı Samir Əliyev bildirib ki, Qanunun 13-cü
maddəsinə edilmiş dəyişikliyə görə, çoxmənzilli binanın
idarə edilməsi Mənzil Məcəlləsinin 141-1-ci maddəsinə
uyğun olaraq həyata keçiriləcək: «Bu vaxta qədər qanun
özəlləşdirilmiş mənzillərə xidmət və onların təmiri
mülkiyyətçilərin vəsaiti hesabına dövlət mənzil fondunun
evləri üçün müəyyən edilmiş şərtlərlə həyata keçirilməsini
nəzərdə tuturdu. Sovet dövründə və ondan əvvəl tikilmiş bi-
nalarda mənzil xidmətlərinin tarifləri Nazirlər Kabinetinin
“Azərbaycan Respublikasında dövlət və ictimai mənzil fon-

du evlərində yaşayış sahəsindən istifadə haqqı (mənzil
haqqı) və mənzil-kommunal xidmətlərinə görə tariflərin
təsdiq edilməsi haqqında” 10 mart 2000-ci il tarixli, 40 saylı
Qərarı əsasında müəyyənləşirdi.

Həmin Qaydaya görə, özəlləşdirilmiş mənzillərin
mülkiyyətçilərinə mənzillərin yerləşdiyi evlərin
saxlanılması üçün xidmət haqqı 1 kvadratmetr yaşayış
sahəsi üçün ayda 1,5 qəpik edir».

Ekspert qeyd edib ki, yeni dəyişiklik nəticəsində özəl
mənzillər üçün bu tarif ləğv olunur: «Xidmət haqqının
müəyyənləşdirilməsi əhalinin öz üzərinə buraxılır. Digər
dəyişiklik Mənzil İstismar Sahələrinin (MİS) fəaliyyəti ilə
bağlıdır. Qanuna dəyişiklik MİS-lərin mənzil idarəçiliyində
uzaqlaşdırılması istiqamətində daha bir addım oldu».

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si 2019-cu il üçün
HéDéFLéRİNİ ELAN EDİB

MİS-l"r m"nzill"rd"n pul yığa bilm"y"c"kl"r  

1.   “Dövl"t "mlakını qorumaq,
h"r birimizin v"t"n daşlıq
borcudur. Bunu c"miyy"t"
aşılamaq”. 

2.   Öz"ll"şdirm"d" yeni yanaş -
ma lar, ş"ffaflıq v" iqtisadi
s"m"r" ol ma lıdır.

3.   émlak Xidm"tl"ri M"kanının
t"c rüb"si regionlarda da
t"tbiq edil m"lidir.

4.   émlak qeydiyyatında "sas
v" zi f" - xidm"tl"rd" "l ça tan -
lıq v" v" t"ndaş m"m nun lu -
ğu nun daha da ar tı rıl ma sı,
ka ğız çı xa rış dan  tam elek-
tron çıxarışa keç m"k.

5.   Torpaqların elektron kadastr
uço tunun verdiyi n"tic"l"r
v"  t"n daşlara da çat dı rıl ma lı -
dır.

6.   Torpaqlardan s"m"r"li is ti fa -
d" d" - Peyk N" za r"t Sis te mi -
nin imkanlarının geniş t"t bi -
qi v" dig"r qurumlarla inteq -
ra siya;

7.   Milli M"kan M"lumatları İn -
fra  strukturunun ya ra dıl ması
v" in teqrasiyası.

8.   Müasir düşünc" - g"l"c"y"
ad  dım. Kadr po ten si alının
in ki şa fı v" çevik idar"çilik.

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t
Komit"si (éMDK) 

2019-cu ild" Komit"nin
f"aliyy"ti il" bağlı qarşıda
duran h"d"fl"ri açıqlayıb.

Öt"n ilin n"tic"l"ri v"
qarşıda duran m"s"l"l"rl"

bağlı keçiril"n
müşavir"d" Komit" s"dri
K"r"m H"s"nov 2019-cu

ilin yeni h"d"fl"rini
açıqlayıb. Bunlar
aşağıdakılardır:
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мцсащибя

- Vüqar mü"llim, Az"rbaycandakı öz"ll"şdirm"
prosesin" münasib"tinizi bilm"k ist"yirdik.
évv"lc" dey"rdiniz, siz özünüz öz"ll"şdirm"d"
iştirak etmisiniz? 

- Azərbaycanda həyata keçirilən özəlləşmə prosesi
mülkiyyət tərkibləri  baxımından çox vacib idi. Nəticə
etibarilə, bu proses dövlət mülkiyyətinin özəl mülkiyyətə

transferinə imkan verdi. Nəzərə alsaq ki, bu özəlləşmə
prosesi ümumi iqtisadiyyatda özəl sektorun payının
80%-ə qədər yüksəlməsinə səbəb olub. Birmənalı şəkildə
demək olar ki, Azərbaycanda özəlləşmənin mərhələli
şəkildə reallaşdırılması vacib idi. Dövlət Proqramına
uyğun olaraq,  birinci mərhələdə kiçik və orta
müəsssələrin özəlləşdirilməsi həyata keçirilirdi. Daha

Öz"ll"şdirm"d" t"tbiq edil"n innovativ 
yenilikl"r proses" marağı artırıb 

G"l"n il dövl"t mü"ssis"l"rinin öz"ll"şdirilm"si davam etdiril"c"k.
Eyni zamanda iri "mlakların idar"etm"y" verilm"si d" planlaşdırılır.
Bütün hallarda is" "sas m"qs"dl"rd"n biri iş yerl"rinin sayının
artırılmasıdır. B"s bundan sonra prioritetl"r nec" olacaq? Öz"ll"şm"
hansı istiqam"tl"rd" davam etdiril" bil"r? Öz"l torpaq sah"l"rinin
istifad"sin" n"zar"tin gücl"ndirilm"si n"l"ri d"yiş"c"k? Bu v" dig"r
suallarımıza İqtisadi v" Sosial İnkişaf M"rk"zinin r"hb"ri, iqtisadçı
ekspert Vüqar Bayramov cavab verib:
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sonra isə biz  investisiya müsabiqələrinin və hərraclar
vasitəsilə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsini
müşahidə etdik. Mən özüm özəlləşmədə iştirak
etməmişəm. Buna baxmayaraq, deyə bilərəm ki,
özəlləşmə Azərbaycanda, xüsusən, mövcud çağırışlar fo-
nunda dövlət mülkiyyətinin özəl mülkiyyətə transferinə
imkan verdi.

- Maraqlıdır, niy" bu prosesd" iştirak etm"misiz? 

- Kiçik və orta müəssisələrin özəlləşdirilməsi
həyata keçirilən zaman mən tələbə idim. Nəzərə alsaq ki,
özəlləşmədə iştirak etmək müəyyən vəsait tələb edir.
Doğrudur, o zaman bizdə də özəlləşmə çekləri vardı, an-
caq onlar tək halda özəlləşmədə böyük paya sahib
olmağa imkan vermirdi. Özəlləşmədə iştirak üçün daha
çox çekə malik olmaq  və ya pullu hərraclar vasitəsilə
özəlləşmədə iştirak etmək olardı. O baxımdan tələbəlik
illərində mənim özəlləşmədə iştirak etməyim mümkün
olmadı. Amma qeyd olunan müəssisələrin özəlləş di ril -
mə si həmin dövr üçün qaçılmaz idi. Həmin dövrdə
keçmiş SSRİ dağıldıqdan sonra yeni iqtisadi
münasibətlərin formalaşmasına ehtiyac vardı. Özəlləşmə
də bu münasibətlərin formalaşması baxımından həyata
keçirilirdi.

- Öz"ll"şdirm"nin "sas m"qs"dl"rind"n biri iş
yerl"rinin qorunub saxlanması, h"tta ar tı rıl ma -
sı, iri mü"ssis"l"rin f"aliyy"tinin b"rpa olun ma -
sıdır. Sizc", bu m"qs"dl"r" nail olunurmu? 

- Özəlləşmənin fərqli məqsədləri vardı. Əsas məq -

səd yeni çağırışlara uyğun olaraq, iqtisadiyyatın liberal
sektora transformasiyasına, xüsusən də ümumi daxili
məh sulda özəl sektorun payının  artmasına nail olmaq-
dan ibarət idi. Məşğulluq, iş yerlərinin qorunub sax lan -
ması və yeni iş yerlərinin yaradılması özəlləşdirmənin
əsas hədəflərdən hesab olunur. Çünki buna da ehtiyac var
idi. Fərqli müəssisələrin özəlləşdirilməsinin nəticələri
müxtəlif  oldu. Bəzi müəssisələrdə iş yerlərinin qorunub
saxlanmasına nail olundu. Bəziləri isə özəlləşmədən son-
ra fəaliyyətlərini davam etdirə bilmədi. Amma rəsmi sta-
tistikaya diqqət yetirsək, son illərdə,  xüsusən,  2006-ci
ildən etibarən iş yerlərinin sayında artımlar müşahidə
edilməyə başladı. Bu gün məşğulluğun cəmi 0,9%-i
mədən sənayesinin payına düşür. Qalan 99%-dən artıq
hissəsi qeyri-neft sektorunun payına düşür. Burada
məşğulluq faizinin artması ondan xəbər verir ki, artıq
özəl sektor məşğulluğun yaradılmasına birbaşa təsir
imkanlarına malik oldu.  Nəticədə biz özəlləşmədən son-
ra iş yerlərinin sayında artımları müşahidə etdik.    

- Son vaxtlar bu sah"d" çoxsaylı yenilikl"r var.
Artıq elektron h"rraclar iş" düşüb v" n"tic"d"
dünyanın ist"nil"n yerind"n ist"nil"n ş"xs inter-
net vasit"sil" h"rracda iştirak edib "mlak sahibi
ola bil"r. Bu yeniliy" münasib"tiniz nec"dir? 

- Elektron hərracın tətbiq edilməsi əslində innovativ
bir yanaşmadır. Son dövrlər Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi tərəfindən innovativ təşəbbüslərin tətbiqi
müşahidə edilir. Bu məsələlər Dünya Bankının
hazırladığı “During Bussness” hesabatında da əksini
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tapır.  Azərbaycan bu hesabatda əmlakın qeydiyyatına
görə öz mövqeyini kəskin şəkildə yaxşılaşdıra bilib. Bu
ondan xəbər verir ki, Komitənin həyata keçirdiyi
elektronlaşma, eyni zamanda innovativ təşəbbüslərin
tətbiq edilməsi nəticəsində Azərbaycanın həm də
beynəlxalq hesabatlarda mövqeyinin daha da
yaxşılaşmasına imkan verir. Bu eyni zamanda  distant
olaraq investorların, vətəndaşlarımızın özəlləşmə
prosesində iştirakına imkan yaradır. Elektron hərraclar
şəffaflığın təmin edilməsi baxımından çox vacibdir.
Onun əsas  məqsədi də şəffaflığın gücləndirilməsi,
xüsusən məmur-vətəndaş ünsiyyətinin minimum laşdırıl -
masına nail olmaqdan ibarətdir. O baxımdan elektron
hərraclar özəlləşmə prosesində yeni bir keyfiyyət
mərhələsi kimi qiymətləndirilməlidir. 

- Sizc" elektron h"rracların t"tbiqi bu proses"
marağı daha da artıra bil"rmi? 

- Bəli, elektron hərraclar özəlləşməyə marağın art -
masına gətirib çıxarır. Özəlləşmə prosesini qiy mət lən dir -
sək, artımları görə bilərik. Statistika göstərir ki, 2-3 il ön -
cə özəlləşmədə iştirak edənlərin sayı azalsa da,  2018-ci
ildə bu rəqəmlərdə yenidən hiss ediləcək qədər artımlar
vardır. Bunun da əsas səbəblərindən biri məhz elektron
hərracların tətbiq edilməsidir. Ümumiyyətlə, elek tron laş -
ma hər zaman investorların proseslərə marağını artırır.
Çün ki prosedurların asan və çox az sayda olması bu hər -
rac larda iş adamlarının iştirak etməsinə, şəffaf şəkildə
mül kiyyətə sahib olmağa imkan verir.     

- Öz"ll"şm"nin iqtisadi inkişafa t"siri harada
özünü göst"rdi? 

- Özəlləşmə ilə  iqtisadi inkişafın birbaşa əlaqəsi
var. Əvvəla, həm nəzəriyyə, həm təcrübə təsdiq edir ki,
özəl sektor daha innovativdir, daha rentabellidir və daha
səmərəli fəaliyyət qura bilir. O baxımdan təbii ki, özəl
sektorun inkişaf etməsi iqtisadi inkişaf üçün çox vacibdir.
Özəlləşmə davam etdikcə, genişləndikcə  biz bunu həm
də iqtisadi artımın dayanıqlığında müşahidə edə
biləcəyik. Çünki özəl sektor hesabına formalaşan iqti-
sadiyyat daha dayanıqlıdır. İqtisadi inkişafda biznesin
rolunun artırılması, davamlı iqtisadi inkişafa nail
olunması baxımından özəlləşmə vacibdir. 

Kreativ məqsədlərdən biri də özəlləşmə vasitəsilə
iqtisadiyyatın daha dayanaqlı olmasına nail olmaqdan
ibarətdir. Çünki özəlləşdirmə real sektorun inkişafını sti -
mul laşdırdığı üçün neftdən asılılığın aradan qaldırmağa
və daha dayanıqlı iqtisadi inkişafa nail olmağa imkan
verir. Bu baxımdan,düşünürəm ki, Azərbaycanda həyata
ke çirilən özəlləşmə ilə iqtisadi artım arasında birbaşa əla -
qə var. İqtisadiyyatın liberallaşması və özəl sektorun pa -

yı nın artırılması iqtisadi inkişaf baxımından əsas meyar -
lar dan biridir. Bu eyni zamanda inklüziv və dayanıqlı in -
ki şaf üçün zəmin formalaşdırır. 

- İndiki m"qamda bu prosesin hansı sektorlarda
aparılmasını vacib sayırsız?

- Özəlləşmə həyata keçirilən zaman sektoral yanaş -
ma dan daha çox  dövlət sektorunun payının çox olduğu
is tiqamətləri əhatə etməsi daha məqsədəuyğundur. Biz
fərq li sektorlarda özəlləşmənin davam etdirilməsinin
tərəf darıyıq. Hesab edirəm ki, bəzi dövlət mü əs si sə lə ri -
nin özəlləşdirilməsi və ya idaraəetməyə verilməsi daha
doğ ru yoldur. Məsələn, kommunal xidmətlərin həyata
ke çirilməsi sahəsində liberallaşmanın tətbiq edilməsi, on -
la rın özəl şirkətlərə idarəetməyə verilməsi daha məq sə -
də uyğun olar. Özəlləşmə kommunal xidmətlər də daxil
ol maqla iri müəssislərdə səmərəliliyin artırılması, nə ti cə -
də dövlət büdcəsindən bu sahələrə ayrılan vəsaitlərə qə -
na ət edilməsi baxımından vacibdir. Düşünürəm ki, iq ti sa -
diy yatın fərqli sektorlarında özəlləşmə proses lə ri nin  da -
vam etdirilməsi daha uğurlu olar. Nəticədə həmin sektor-
larda səmərəliliyin və şəffaflığın gücləndirilməsinə gəti -
rib çıxara bilər.  

- Artıq bir sıra iri dövl"t mü"ssis"l"rinin v" ayrı-
ayrı sah"l"rin öz"ll"şdirilm"y" çıxarılması
n"z"rd" tutulur, sizc" bu addımlar iqtisadiyyata
n" ver"c"k? 

- İri müəssisələrin özəlləşdirilməsi investisiya cəlb
edilməsi baxımından vacibdir. Çalışmaq lazımdır ki,
onların özəlləşməsi zamanı daha çox xarici sərmayənin
cəlb edilməsinə nail olaq. Çünki xarici sərmayə ölkəyə
innovasiya, nau-hau gətirir və valyutaya olan tələbin
ödənilməsində birbaşa rol oynayır. Digər tərəfdən də iri
müəssisələrin özəlləşdirilməsi səmərəliliyin artırılması
baxımından çox vacibdir. Etiraf etmək lazımdır ki, bu
günən böyük problemlərdən biri iri müəssisələrdə
səmərəlilik prinsipinin tam olaraq qorunmaması ilə
bağlıdır. Bu konteksdə özəl sərmayələrin bu sahələrə
cəlb edilməsi, səmərəliliyin artırılmasına səbəb olacaq.
Eyni zamanda  şəffaflığın gücləndirilməsi, hesabatlılığın
artması baxımından özəlləşdirmənin genişləndirilməsi və
iri müəssisələri əhatə etməsi daha məqsədəuyğundur.
Digər tərəfdən, iri müəssisələrin özəlləşdirilməsi həm də
bazara daha innovativ məhsulların  çıxarılmasına imkan
yarada bilər. Ümumiyyətlə, dövlətlər daha çox özəl sek-
tor üzərində inkişafa nail olmağa çalışırlar. Artıq
Azərbaycanda da rəqabətin gücləndirilməsi baxımından
özəlləşmənin davam etdirilməsi əhəmiyyətlidir.   

- Müxt"lif ölk"l"rd" dövl"tin iqtisadiyyatda payı
f"rqli r"q"ml"rl" ölçülür. Sizc" öz"ll"şdirm"
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n"tic"sind" Az"rbaycanda dövl"t sektorunun
payı hansı s"viyy"d" q"rarlaşmalıdır? Y"ni
bizim ölk" üçün optimal h"dd hansıdır? 

- Dövlətin iqtisadiyyatdakı payı ilə bağlı fərqli
modellər var. Bəzi ölkələr bu məsələdə daha liberaldı.
Buna görə də dövlətin iqtisadiyyatdakı payının mini -
mum laşdırılmasına və özəlsektorun payının artırılmasına
çalı şırlar. Bəzi inkişaf etmiş  ölkələrdə, məsələn, Fran sa -
da dövlətin payının qorunub saxlanması müşahidə olu -
nur. Amma bununla belə yeni qlobal trendlərdə dövlətin
iq tisadiyyatdakı payının minimuma endirilməsi daha çox
hə dəflənib və dövlətlər çalışırlar ki, özəl sektorun
payının ar tı rılmaısna nail ola bilsinlər. Azərbaycan iqti sa -
diy ya tın da özəl sektorun payı təxminən 80%-ə yaxındır.
Nəzərə alsaq ki, ÜDM-də qeyri-neft sektorunun payı
70%-ə yaxındır. Gələcəkdə özəl sektorun payının daha
da artırılması məqsədəuyğun olardı. Qeyd etdiyim kimi,
iri müəssisələrin özəlləşdirilməsi nəticə etibari ilə özəl
sektorun iqtisadiyyatda payının artmasına, dövlət sek-

torunun azalmasına səbəb olacaq. İndiki pay bölgüsü də
optimal sayıla bilər. Güman edirəm ki, qarşıdakı illərdə
dövlətin iqtisadiyyatdakı payının azaldılması prioritet
olacaq. 

- Vüqar mü"llim, hazırda "mlak sektorunda h" -
yata keçiril"n "sas layih"l"rd"n biri torpaqların
elektron uçotunun aparılmasıdır. Sizc" bu
layih", torpaqların qeydiyyatı ölk"y" n"
ver"c"k? Torpaqların daha s"m"r"li istifad"si
üçün hansı t"dbirl"rin görülm"sin" ehtiyac var? 

- Torpaqların elektron uçotunun hazırlanması və
tətbiq edilməsi son illərdə həyata keçirilən innovativ
layihələrdən biridir. Bu, bir tərəfdən elektron xidmətlərin
tətbiqinin dairəsini genişləndirməyə imkan verəcək.
Elektron uçotun aparılması torpaqlarla bağlı məlu mat la -
rın əldə edilməsi, xüsusilə, dövlət, özəl və bələdiyyə
mül kiyyətində olan torpaqların ayrılması baxımından
çox vacibdir. Bu, torpaqlardan səmərəli istifadə edilməsi
ba xı mından çox vacibdir. Çünki aparılan mo ni to rinq lər 



göstərir ki, əkinəyararlı torpaqların səmərəli istifadə edil -
mə si ilə bağlı problemlər mövcudur. Ölkə prezidenti
tərə findən son müşavirələrdə bununla bağlı göstərişlər
ve rilib. İstifadəsiz qalan torpaqların istifadəyə cəlb edil -
mə si və məhsuldarlığın artırılması baxımından  istifadə
edil məsi çox vacibdir. Güman edirəm ki, torpaqların
elektron uçotu nəticədə ondan səmərəli istifadə edilməsi
və bunun iqtisadi inkişafa, ölkədə məhsul istehsalına
birbaşa pozitiv təsir etməsinə gətirib çıxara bilər. 

- Hazırda kadastr işl"ri başa çatan rayonlarda
"ld" edil"n m"lumatlara gör", torpaq sa hib l" ri -
nin bir qisminin pay torpaqlarının  sah"si 1 hek-
tardan da azdır. Sizc" bel" torpaqlardan

iq tisadi c"h"td"n s"m"r"li istifad" olunması
üçün hansı üsullardan istifad" etm"k m"q s" d" -
uy ğun olardı?

- Bu tip torpaqların səmərəli istifadə edilməsi üçün
konüllü kooperativlərin yaradılmasının tərəfdarıyıq. Belə
kooperativlərin formalaşdırılması xərclərə qənaət
edilməsinə imkan verəcək. Sahələrin, xüsusən də aqrar
məqsədlər üçün daha səmərəli istifadəsinə imkan verir.
Bu, bazara çıxış imkanları , yerli istehsalın artırılması,
tələbin ödənilməsində yerli istehsalın payının artılması
baxımından çox vacibdir. Düşünürəm ki, inzibati deyil,
könüllü şəkildə kooperativlərin yaradılması, torpaqlardan
birgə istifadə edilməsi nəticədə məhsul istehsalının və
məhsuldarlığın  artmasına müsbət təsir göstərəcək.
Nisbətən az torpaq sahəsinə malik olan fermerlərin və ya
torpaq sahiblərinin bu istiqamətdə birgə fəaliyyəti daha
məqsədəuyğundur. Bu birgə fəaliyyətin  dövlət
tərəfindən də təşviq edilməsi məqsədəuyğun olardı.
Birgə təsərrüfatların yaradılması torpaqlardan istifadənin
səmərəliliyni artıra bilər.  

- Torpaqlara n"zar"t mexanizmind" hansı yeni-
liyi t"klif edirsiz? 

- Torpaqlardan istifadədə dövlət və özəl torpaqlar-
dan istifadəni bir-birindən ayırmaq lazımdır. Möv cud  qa -
nun vericiliyə əsasən, özəl torpaqlardan istifadə edilməsi,
bir növ, icbaridir. Başqa sözlə, istifadəsiz qalan torpaqlar
istifadəyə cəlb olunmalıdır. Bu prosesə  nəzarətin güc lən -
di ril məsinə ehtiyac var. Yerlərdə həm elektron, həm də
bir başa nəzarətin gücləndirilməsi çox vacibdir. Tor paq -
ların elektron xəritəsinin hazırlanması nəzarətin xeyli
dərəcədə asanlaşmasına imkan verəcək. İndiki məqamda
torpaqlara nəzarətdə əsas məqsəd məhz onların istifadəyə
cəlb olunmasına nail olmaqdan ibarətdir. Bu da nəticədə
inklüziv iqtisadi inkişafın dəstəklənməsi, həm də yerli
istehsalın genişləndirilməsi hesabına idxaldan asılılığın
minimuma endirilməsi baxımından çox vacibdir.     

- Yaxın ill"r üçün  hansı proqnozları verm"k
olar?  

- Yaxın illərdə elektron xidmətlərdən daha çox isti -
fa də ediləcək. Çünki Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
son dövrlər xidmətlərini köklü şəkildə elektronlaşdırır.
Elektron xidmətlərin və məhsulların sayında artımlar
vardır. Bu da təbii ki, yeni nəzarət mexanizmində elek-
tron formadan daha çox istifadə edilməsinə imkan
yaradacaq. Yeni sistem vasitəsilə istifadəsiz qalan
torpaqların müəyyənləşdirilməsi və onlara nəzarətin
gücləndirilməsi aqrar sektor üçün yararlı olan torpaq fon-
duna daha çox torpaqların cəlb edilməsinə imkan
verəcək. 
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Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti  
“Kadastr və Yer quruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC tərəfindən
Bələdiyyələrə, hüquqi və fiziki şəxslərə ödənişli əsaslarla göstərilən 
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Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu 
İnformasiya Sistemindən ödənişli əsaslarla

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

Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemindən
ödənişli əsaslarla rəqəmsal və elektron 

formatda verilən
M Ə L U M A T L A R

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

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

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

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

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

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

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

a Rəqəmsal ünvan xəritəsindən çıxarış
a Poçt indekslərinin rəqəmsal sərhədləri
a Daşınmaz əmlak obyektinin giriş ünvanı
a Daşınmaz əmlak obyektinin girişinin koordinatları
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Qeyd edək ki, əhatə dairəsinə 4 rayonun daxil
olduğu Cəlilabad şöbəsinin ərazisində ümimilikdə 1 085
dövlət əmlakı  yerləşir. Onlardan 376-si Cəlilabad ra -
yonunda, 316-sı Masallıda, 148 dövlət əmlakı Biləsuvar
rayonunda, 254-ü isə Yardımlı rayonundadır. Dövlət
əmlaklarının idarə olunması, özəlləşdirilməsi və digər
tədbirlərlə bağlı «Daşınmaz əmlak»ın suallarını
Cəlilabad ərazi şöbəsinin rəisi Ramin Paşayev
cavablandırır: 

- Ramin mü"llim, émlak M"s"l"l"ri Dövl"t
Komit"sinin (éMDK) C"lilabad "razi şöb"sind"
2018-ci ild" hansı işl"r görülüb? Bu il "sas hansı
m"s"l"l"r diqq"t m"rk"zind" olub? 

- Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin vəzifə və
funksiyaları, eləcə də bununla bağlı 2018-ci il üçün
Fəaliyyət Planına uyğun olaraq Cəlilabad ərazi şöbəsi
tərəfindən də müvafiq işlər görülüb. Bunlar kiçik dövlət
müəssisə və obyektlərinin, icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış
sahələrinin və yarımçıq tikililərin, habelə əmlakı
özəlləşdirilmiş, öz vəsaiti hesabına inşa edilmiş müəssisə
və obyektlərinin istifadəsində olan dövlət
mülkiyyətindəki torpaq sahəsinin özəlləşdirilməsi,
icarəyə verilməsidir. 

Ərazimizdəki dövlət əmlakına nəzarət, onun
qorunub saxlanılması və səmərəli istifadəsi, ondan qa-
nunazidd istifadənin qarşısının alınması, torpaqlardan

“Dövl"t "mlaklarından istifad"y"
n"zar"ti daha da gücl"ndirmişik"

Qanunvericiliyin t"kmill"şm"si bütün ölk" "razisind", o cüml"d"n re-
gionlarda torpaqlardan istifad"y" n"zar"ti gücl"ndirm"y" imkan verib.
Dövl"t "mlaklarının idar" edilm"si t"dbirl"ri ç"rçiv"sind"
monitorinql"rin gücl"ndirilm"si inzibati c"rim"l"rin sayını da artırıb.
Bu işl"r émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin (éMDK) C"lilabadda
"razi şöb"sind" d" davam etdirilir. İdar" "hat" etdiyi "razil"rd" dövl"t
"mlakının qorunmasına da n"zar"t edir.  
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səmərəli istifadəyə nəzarət də diqqət mərkəzindədir.
Eyni zamanda ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi

şöbəsinin əhatə dairəsində yerləşən rayonlar üzrə
bələdiyyə mülkiyyətinə aid yaşayış məntəqələri
torpaqları və kənd təsərrüfatı kateqoriyasına aid olan tor-
paq sahələrinin mülkiyyətə və icarəyə verilməsi prosedur
qaydalarına uyğun olaraq tərəfimizdən həyata keçirilir. 

- érazi şöb"sin" daxil olan "razil"rd" dövl"t
"mlakının öz"ll"şdirilm"si il" bağlı v"ziyy"t n"
yerd"dir? 

- Ərazi şöbəsinin əhatə etdiyi rayonlar üzrə 2018-ci
il ərzində 17 müəssisə və obyekt, qeyri-yaşayış sahəsi,
yarımçıq tikililər hərraca çıxarılıb, bundan 11 obyekt
hərraclarda  satılıb. Əlavə olaraq 3 obyekt icarəyə
verilərək icarədən özəlləşdirilib. Bu ilin 11 ayı ərzində
özəlləşmədən dövlət büdcəsinə 220 064 manat daxil ol-
ub. Bu isə 2017-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 3,6
dəfə çoxdur.

11 müəssisə və obyektin yerləşdiyi torpaq sahəsi də
hərraclarda satılıb. Əlavə olaraq 30 torpaq sahəsi
sərəncamla özəlləşdirilib və ümumilikdə torpaq
özəlləşməsindən 11 ay ərzində dövlət büdcəsinə 338 651
manat daxil olub. Bu isə 2017-ci ilin müvafiq dövrünə
nisbətən 2,6 dəfə çoxdur. 

- İnvestorlar v" iş adamları öz"ll"şdirm"
prosesin" nec" c"lb edilir? 

- Cəlilabad ərazi şöbəsinin əhatə dairəsində yerləşən
rayonlar üzrə özəlləşməsi nəzərdə tutulmuş  müəssisə və
obyektlərin özəlləşdirilməsi məqsədilə real alıcılarla fərdi
qaydada maarifləndirici söhbətlər aparılır. Özəlləşmə
prosedurları, hərracların keçirilməsi və hərraclarda iştirak
edilməsi qaydaları onlara izah edilərək, müəssisə və
obyektlərin, eləcə də dövlət mülkiyyətində olan torpaq
özəlləşdirilməsi üçün yaradılmış münbit şərait barədə
müvafiq maarifləndirmə işləri aparılır. Bunun nəticəsi
olaraq Cəlilabad ərazi şöbəsi üçün kiçik dövlət müəssisə
və obyektlərinin, eləcə də yarımçıq tikililərin
özəlləşdirilməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan  8 müəssisə və
obyektə qarşı 14 müəssisə və obyektin özəlləşdirilməsi
təmin olunub, plan-proqnoz tapşırıqlarına hazırkı tarixə
kimi 175 % əməl olunub.

- Ümumiyy"tl", bölg"d" hansı tip "mlaklar
öz"ll"şm"y" çıxarılıb? Onların qiym"tl"ri hansı
aralıqdadır? 

- Cəlilabad ərazi şöbəsi üzrə İstehsal Xidmət
Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzinin tabeliyində olan
18 obyekt,  8 yarımçıq tikili, 49 özəlləşməyə yeni açılmış
mədəniyyət obyekti,  8 boş və istifadəsiz obyekt
özəlləşməyə çıxarılıb. Özəlləşməyə çıxarılan müəssisə və

obyektlərin qiymətləri 10-30 min manat aralığında
dəyişir. Misal üçün, Biləsuvar rayonunda Nəsimikənd
kəndində İXMİM-in yardımçı təsərrüfatının ilkin satış
qiyməti 10 min manat, İXMİM-in Bakı fəhləsi şərab za-
vodunun Cəlilabad rayon Maşlıq kəndindəki məktəb
binasının yarımçıq tikilisinin satış qiyməti 27 500 manat,
Masallı rayon Qızılağac tara sexinin satış qiyməti 25 min
manat, Masallı rayon Qəriblər kəndindəki 69 saylı
mağazanın satış qiyməti 17 500 manat, Cəlilabad rayon
Privolnoye kəndindəki 140 yerlik uşaq bağçasının
yarımçıq tikilisinin hazırda satış qiyməti 30 min manatdır
və s. 

- Ramin mü"llim, "razinizd"ki dövl"t "mlak la -
rının qorunması il" bağlı v"ziyy"t n" yerd"dir?
M"lumdur ki, b"zi hallarda dövl"t "mlakının
"razisinin z"bt olunması, burada qanunsuz
tikilil"rin aparılması, "mlakın korlanması v" s.
il" bağlı c"hdl"r olur.  C"lilabadda v" dig"r
rayonlarda  da bel" hallar varmı v" bunların
qarşının alınması üçün hansı işl"r görülür?

- Ərazi şöbəsinin əhatə etdiyi rayonlarda dövlət
əmlakının qorunub saxlanılması, dövlət, müəssisə və
təşkilatların balanslarında  olan daşınmaz əmlak və
yerləşdiyi torpaq sahələrinə mütəmadi olaraq baxışlar
keçirilir. Bundan başqa, aşkar edilən qanun pozuntularına
dair müvafiq tədbirlər görülərək ƏMDK-ə və Komitənin
yanında Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə
Dövlət Agentliyinə aidiyyəti üzrə təqdim olunur.

Ötən dövr ərzində ümumilikdə dövlət müəssisə və
obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrində qanunsuz
tikililərin inşa edilməsi ilə bağlı Cəlilabad rayonu üzrə
34, Biləsuvar rayonu üzrə 10, Masallı rayonu üzrə 14 hal
qeydə alınıb. Dövlət əmlaklarının yerləşdiyi ərazilərdə
zəbt olunma, qanunsuz tikililərin aparılması tərəfimizdən
aşkar edildiyi an Cinayət Məcəlləsinin 188-ci
maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq aktlar tərtib edilərək
ərazi şöbəsi tərəfindən xidməti məlumat hazırlanır,
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə və Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Torpaqların
Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyinə
göndərilir.

- érazi şöb"sin" daxil olan rayonlarda  torpaq-
lardan istifad" il" bağlı v"ziyy"t n" yerd"dir?

- Ərazi şöbəsinin əhatə etdiyi rayonlarda mütəmadi
olaraq monitorinqlər aparırıq və aşkar edilən qanun
pozuntuları barədə qanuna müvafiq qaydada tədbirlər
həyata keçirilir. Kənd təsərrüfatı təyinatlı və digər
kateqoriyalı  torpaq sahələrində aşkar edilən pozuntu
halları ilə bağlı tərəfimizdən İnzibati Xətalar və  Cinayət
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Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə uyğun olaraq aktlar
və protokollar tərtib edilir. 

- érazi şöb"snin n"zar"tind" olan regionlarda,
"sas"n, hansı kateqoriyadan olan torpaqlar
var? Onların t"yinatına uyğun istifad"si il" bağlı
v"ziyy"t nec"dir?

- Ərazi şöbəsinin əhatə etdiyi rayonlarda, əsasən,
kənd təsərrüfatı təyinatlı, yaşayış məntəqələri təyinatlı
torpaq sahələri kateqoriyasına aid torpaqlar vardır.
Torpaq sahələrinin təyinatından düzgün istifadə
edilməməsi halı ilə bağlı tərəfimizdən inzibati qaydada
protokollar tərtib edilir. Belə ki, 2018-ci ildə  kənd
təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələrində Cəlilabad rayonu
üzrə 37 hal, Biləsuvar rayonu üzrə 8 hal, Masallı rayonu
üzrə 42 hal, Yardımlı rayonu üzrə 19 hal, ümumilikdə isə
106 qanun pozuntusu halı  aşkarlanıb, aktlaşdırılaraq
qanunvericiliyə müvafiq  tədbirlər görülüb.  

- Şöb"nin "razisind" hansı probleml"r var?
2018-ci  ild" pozuntulara gör" n" q"d"r c"rim"
t"tbiq edilib?  

- Ərazi şöbəsinin əhatə dairəsində yerləşən rayonlar
üzrə Torpaq islahatı keçirilən zamandan kənd təsərrüfatı
təyinatlı torpaq sahələrində əsasən pay torpaqlarında və
Bələdiyyə mülkiyyətinə aid örüş torpaqlarında fərdi
yaşayış evləri tikilib, bu da qanuna zidddir. 2017-ci ildə
ərazi şöbəsi tərəfindən Cəlilabad rayonu üzrə 18,
Biləsuvar rayonu üzrə 9, Masallı rayonu üzrə 28,

Yardımlı rayonu üzrə 13, ərazi şöbəsi üzrə
ümumilikdə 68 İnzibati xəta haqqında pro-
tokol tərtib edilib. 2017-ci ildə 24 840 manat
məbləğində cərimə tərtib edilib və
cərimələrdən Cəlilabad rayonu üzrə 2 450
manat, Biləsuvar rayonu üzrə 1 100 manat,
Masallı rayonu üzrə 6 100 manat, Yardımlı
rayonu üzrə 850 manat, ümumilikdə isə 10
500 manat vəsaitin dövlət büdcəsinə
ödənilməsi təmin edilib.

2018-ci ildə ərazi şöbəsi tərəfindən
müvafiq olaraq Cəlilabad rayonu üzrə 33
sayda, Biləsuvar rayonu üzrə 11 sayda,
Masallı rayonu üzrə 43 sayda, Yardımlı ray-
onu üzrə isə 15 sayda ümumilikdə isə ərazi
şöbəsi üzrə 102 İnzibati xəta haqqında pro-
tokol tərtib edilib. 2018-ci ildə 49 920 manat
məbləğində cərimə tərtib edilib və onlardan
Cəlilabad rayonu üzrə 6 480 manat,
Biləsuvar rayonu üzrə 7 650 manat, Masallı
rayonu üzrə 17 995 manat, Yardımlı rayonu
üzrə 800 manat ümumilikdə ərazi şöbəsi
üzrə isə 32 925 manat vəsaitin dövlət

büdcəsinə köçürülməsi təmin edilib. 
Müqayisə üçün qeyd edirəm ki, cari ildə 2017-ci ilə

nisbətən protokollar 34 ədəd, tərtib edilmiş cərimələr 25
080 manat, tətbiq edilmiş cərimələrin ödənilməsi isə 22
425 manat çoxdur.  

- Protokolların v" c"rim"l"rin artmasının s"b"bi
n"dir? 

- Bu rəqəmlərdəki artımın əsas səbəbi torpaq qa-
nunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq monitorinqlərin
gücləndirilməsi ilə bağlıdır. Monitorinqin nəticələri
dərhal araşdırılır, pozuntu halı olanda yerində
sənədləşdirib inzibati qaydada cərimələnirlər. Əraziyə
daim nəzarət olunması nəticəsində qayda pozuntuları da
vaxtında üzə çıxarılır və inzibati xətaya görə cərimə təyin
edilir. 

- Ramin mü"llim, bu sah"d" "n çox yol veril"n
pozuntular hansılardır? 

- Ərazi şöbəsinin əhatə dairəsində yerləşən rayonlar
üzrə ötən dövrlər ərzində kütləvi şəkildə kənd təsərrüfatı
təyinatlı pay torpaq sahələrində və örüş otlaq sahələrində
fərdi yaşayış evləri tikilmişdir ki, bu da mövcud prob -
lem lərin böyük əksəriyyətin təşkil edir. Ərazi şöbəsi
tərəfindən ərazilərdə mütəmadi olaraq monitorinqlər
aparılır və aşkar edilən qanun pozuntuları barədə
vaxtında müdaxilə edilərək qarşısının alınması
istiqamətində qanunamüvafiq qaydada tədbirlər görülür.



№94 ’2019 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     27

реэионда ямлак

AĞACLAR DAHA QİYMéTLİDİR 
Bakıdan və digər regionlardan gəlib burada biznes

qurmaq istəyən iş adamları findıq, qoz bağları və balıq
göllərinə üz tuturlar. Çünki bu sahələrdə istehsal edilən
məhsullara yerli və xarici bazarda tələbat yüksəkdir.
Deməli, qazancı da böyük olacaq. 

Hərçənd tələbatın yüksək olması bağların baha olması
demək deyil. Zaqataladakı rieltorların sözlərinə görə, qoz,
findıq, şabalıd bağlarında qiymətlər torpağın sahəsi ilə

yanaşı, həm də sahədəki ağacların sayına görə müəyyən
edilir. 

Hesablamalara görə, 1 hektar ərazidə normal qaydada
əkin apardıldıqda 120 fındıq ağacı yerləşdirilir. Həmin
sahənin satış qiyməti 16-18 min manatdır. Başqa sözlə, 1
ağacın qiyməti 140-150 manat olur.  Əgər 60 sot torpaqda
100 ağac olarsa, yenə də qiymət dəyişməyəcək. Həmin sahə
14-15 min manata satılacaq. 

Zaqatalada əmlak satışı ilə məşğul olan İsmayıl

Fındıq bağları, balıq gölü,
köhn" h"y"t evl"ri
ZAQATALADA éMLAK 

Bu gün paytaxtdan ölk"nin şimal-q"rb zonasına üz tutan investorların
sayı artır. Zaqatalanın "mlak bazarındakı v"ziyy"ti araşdıran «Daşınmaz
émlak»ın "ld" etdiyi m"lumatlara gör", iş adamları burada fındıq, qoz
bağları, balıq göll"ri almağa üstünlük verirl"r. Turistl"r" xidm"t
m"qs"dil" "mlaklara yatırım ed"nl"r d" az deyil. Bu da Zaqatalanın
"mlak bazarında ciddi canlanma yaradıb. 
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İsmayılov deyib ki, bu rayonda fındıqçılıq təsərrüfatları və
bağları əsasən, Muxax, Danaçı, Tala kəndlərində,  eləcə də 1
nömrəli sovxozun ərazisindədir: «Məsələn, indi Tala kəndində
100 ağacı olan fındıq bağı 16 min manata satılır». 

Qoz və şabalıd bağlarının qiyməti fındıq bağı ilə
müqayisədə daha yüksək olur. Çünki həmin ağacların
yetişdirilməsi daha çox vaxt və əziyyət tələb edir.  Əmlakçı
bildirir ki, indi Zaqatalada qoz və şabalıd ağaclarının hər
birinin qiyməti  200-300 manat arasında dəyişir. Bu hesabla,
120 ədəd qoz ağacı olan bağın qiyməti  25-30 min manat
arasında ola bilər. 

BALIĞIN DA ÖZ DéYéRİ VAR
İnvestorlar Zaqatalada evlər, bağlarla yanaşı, süni

balıq göllərinə də maraq göstərirlər. Sahəsindən və balıq ol-
ub-olmamasından asılı olaraq göllərin qiyməti müxtəlifdir.
Məsələn, 2 hektar sahədə yerləşən və içində balıq olmayan
2 gölün qiyməti 25-30 min manatdır. Əgər göldə balıq
olarsa,  qiymət 2-3 dəfə bahalaşacaq və belə gölü  50-60
min manata almaq olar. 

Qeyd edək ki, 1 balıq gölü yaratmaq üçün ən azı 1
hek tar torpaq sahəsi tələb olunur. Orada balıqların
saxlanması, onlara qulluq edilməsi də böyük zəhmət və xərc
tələb edir. Ona görə də qiymətləri digər sahələrlə
müqayisədə bahadır. Məsələn, 3 hektar ərazidə yerləşən 3
balıq gölü 45 min manata satılır, amma onlardan yalnız
birində balıq var. Balıq göllərini daha çox Bakıdan gələn iş
adamları alırlar. 

Kənd təsərrüfatı sahəsində çalışmaq istəyən iş
adamları Zaqatalada hazır fermer təsərrüfatları da ala
bilərlər. Qiymət torpağın sahəsi, üzərindəki tikililərin
təyinatı və ölçüsündən asılıdır. Məsələn, 50 hektar sahəsi
olan təsərrüfat 600 min manata satılır. Həmin ərazinin 20
hektarı fındıq bağıdır. Bir hissəsində isə alma bağı, heyvan-
lar üçün ferma, otlaq sahəsi yerləşir. 

Zaqatala kənd təsərrüfatı torpaqları da bu il bahalaşıb.

Ötən il belə torpaqların 1 hektarı  3 min manata satılırdısa,
bu il qiymət 5-6 min manata qalxıb. Buna səbəb əkin
sahələrinə çəkilən suvarma kanallarıdır. Başqa sözlə, həmin
kanallara yaxın yerləşən əkin sahələri daha baha satılır. Su
xətlərindən kənar ərazilərdə yerləşən sahələrdə isə torpağın
1 hektarı 4500 manatdır. 
TURİSTLéR éN ÇOX BU KéNDLéRé GEDİR

İnvestorların marağını cəlb edən  digər  bir sahə kənd
evləridir. Məlumdur ki, Zaqatala turistlərin ən çox üz
tutduğu bölgələrdən biridir. Xüsusilə, yay aylarında burada
turistik bölgələrdə kifayət qədər qonaq olur. Onların
yerləşməsi və istirahətini təmin etmək üçün qo naq evləri
kifayət etmədiyindən turistlərin bir hissəsi şəxsi evlərdə
qalır. İ.ismayılov bildirib ki, Zaqatalaya gələn turistlər
dincəlmək üçün əsasən Car, Matex və Mişleş kəndlərinə üz
tuturlar. Turizm zonasında əhalinin dolanışığı da evlərin
kirayəsindən çıxır, orta səviyyəli 2-3 otaqlı evlər turistlərə
günü 50 manata kirayə verirlir. Evlər daha geniş və şəraitli
olanda qiymətlər 70-100 manata qalxır. Xüsusilə, ailə ilə
birgə istirahətə gələn turistlər daha komfortlu evlərdə
qalmağa üstünlük verirlər. Onlara villalar təklif edilir ki,
onların da günlük qiyməti 100 manatdır. 

İnvestorlar da burada ev alaraq kirayə verməyə üstün-
lük verirlər. Məhz ona görə, rayon mərkəzindən 1 kilometr
məsafədə yerləşməsinə baxmayaraq Car kəndində evlərin
qiyməti Zaqatalanın mərkəzi ilə eynidir. Burada 4-5 sot
həyətyanı sahəsi olan təzə tikili evi 40-45 min manata al-
maq olar. 

VİLLALARIN QİYMéTİNé 
TéSİR EDéN éN VACİB MéQAM 

Digər kəndlərdə isə həm torpaqlar, həm də evlər daha
ucuzdur. Həmin ərazilərdə torpağın sotu 1000-1500 manata
satılır.   

Kəndlərdə ev satışı zəifdir, alıcılar yalnız həmin
kənddə yaşayanlardır. Kənardan gələnlər kəndlərdə ev al-



maq istəsələr azı 10 sot torpaqda yeni tikilmiş kürsülü 3
otaqlı evi 35-40 min manata ala bilərlər. 

Rayona yaxın kəndlərdə isə köhnə evləri alıb, söküb
yerində yeni ev və ya obyekt tikirlər. Məsələn, 20 sot
torpağı olan köhnə ev təqribən 25 min manata, yəni
torpağın sotu 1200-1300 manata satılır. Əgər həmin evlər
əsas ticarət mərkəzlərinin yerləşdiyi küçələrdədirsə, qiyməti
baha olur. Rayondan xeyli  kənarda yerləşən kəndlərdə isə
torpağın sotu 500-600 manatdır.

Zaqatalada şəhərin mərkəzində və kəndlərdə villalar
da satılır. Ancaq onların qiyməti tikinti xərcindən və
torpağının sahəsindən deyil, yerləşməsi və mənzərəsinə
görə dəyişir. Rieltorun sözlərinə görə, villalar yerindən asılı
olaraq 110-180 min manata satılır. 

EVLéR NİYé BAHALAŞIR?  
Ümumiyyətlə, Zaqatalada əmlak bazarında bu il can-

lanma var. İ.İsmayılovun sözlərinə görə, 2 il əvvəl dolların
məzənnəsinin qalxması ilə bağlı bazarda ciddi alıcı qıtlığı,
durğunluq yarandı və qiymətlər ucuzlaşdı: «Ötən il də
durğunluq vardı, amma bu il bazar canlanıb. Qiymətlər
bahalaşsa da, satışlar 2 dəfə artıb. Əgər ötən il satışa
çıxarılan əmlakların 30%-i satılırdısa, bu il bu rəqəm 60%-ə
qalxıb. Bu il Rusiyadan gələrək burada ev alanların sayı çox
olub». 

Bahalaşma daha çox həyət evlərinin qiymətlərində baş
verib. Rieltor bunun səbəbini tikinti materiallarının
bahalaşması ilə izah edib: 

«Bu il tikinti materialları bahalaşıb, bu da evlərin
tikin ti xərcinə təsir edir. Ötən illə müqayisədə ev tikintisi
xərcləri təxminən 4 min manat artıb. Hazır evlərin
qiymətində isə hətta 10 min manata qədər bahalaşma olub.
Məsələn, ötən il kubikin (mişar daşının) alışı 60-65 qəpik
idi, bu il qiymət 80-90 qəpiyə alırıq. Taxtanın 1 kubmetrini
260-280 manata alırdıq, bu il 300-350 manata. Ona görə də
evlərin qiyməti xeyli bahalaşdı». 

Əgər ötən il 3-4 sot torpaqda yerləşən 3 otaqlı yeni
tikilən həyət evi 34-35 min manata satılırdısa, bu il qiymət
45-50 min manata çatıb. 2 otaqlı evin qiyməti  isə 2-3 sot
torpaqla birgə 30-33 min manat arasında dəyişir. Halbuki,
ötən il onlar 22-27 min manat olub. 

KÖHNé Vé YENİ BİNALARDA QİYMéTLéR 
Zaqatalada 2 yeni yaşayış binası inşa edilib. Onlardan

birində mənzillərin 1 kvadratmetri 450 manat, digərində 500
manatdır. Həmin binalarda  56-58 kvadratmetrlik 1 otaqlı
mənzillər təxminən 28-30 min manata satılır. Bu hesabla 2
otaqlı (sahəsi 65-70 kvadratmetr) mənzil 32- 35 min manata,
3 otaqlı mənzillər (sahəsi 100 kvadratmetr və daha artıq) isə
55-65 min manata başa gəlir. 

Sovet dövründə və ötən əsrin 90-cı illərində tikilən
köhnə binalardakı mənzillərin qiyməti nisbətən ucuzdur.
Həmin binalarda 1 otaqlı təmirsiz mənzillər 16-18 min mana-
ta, orta təmirlilər isə 20-25 min manata satılır. Bu tipli 2 otaqlı
mənzili  30 min manata, əla təmirlisini isə 40 min manata al-
maq olar.  2 otaqlı orta təmirsiz evlərin qiyməti 26-28 min
manatdır. Orta təmirli 3 otaqlı mənzil 40-45 min manat,  tam
təmirli 50-55 min manata satılır. Mənzil təmirsiz olduqda isə

30-36 min manata almaq olar.
İ.İsmayılovun sözlərinə görə, Zaqatalada sakinlərin  2

və 3 otaqlı evlərə tələbatı daha çoxdur: «Bir otaqlı evlərin
də alıcısı çox olur və tez satılır. Bəzən qiymətləri hətta 18-
19 min manata da düşür. Həmin mənzilləri evə ehtiyacı olan
adamlar və ya evi kirayə vermək istəyənlər alır. İkincilər bu
mənzilləri kirayə verirlər. Ümumiyyətlə, hazırda satılan
mənzillərin  çoxusu kirayə vermək üçün alınır. Alıcılar da
daha çox Rusiyada yaşayan Zaqatala sakinləridir. 

Mərtəbə fərqi qiyməti 2 dəfə bahalaşdırdı
Şəhərin mərkəzindəki binaların 1-ci mərtəbəsində

yerləşən  mənzillərin isə öz dəyəri var. Əsas ticarət mərkəzi
olan Bayraq meydanında binaların ilk mərtəbəsindəki evləri
alıb obyektə çevirirlər. Ona görə də onların qiyməti 2
dəfədən artıq bahadır. Məsələn, həmin ərazidə 1-ci
mərtəbədə yerləşən  2 və 3 otaqlı evlər 60-70 min manata
satıldığı halda, yuxarı mərtəbədə 2 otaqlı mənzil 30-35 min,
3 otaqlı mənzil isə 40-45 min manata satılır.  

İ.İsmayılov deyir ki, Bayraq meydanına yaxın
ərazilərdə həyət evləri də baha satılır. Çünki onların
əksəriyyəti sonradan obyektə çevrilir: “Məsələn, şəhərin bu
hissəsində “Qrata” Hotelin yanında 6 sot torpaq sahəsi olan
kiçik həyət evi həyətdəki  xırda obyektlə birgə 700 min
manata satılır. Həmin əmlaklara qiymət müəyyən edilərkən
evin ölçüsü önəmli deyil. Çünki onu söküb yerində obyekt
tikəcəklər. Burada torpağın sahəsi və onun ticarət
mərkəzində yerləşməsi daha önəmlidir”. 

BANK TORPAĞINI ALDIĞI QİYMéTé SATIR
Şəhərin mərkəzinə yaxın yerdə olan 2 sot torpaq da

baha qiymətə satışa çıxarılıb. Bir neçə il əvvəl bu sahəni
“Bank Standard” ofis tikmək üçün 150 min dollara
(məzənnə 0,78 manat olanda) alıb. Sonradan bank ləğv
edilib. İndi onun mülkiyyətində olan digər əmlaklar kimi
torpaq da satışa çıxarılıb və 150 min dollar qiymət qoyulub.
Manatla hesabladıqda təxminən 2 dəfə baha qiymətə satılır.
Kiçik ölçülü torpaq sahəsinin belə baha olmasının yeganə
səbəbi məhşur “Qrata” Hotelin yanında yerləşməsidir.  

Digər ərazilərə gəlincə, Mərkəzdə Meydan adlanan
yerdə 1 sot torpaq 8-10 min manat,  Meydanın ətrafında 7-8
min manat, Azərbaycan prospekti, Bakı prospekti,
M.Ə.Rəsulzadə prospektində 5-6 min manat, həmin
ərazilərin ətrafında 4500-5000 manat, şəhərin çıxacağında –
1500-3000 manatdır. 

éN BAHA OBYEKTLéR BU éRAZİDéDİR
Yeri gəlmişkən, obyektlərin də qiyməti yerindən asılı

olaraq dəyişir. Zaqatalada ən baha obyektlər əsas ticarət
mərkəzi olan Bayraq meydanındadır. İ.İsmayılovun
sözlərinə görə, burada obyektlərin 1 kvadratmetri 1000-
1300 manata satılır.  Məsələn, 100 kvadratmetrlik obyekti
100-120 min manata almaq olar. Avtovağzalın yaxınlığında
isə 30 kvadratmetrlik obyekt ləri 40-50 min manata satırlar. 

H.Z.Tağıyev küçəsində yerləşən həyət evlərinin
qarşısında da obyektlər tikilib. Oradan 80 kvadratmetr sahəsi
olan obyekti 70-80 min manata, böyük olduqda 100 min
manata da almaq olar. Bazarın yaxınlığında isə kiçik ölçülü –
5-6 kvadratmetrlik mağazalar 8-10 min manata satılır. 

№94 ’2019 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     29



30 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №94 ’2019

юзялляшдирмя

Kür sahilind" "mlak lazımdır?
İŞGÜZAR FORUM

Əgər sizə Mingəçevir və ətraf rayonlarda biznes
qurmaq üçün əmlak lazımdırsa, onu elə dövlətin özündən
almaq mümkündür. İndi özəlləşdirmə prosesi
çərçivəsində rayon və şəhərlərdə onlarla perspektivli
dövlət müəssisəsi satışdadır. İnvestorlar istənilən
qiymətə, ölçüdə və təyinata uyğun əmlak tapa bilərlər.

Özəlləşdirmədə tətbiq olunan sonuncu yeniliklər
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə
dekabrın 21-də Mingəçevirdə təşkil edilən “Özəlləşdirmə
və investisiya imkanları, müasir yanaşmalar, şəffaf və
elektron prosedurlar” mövzusunda işgüzar forumda
müzakirə edilib.

YENİ İQTİSADİ REALLIQ
Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar, xüsusilə

qeyri-neft sektorunun canlanması ölkənin bölgələrindəki
əmlaklara marağı artırır. Belə ki, geridə qalan 2018-ci

ildə ölkə üzrə iqtisadi artım 1,4% olsa da, qeyri-neft
sənayesində 9,1 faiz artım baş verib. Ötən il ölkəyə
yatırılan 17,2 milyard manat sərmayənin də böyük
hissəsi - 11 milyard manatı qeyri-neft sektoruna yönəlib.
Belə vəziyyətdə xüsusilə sənaye bölgələrində yaxın
ərazilərdə yerləşən və yeni qurulan biznes zəncirinin bir
hissəsinə çevrilmək imkanı olan əmlaklara tələbat
yüksəlməkdədir.

ÖZéLLéŞDİRMéDé YENİ MéRHéLé BAŞLAYIB
Bu tələbatı qarşılamaq, eləcə də, investorları

özəlləşdirmədəki yeniliklərlə tanış etmək üçün ƏMDK-
nin Mingəçevirdə təşkil etdiyi və Azərbaycan
Sahibkarlar Konfederasiyasının da qatıldığı işgüzar fo-
rumda Mirgəçevir və ətraf rayonlardan olan 100-dək özəl
şirkət və iş adamı iştirak edib.

Tədbirdə çıxış edən ƏMDK-nin şöbə müdiri Sadiq

Ming"çevird" öz"ll"şdirm" v" bu sah"d"ki yeni
imkanlara h"sr olunmuş işgüzar forum keçirilib
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Məmmədov bildirib ki, özəlləşdirmə sahəsində yeni
mərhələ prezident İlham Əliyevin 19 iyul 2016-cı ildə
imzaladığı “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin
sürətləndirilməsi və idarə edilməsinin səmərəliliyinin
artırılması ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanla
başlayıb. Bu fərmanda özəlləşdirmədə yeni yanaşmaların
tətbiqi və prosesin sürətləndirilməsi prioritet məsələ kimi
müəyyən edilib. Nazirlər Kabinetinin 550s saylı
Sərəncamı ilə isə yeni müəssisə və obyektlər
özəlləşdirməyə açıq elan edilib.

İNVESTORLARIN MARAĞI YÜKSéLİB
Dövlət başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq

özəlləşdirmə hərraclarının, hərraca çıxarılan əmlakların
sayı kəskin artıb, investorların bu prosesə marağı
yüksəlib.

Ötən dövr ərzində ƏMDK-nin keçirdiyi 527
hərracda 1558 əmlak satılıb. Təkcə 2018-ci ildə 206
hərrac keçirilib, 600-ə yaxın dövlət əmlakı özəlləşdirilib.

Paralel olaraq elektron sifarişlərin və onlayn
hərracların da sayı artmaqdadır. Təkcə 2018-ci ildə 20-ə
yaxın vətəndaş hərraca internet vasitəsilə onlayn rejimdə
qatılıb. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı edilən
sifarişlərin 120-ə yaxını isə elektron formada həyata
keçirilib. Ümumilikdə hərracların 70-ə yaxını rəqabətli
şəkildə baş tutub.

YENİ YANAŞMALAR, YENİ SAHéLéR
Tədbirdə bildirilib ki, hazırda özəlləşdirilən

əmlaklar müstəqil qiymətləndiricilər cəlb olunmaqla
bazar prinsipləri ilə qiymətləndirilir və açıq hərraclar
vasitəsi ilə satılırlar. Hazırda özəlləşmədə iştirak etməklə
sənaye, kənd təsərrüfatı, turizm, səhiyyə, xidmət və təhsil
müəssisələri əldə etmək olar. Bundan başqa, ölkədə
özəlləşdirməyə çıxarılmış bir sıra iri və investorlar üçün
cəlbedici obyektlər var. Bunlar «Daşkəsən
filizsaflaşdırma» ASC, «Bakı Fəhləsi Maşınqayırma
Zavodu», «Milli Sağlamlıq Mərkəzi», «Qubek» hotel,
Bakı şəhərindəki avtodayanacaqlar və Göygöldəki kar-
diorevmatoloji sanatoriyadır.

İNVESTORLAR ÜÇÜN 40 MARAQLI MÜéSSİSé
Tədbirdə ƏMDK-nin nümayəndəsi Nurlan

Verdiyev təqdimatla çıxış edərək özəlləşmədə yeni
üsullar, hərrac və müsabiqədə iştirak qaydaları,
özəlləşdirilən müəssisələr barəsində məlumat verib.

Sahibkarlar Mingəçevir şəhəri və ətraf rayonlar üzrə
özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulan 40-a yaxın müəssisələr
haqqında ətraflı məlumat alıblar. Bunlar Mingəçevir,
Şəki, Qax, Goranboy, Yevlax, Bərdə, Kürdəmir, Ağdaş,

Ucar, Zərdab rayonlarıdır. Həmin müəssisələrin biznes
portfeli, iqtisadi göstəriciləri, bazardakı mövqeyi barədə
məlumatlar verilib. Bildirilib ki, bu müəssisələrin 9-u
sənaye, 9-u istehsal, 8-i xidmət, 6-sı tikinti, 4-ü kənd
təsərrüfatı, 2-si quşçuluq, 1-i isə turizm sahəsinə aiddir.

Onların arasında «Ağdaş Quşçuluq», «Xosrov Metal
plastmas», Mingəçevir Texniki rezin və Şüşə lif
müəssisələri, «Yevlax Yun» ASC, «Kürdəmir
Aqrotexservis», «Kürdəmir quşçuluq», «Zərdab
Aqrotezservis», «Ucar ağac emalı», «Şəki» istirahət
zonası, Şəkidəki 2 və 6 saylı hamamlar, «Goranboy
Aqrotexservis», «Bərdə Kərpic» və başqa müəssisələr var.

Məsələn bildirilib ki, «Mingəçevir Texniki Rezin»
ASC-nin 55,5 min kvadratmetr tikinti, 18 hektar torpaq
sahəsi var. Şəhərin Heydər Əliyev prospektində yerləşən
«Mingəçevir Şüşə lif» ASC-nin isə 7 hektar toppaq
sahəsi, 25,5 min kvadratmetr tikinti sahəsi var. 

«Şəki hamam» şəhərin mərkəzində 4,7 sot əraziyə,
Əmlak kompleksi isə 9,2 hektar torpağa malikdir.
Şəkinin Qudula kəndindəki istirahət zonasının isə 370
kvadratmetr tikili, 1 hektar torpaq sahəsi var. «Zərdab
Aqrotezservis»i alanlar isə 15 hektar torpağa sahib ola-
caqlar.

ÖZéLLéŞDİRMé – 
HéM Dé YENİ İŞ YERLéRİ DEMéKDİR

Tədbirdə çıxış edən Mingəçevir Şəhər İcra
Hakimiyyəti başçısının müavini Məhluqə Cavadova
bildirib ki, son dövrlər Mingəçevir şəhərində
investorların artması, əcnəbi və yerli sahibkarlar
tərəfindən müəssisələrə sərmayələrin artımı özəlləşmənin
sürətlənməsinin göstəricisidir. Qeyd edilib ki,
investorların cəlb edilməsi üçün Mingəçevirdə geniş
imkanlar var. Özəlləşmə və müəssisələrin fəaliyyəti
nəticəsində yeni iş yerləri açılır, məşğulluq yüksəlir.

Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının şöbə
müdiri Fərhad Osmanov qeyd edib ki, sadə və onlayn
prosedurlarla özəlləşmə prosesinin həyata keçirilməsi
investorların bu sahəyə marağını artırıb.

ELEKTRON HéRRAC Vé ÖZéLLéŞDİRMé PORTALI
Tədbirdə Özəlləşdirilmə portalı və Elektron hərrac

haqqında da danışılıb. Bildirilib ki, bu sistem vasitəsilə
investorlar istənilən yerdən internet vasitəsilə hərraclara
qo şula bilərlər. Sonra Komitə ilə Azərbaycan Fındıq İs -
teh salçıları və İxracatçıları Assosiasiyası arasında əmək -
daş lıq memorandumu imzalanıb.

Forumda komitə nümayəndələri özəlləşdirmə pro -
sesi ilə bağlı sahibkarların çoxsaylı suallarını cavab lan dı -
rıb lar.



Azərbaycanda torpaq sahələrinin uçotu ilə bağlı
işlər sürətlənib. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
(ƏMDK) ölkənin 30-dək rayonunda Torpaqların
Elektron Uçotu və Rəqəmsal kadastr xəritələrinin
yaradılması işini başa çatdırıb. 

2018-ci ilin sonunda Komitə daha 5 rayonda elek-
tron uçot işlərinin başa çatması ilə bağlı təqdimatlar
keçirib. Bunlar Daşkəsən, Ağdam, Bərdə, Masallı və
Zaqatala rayonlarıdır. 

MASALLI RAYONU
Bələdiyyə hüdudları daxilində 51,3 min hektar tor-

paq sahəsi var. 
Bunun 5,7 min hektarı dövlət, 21,0  min hektarı

bələdiyyə, 24,6 min hektarı xüsusi mülkiyyətdədir.
Torpaq sahələrinin 32,5 min hektara yaxını (63,3 %-i)
kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları, bunun da 27,1 min
hektarını əkin sahələridir. 

Torpaq islahatı zamanı rayonda əkin sahəsi 26,7
min hektar olduğu halda,  elektron uçot zamanı onun
həcminin artaraq 27,1 min hektara çatdığı məlum olub.
Torpaq payı olan ailələrdən 32,2 minə yaxının torpaq

ölçüləri 1 hektaradəkdir. 
Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarda özbaşına

salınmış  4 552 tikili və qurğular var. Bundan 250-si
dövlət mülkiyyətində, 2105-i bələdiyyə mülkiyyətində,
2197–u xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlardadır. 

TORPAQLARIN DéQİQ 
SéRHéDLéRİ MéLUM OLUR

Elektron uçot ilk növbədə torpaqların sərhədləri,
həndəsi ölçüləri, formasını onların hansı kateqoriyaya aid
olduğunu, istifadəyə yararlı olub-olmadığını müəyyən
etməyə imkan verir. Uçot işləri nəticəsində torpaqlardan
necə istifadə olunduğu, buradakı problemlər və
uyğunsuzluqlar aşkar edilir. Məlum olduğu kimi,
torpaqların real göstəriciləri və sənəddəki məlumatlar
arasında çoxsaylı fərqlər var. Uçot işləri bu
uyğunsuzluqları aradan qaldırmağa imkan verir.

DAŞKéSéN RAYONU 
Bələdiyyə hüdudları daxilində 53,3 min hektar tor-

paq sahəsi var. 
Bunun 31,9 min hektarı bələdiyyə, 10,3 min hektarı

Torpaqları payızda sayarlar
REAL RéQéMLéR MéLUM OLUR

Elekton uçot işl"ri Az"rbaycanda torpaqlardan istifad"
sah"sind" v"ziyy"ti, probleml"ri v" imkanları üz" çıxarıb
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dövlət, 11,1 min hektarı özəl torpaqlardır. Torpaqların
35,1 min hektarı (65,8 %-i) kənd təsərrüfatına yararlı tor-
paqlar, o cümlədən 10,4 min hektar əkin sahələridir.
Torpaq islahatı zamanı əkin sahələri 16,8 min hektar olsa
da indiyədək bu göstərici azalaraq 10,4 min hektardır.
Pay torpağı olan ailələrdən 7,8 minin torpağı 1
hektaradəkdir. 

Kənd təsərrüfatı torpaqlarında özbaşına 179 tikili və
qurğu var (bundan 3 dövlət mülkiyyətində, 149
bələdiyyə mülkiyyətində, 27 xüsusi mülkiyyətində olan
torpaqlardadır).

TORPAQ İDARéÇİLİYİNDé 
YENİ MEXANİZMLéR HAZIRLANIR

Torpaq fondunun dəqiq uçotu onların necə istifadə
edildiyi, bu sahədəki vəziyyəti təhlil etməyə kömək
edəcək. Uçot işləri nəticəsində rayonlarda kənd
təsərrüfatında istehsalın iqtisadi səmərəsi artır, torpaqlar-
dan düzgün istifadə edilir, eləcə də bunun üçün yeni
mexanizmlər hazırlanır. 

AĞDAM RAYONU
Bələdiyyə hüdudları daxilində 36 min hektar torpaq

sahəsi var. Bundan 18,2 min hektar dövlət, 5  min hektar
bələdiyyə, 12,8 min hektar özəl torpaqlardır. Torpaqların
28,5 min hektarı (79,2 %-i) kənd təsərrüfatına yararlıdır,
ondan  2,4 min hektarı əkin sahələridir. Torpaq islahatı
zaman rayonda əkin sahələri 1,7 min hektar olduğu hal-
da, elektron uçot zamanı ərazilərin müxtəlif uqodiyaların
hesabına 2,4 min hektara yüksəldiyi məlum olub.
Rayonda torpaq payı almış ailələrdən 3,2 mininin torpağı
1 hektaradəkdir. 

Elektron uçotda məum olub ki, kənd təsərrüfatı
torpaqlarında 296 özbaşına tikili və qurğular var.
Bunların 115-i dövlət, 134-ü bələdiyyə, 47-si xüsusi
mülkiyyətdə olan torpaqlardadır. 

YENİ MéLUMATLARIN İSTİFADéSİNé BAŞLANIB
Hər bir rayon üzrə bu işlər başa çatandan sonra əldə

edilən nəticələr, eləcə də rəqəmsal xəritələr və uçot
göstəriciləri istifadə üçün müvafiq qurumlara, eləcə də
rayon icra hakimiyəti və bələdiyyələrə verilir. 

ZAQATALA RAYONU 
Rayonunun bələdiyyə hüdudları daxilində torpaq

islahatına cəlb edilmiş 65,2 min hektar torpaq var.
Bunlardan 13,9 min hektarı dövlət, 22,8 min hektar
bələdiyyə, 28,5 min hektarı özəl torpaqların payına
düşür. Torpaq sahələrinin 62,4 min hektarı (95 %-i) kənd
təsərrüfatına yararlı, bunun 19,3 min hektarı əkin

sahələridir. Torpaq islahatı zamanı rayonda əkin sahələri
23,9 min hektar olduğu halda, elektron uçot aparılanda
məlum olub ki, bu ərazilər əsasən çoxillik əkmələrin
artması hesabına azalaraq 19,3 min hektar olub.
Əvəzində çoxillik əkmələr digər uqodiyaların hesabına
8,6 min hektardan 16,3 min hektaradək  artıb. Rayonda
torpaq payı almış ailələrdən 40 mindən çoxunun torpağı
1 hektaradəkdir. Elektron uçot zamanı kənd təsərrüfatı
torpaqlarında 1104 qanunsuz tikili və qurğuların olduğu
aşkarlanıb. Bunların 24-ü dövlət, 491-i bələdiyyə, 589-u
xüsusi mülkiyyətdəki torpaqlardadır. 

Görülən işlər çərçivəsində rayonun keçmiş Qələbə
və Əliabad təsərrüfatlarında torpaq islahatına düzəliş
işləri tamamən yenidən aparılıb. 4000-ə yaxın ailənin
həyətyanı və pay torpaqlarının dəqiq sərhədi müəyyən
edilib və hazırlanan kadastr məlumat bazasına daxil
edilib.

TORPAQLARI 1 HEKTARDAN 
AZ OLANLAR BİRLéŞMéLİDİR

Aşkar edilib ki, rayonlarda torpaq payı alan ailələrin
bir hissəsinin, bəzən əksəriyyətinin torpaq payı 1 hektar-
dan azdır. Bu da həmin torpaqdan istifadəyə və gəlir əldə
etməyə çətinlik yaradır. Ona görə də, torpaq sahələrinin
konsolidasiyasına, birləşməsinə, məsələn, torpaq
sahiblərinin kooperasiyalar yaratmasına ehtiyac vardır.

BéRDé RAYONU 
Bələdiyyə hüdudları daxilində 80,5 min hektar tor-

paq var. Bunun 30,8 min hektarı bələdiyyə, 9,3 min
hektarı dövlət, 40,4 min hektarı özəl torpaqlardır.
Torpaq sahələrinin 59,8 min hektarı (74,3 %-i) kənd
təsərrüfatına yararlı, bunun da 49,3 min hektarı əkin
sahələridir. Torpaq islahatı zamanı rayonda əkin
sahələri 45,1min hektar olduğu halda, elektron uçot
aparılan zaman bu ərazilər müxtəlif uqodiyaların
hesabına artaraq 49,3 min hektar olub. Torpaq payı
almış ailələrdən 15,6 minə yaxınının torpaq ölçüləri 1
hektaradəkdir. 

Rayonun kənd təsərrüfatına yararlı olan
torpaqlarında 2 768 qanunsuz tikili və qurğular var.
Bundan 234-ü dövlət, 1 415-i bələdiyyə, 1119-u özəl
torpaqlardadır. 

TORPAQLARDAN QANUNSUZ 
İSTİFADé MÜMKÜN OLMAYACAQ

Uçot işləri torpaq mübahisələrinin və torpaqlardan
qanunsuz istifadənin də qarşısını almağa imkan verir.
Artıq bununla bağlı Salyan rayonunun Parça Xələc
kəndində yeni pilot layihəsinə start verilib. 
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AZəRBAYCANDA 
əMLAKıN QEYDIYYATıNDA
REKORD GÖSTƏRİCİ
Öt"n il Az"rbaycanda 218 mind"n 
artıq "mlaklarla "m"liyyat aparılıb

Az"rbaycanda h"yata keçiril"n islahatlar, o cüml"d"n "mlakın
qeydiyyatının sad"l"şdirilm"si v" bu bar"d" müt"madi
aparılan maarifl"ndirm" kampaniyaları "halinin "mlakın
s"n"dl"şdirilm"sin" marağını artırıb. 2018-ci ild" ölk"d" "mlak
qeydiyyatında rekord qeyd" alınıb - 218 mind"n artıq
"mlaklarla "m"liyyat aparılıb. Bundan "lav" 60 mind"n artıq
"mlak s"n"dl"şdiril"r"k leqal "mlak dövriyy"sin" daxil edilib. 
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Beləliklə, ƏMDK-nin məlumatlarına görə, 2018-
ci ilin dekabr ayında ölkədə 18,3 min əmlak üzərində
mülkiyyət hüququ qeydə alınıb. Bu ötən ilin dekabrına
nisbətən təqribən 3% artıqdır. Aparılan qeydiyyatın 5
mini (27,3%) ilkin, 13,3 mini (72,7%) təkrar qeydiy -
yata aiddir. Dekabrda 15,2 min əmlaka texniki pas-
port, 10,8 min müayinə aktı tərtib edilib, 317 yük-
lülük, 3,8 min ipoteka qeydə alınıb. 

Ötən ay məhdudlaşdırmaya dair 19,8 min arayış,
əhaliyə xidmətlə bağlı isə 2,7 min müxtəlif arayışlar
verilib. Ötən ilin dekabrı ilə müqayisədə əmlakın
ilkin qeydiyyatı 11% azalıb, təkrar qeydiyyatı isə
9,5% artıb. Dekabrda texniki pasportların sayı 2,2%
azalıb, ipoteka qeydiyyatı 12%, yüklülük 27% artıb
(Cədvəl 1.). 

Dekabrda mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı
aparılan əmlaklardan yarıdan çoxu torpaq sahələridir.
18,3 min əmlakın 9,3 mini torpaq sahələrinin payına
düşür. Qeydiyyat sayına görə sonrakı yerləri mənzillər
(4 475 və ya ümumi qeydiyyatın 25%-i) və fərdi evlər
(3 649 ev və ya ümumi qeydiyyatın 20%-i) tutur. Ötən
ay 330 qeyri-yaşayış binası, 482 qeyri-yaşayış sahəsi,
67 əmlak kompleksi, 14 çoxmərtəbəli yaşayış binası və
16 çoxillik əkmə olub. Ötən ilin dekabrı ilə
müqayisədə fərdi evlərin qeydiyyatı 6,6%, torpaqların
qeydiyyatı 7,8% artıb, mənzillərin qeydiyyatı 10%
azalıb (Cədvəl 2.).

Ümumilikdə, 2018-də ölkədə 218,3 min əmlaka

aid hüquqlar dövlət qeydiyyatına alınıb. Bu ötən ilin
eyni dövrünə nisbətən 11,4% artıqdır. Qeydiyyatdan
keçən əmlakın 60,2 mini (27,6%) ilkin, 158,1 mini
(72,3%) təkrar qeydiyyatdan keçib. 2017-ci ilə
nisbətən ilkin qeydiyyat 3,3%, təkrar qeydiyyat 15%
artıb. 

Bu dövrdə 186,3 minə yaxın texniki pasport,
138,5 min müayinə aktı tərtib edilib, dövlət

Cədvəl 1. 2018-ci ilin dekabr ayında ƏMDK
yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri

Xidmətinin əsas göstəriciləri

№ Göstəricilər dekabr,
2018 

dekabr,
2017-yə
nisbətən
dəyişmə

1
Mülkiyyət hüquqları üzrə apa -
rılmış dövlət qeydiyyatının sayı  

18 285 2,9%

o cümlədən,
ilkin qeydiyyat

4 995 -11,4%

təkrar qeydiyyat 13 290 9,5%

2 Texniki pasportların sayı 15 212 -2,2%

3 Yüklülük (icarə, istifadə) 317 -17,0%

4 İpoteka qeydiyyatı 3 775 12,5%

5
Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə)
dair dövlət reyestrindən arayış

19 822 27,3%

6
Əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif

arayışlar 
2 704 62,3%

7 Müayinə aktı 10 773 -6,2%

Cədvəl 2. 2018-ci ilin dekabr ayında hüquqların
dövlət qeydiyyatının əmlak bölmələri üzrə hesabatı

№ Göstəricilər 
dekabr,
2018

dekabr,
2017-yə
nisbətən
dəyişmə

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 18 285 2,9%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 3 649 6,6%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 4 475 -10,1%

3 Torpaq sahələri 9 252 7,8%

4 Qeyri yaşayış binası 330 0,9%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 482 23,0%

6 Əmlak kompleksi 67 17,5%

8 Çoxmərtəbəli yaşayış binaları 14 0,0%

9 Çoxillik əkmələr 16
2,6 dəfə

artım

Cədvəl 3. 2018-ci ilin yanvar-dekabr aylarında
ƏMDK yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri

Xidmətinin əsas göstəriciləri

№ Göstəricilər 
Yanvar-
dekabr,
2018

Yanvar-
dekabr

2017-yə
nisbətən
dəyişmə

1
Mülkiyyət hüquqları üzrə 
dövlət qeydiyyatının sayı  

218 315 11,4%

o cümlədən, ilkin qeydiyyat 60 168 3,3%

təkrar qeydiyyat 158 147 14,8%

2 Texniki pasportların sayı 186 333 10,0%

3 Yüklülük (icarə, istifadə) 4 257 19,1%

4 İpoteka qeydiyyatı 43 286 12,3%

5
Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə)
dair dövlət reyestrindən arayış

202 324 28,9%

6
Əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif

arayışlar 
61 895 32,5%

7 Müayinə aktı 138 493 6,3%
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reyestrindən məhdudlaşmaya dair 202,3 minə yaxın,
əhaliyə xidmətlə bağlı 61,9 min arayış verilib, 43,2
min ipoteka, 4,2 min yüklülük qeydiyyata alınıb. 

2017-ci illə müqayisədə texniki pasportların sayı
10%, ipoteka qeydiyyatı 12,3%, yüklülük 20% artıb
(Cədvəl 3.)

2018-də mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı
aparılan əmlaklardan 40,2 mini fərdi yaşayış və bağ
evi, 55,5 mini mənzil, 111,3 mini torpaq sahəsi, 4 mini
qeyri-yaşayış binası, 5,2 mini qeyri-yaşayış sahəsi,
849-u əmlak kompleksi, 126-sı çoxmərtəbəli yaşayış
binası, 138-i çoxillik əkmə olub. 

2017-ci illə müqayisədə fərdi evlərin və
mənzillərin qeydiyyatı 10%, torpaqların qeydiyyatı
13%-ə yaxın artıb. Ən böyük artım qeyri-yaşayış
sahələrində qeydə alınıb  - 42%. Ümumilikdə isə tor-
paq sahələrinə olan böyük maraq özünü 2018-ci ildə
də büruzə verib. Ötən il daşınmaz əmlakın
qeydiyyatının yarıdan çoxu torpaqların payına düşüb
(Cədvəl 4.). 

2018-ci ildə əmlak bazarında regionların payı
artıb. Belə ki, 2017-cı ilin yekunlarına görə, əmlakın
qeydiyyatında regionların payı 66,6% olduğu halda in-

di bu rəqəm 68%-ə yüksəlib. Əvəzində Bakının əmlak
bazarındakı payı 33,4%-dən 32%-ə enib. 

Ənənəvi olaraq fərdi yaşayış evi, torpaq sahələri,
qeyri-yaşayış binaları və əmlak kompleksləri üzrə
əməliyyatların böyük hissəsi, çoxillik əkmələrlə
əməliyyatların isə hamısı regionlarda aparılır. Bu
dövrdə qeydiyyatdan keçən 146 çoxmərtəbəli binanın
isə 110-u Bakıda, digər yarısı regionlarda yerləşir
(Cədvəl 5.). 

Mənbə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
2018-də ƏMDK yanında Daşınmaz Əmlakın

Dövlət Reyestri Xidmətinin 18 ərazi idarəsinin 16-da
daşınmaz əmlakın qeydiyyatının artımı, 2 ərazi
idarəsində isə azalması müşahidə edilib. Qeydiyyatın
ən böyük artımı Lənkəran (62,9%), Ucar (33,1%) və
Şəki (24,5%) ərazi idarələrində qeydə alınıb.
Qeydiyyatın azalması isə Tovuz (4,1%) və Qəbələ
(2,8%) ərazi idarələrində baş verib.

Yanvar-dekabr aylarında daşınmaz əmlak
üzərində qeydə alınan mülkiyyət hüquqlarının 27,6%-i
ilkin qeydiyyatın payına düşür. İlkin qeydiyyatın ən
yüksək payı Zaqatala (39,8%), Bakı (32,6%) və
Sumqayıt (32,5%) ərazi idarələrində qeydə alınıb. 

Ümumiyyətlə 18 ərazi idarəsinin 6-sında ilkin
qeydiyyatın payı 30% və ondan yuxarıdır. Bakıda isə
ilkin qeydiyyat ümumi qeydiyyatın 32,6%-i qədərdir. 

2018-ci ildə ölkə üzrə 16 708 mənzil
özəlləşdirilib. Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən
özəlləşdirilmiş mənzillərin sayı 19,1% artıb.
Ümumilikdə, özəlləşdirmə başlayandan 2019-cu il
yanvarın 1-dək ölkə üzrə 560 293 mənzil
özəlləşdirilib. 

Cədvəl 4. 2018-ci ilin yanvar-dekabr 
aylarında hüquqların dövlət qeydiyyatının 

əmlak növləri üzrə hesabatı

№ Əmlak Bölmələri
Yanvar-
dekabr,
2018

Yanvar-
dekabr

2017-yə
nisbətən
dəyişmə

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 218 315 11,4%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 40 157 6,5%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 55 522 10,3%

3 Torpaq sahələri 111 295 12,7%

4 Qeyri yaşayış binası 4 031 11,3%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 5 197 41,8%

6 Əmlak kompleksi 849 10,7%

8 Çoxmərtəbəli yaşayış binaları 126 -9,4%

9 Çoxillik əkmələr 138 -15,3%

Cədvəl 5. 2018-ci ilin yanvar-dekabr aylarında
hüquqların dövlət qeydiyyatının əmlak bölmələri,

Bakı və regionlar üzrə hesabatı

№ Əmlak Bölmələri
Ölkə
üzrə

Bakı
üzrə
Sayı

Bakı
üzrə  %

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 218 315 69 888 32,0%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 40 157 12 729 31,7%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 55 522 39 529 71,2%

3 Torpaq sahələri 111 295 11 583 10,4%

4 Qeyri yaşayış binası 4 031 1 279 31,7%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 5 197 4 459 85,8%

6 Əmlak kompleksi 849 278 32,7%

8
Çoxmərtəbəli yaşayış

binaları
126 41 32,5%

9 Çoxillik əkmələr 138 - -
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юзялляшдирмя

H"rraca ilk d"f" qatılıb "mlak sahibi oldu
RéQABéTLİ HéRRAC

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin (ƏMDK)
dekabrın 11-də keçirdiyi özəlləşdirmə hərracında dövlət
əmlakları uğrunda əsl mübarizə gedib. Yeri gəlmişkən,
yeni tətbiq edilən elektron sistemin köməyilə istənilən
şəxs bu hərraclarda internet vasitəsilə də iştirak edib
əmlak sahibi ola bilər.

Dekabrın 11-də keçirilən növbəti hərracda 20 SC-
nin səhmləri, 27 kiçik dövlət müəssisə və obyekt, 22 isti -
fa dəsiz qeyri-yaşayış sahəsi, eləcə də 8 yarımçıq tikili və
6 avtomobil satışa çıxarılıb. Ümumilikdə 83 əmlakın 20-
si Bakıda yerləşir. Hərrac komissiyasının məlumatına gö -
rə, Bakı şəhəri üzrə satışa çıxarılan 2 əmlak üzrə hərraca
2 si fariş daxil olub. Hərraca çıxarılan 4 avtomobilə isə 8
sifariş verilib.

Hərracdan əvvəl komissiya iştirakçılara qaydaları
izah edib. Qaydalara görə, hərrac rəqabətli olarsa, əmlakı
al maq istəyənlər hər dəfə qiyməti ən azı ilkin satış də yə -
ri nin 1%-i qədər artıra bilərlər.

Hərrac Bakıdakı istifadəsiz qeyri-yaşayış sa hə lə ri -
nin satışı ilə başlayıb. Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsi
Q.Süleymanov küçəsi, 44 ünvanındakı kürsüsünün bir
hissəsi satışa çıxarılıb. Sahəsi 35,5 kvadratmetr olan
əmlakın ikin satış qiyməti 10 min manat elan edilib. İlk
olaraq 2 saylı biletin sahibi onu bu qiymətə almağa razı
ol duğunu bildirib. Digər iddiaçı olmadığı üçün həmin
şəxs qalib elan edilib. Sabunçu rayonu, Bakıxanov qə sə -
bə si, Məhsəti Gəncəvi küçəsi, 2/4-də yerləşən qeyri-ya -
şa yış sahəsi də sahibini tapıb. 4 mərtəbəli binanın zir zə -
mi si (sahəsi 288 kvadratmetr) 35 min manat ilkin satış
qiy məti ilə hərraca çıxarılıb. 1 saylı iştirakçı zirzəmini
elə həmin qiymətə alıb.

Bundan sonra avtomobillər hərraca çıxarılıb. İki av-
tomobilin hərracı rəqabətli olub və qiymətləri artıb. Belə
ki, «Kia Optima»nın ilkin satış qiyməti 3 600 manat elan
edilsə də, 2 iştirakçı - 4 və 5saylı biletin sahibləri ard-ar-
da daha baha qiymət təklif ediblər: 3750 manat, 3800
manat, 4000 manat, 4 100 manat, 4200 manat, 4300
manat. Ən son səslənən rəqəm 4 400 manat olub. 4 saylı
biletin sahibi həmin qiymətlə avtomobili alıb.

2007-ci il istehsallı «Daewoo Nexia» üçün isə 3
nəfər yarışıb. İlkin satış qiyməti 2 880 manat elan edilən
avtomobilə 2 950 manat, 3 100 manat, 3 150 manat, 3
200 manat təklif edilib. 7 saylı iştirakçı isə sonda 3250
manat təklif edərək qalib gəlib. 2006-cı ildə istehsal
edilən «Mitsubishi Galant» markalı maşın 7 500 manata,
«Mitsubishi L 200» (2005) isə 5000 manata satılıb.

Sonda hərrac protokolları imzalanıb. Qaydaya görə,

protokol imzalandıqdan sonrakı 10 iş günü ərzində
əmlakın alınması ilə bağlı müqavilə bağlanmalı, 30 bank
günü ərzində tam ödəniş edilməlidir.

Yeni əmlaklara sahib olan vətəndaşlar hərrac
prosedurları və nəticələrindən razı qaldıqlarını bildiriblər.

Hərrac iştirakçısı Sadiq Alməmmədov və Ülviyyə
Çələbiyevanın təmsilçisi hərracdan razı qaldıqlarını
deyiblər. Hərracın çox şəffaf və hər kəs üçün bərabər
şəraitdə keçdiyini, prosesdən razı qaldıqlarını
vurğulayıblar. S.Alməmmədov bildirib ki, hərrac barədə
məlumatı ƏMDK internet saytından alıb: «Qiyməti də
bazar qiymətlərinə uyğun idi və bizi qane etdi. Ona görə
almaq qərarına gəldik». S.Alməmmədov aldığı qeyri-
yaşayış sahəsini təmir edib gələcəkdə biznes üçün
istifadə edəcəyini bildirir. Qeyd edək ki, həmin obyekti
anbar, mağaza və digər məqsədlərlə istifadə etmək olar.

Digər iştirakçı isə aldığı qeyri-yaşayış sahəsini
mağaza kimi istifadə edəcək: «Mən ilk dəfədir hərracda
iştirak edirəm. Bu barədə internetdən məlumat aldım.
Elektron qaydada sifariş verdik. Planımız burada yeni
mağaza açmaqdır».
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Xaricd" "mlak qiym"tl"ri nec" d"yişib?
2018-İN YEKUNU

2018-ci il dig"r sah"l"rd" olduğu kimi, xarici ölk"l"rin daşınmaz
"mlak sektoru v" bu sektora yatırımlar baxımından da çox d"yişk"n
v" maraqlı oldu. Müşahid"l"r göst"rir ki, bir neç" il "vv"l baş vermiş
böhrandan sonra b"zi bazarlar özün" g"lm"y" başlayır. Xarici
ölk"l"rin, xüsusil" d" az"rbayanlılar arasında populyar olan
Avropanın v" Türkiy"nin daşınmaz "mlak bazarında qiym"tl"r"
miqrantlar v" yerli valyutaların m"z"nn"sinin ciddi sur"td"
d"yişm"si d" t"sir edib. Bel"likl"...
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İspaniya
Bu gün İspaniya bazarında vaxtilə baş vermiş əmlak

böhranını yalnız banklar - hansı ki, mütəmadi olaraq
girov əmlakları satırlar - xatırladır. Digər göstəricilər isə
İspaniyanın əmlak bazarının sürətlə dirçəldiyindən xəbər
verir. 2018-ci ilin ilk 9 ayında xaricilərlə aparılan əmlak
əməliyyatlarının həcmi 50 mini keçib. Bu əvvəlki illə
müqayisədə 13% artım deməkdir.  Bu dövrdə İspaniyada
1 kvadratmetr əmlakın qiyməti 5,3% yüksəlib. Ən vacibi
odur ki, dirçəlmə bütün regionlarda və bütün əmlak
növlərində hiss olunur. 

Hərçənd, ayrı-ayrı regionlarda artım sürətləri
fərqlənir. Qiymətlər ən çox paytaxtda və iri şəhərlərdə
yüksəlir – təqribən illik 8,3%. Aralıq dəniz sahillərindəki
əmlaklar 6%, Balear və Kanar adalarında 4,5% artıb.
Regional mərkəzlərin ətrafında isə əmlakların
qiymətində 3,8% artım baş verib. Digər ərazilərdə artım
0,9%-dir. Həm daxili, həm də xarici tələbatın
yüksəlməsi, kreditləşmənin artımı və ümumiyyətlə
işgüzar aktivliyin yüksəlməsi fonunda əmlak sektorunun
artımı göz qabağındadır. 

Bolqarıstan 
2018-ci ilin il iki rübünün nəticələrinə görə, ölkənin

Milli Statistika İnstitutu qiymətlərin illik hesabla 7,3%
artdığını bildirir. Avrostat daha yaxşı rəqəmlər açıqlayıb
– illik 7,5%. Başqa sözlə, Bolqarıstan bazarında 2017-ci
ildən başlayan müsbət dinamika davam edir. Amma bu
yalnız orta göstəricidir. Ölkənin fərqli regionları arasında
əvvəlki kimi böyük fərqlər var. Ən böyük qiymət artımı
– paytaxtda və iri şəhərlərdədir. Məsələn, paytaxt
Sofiyada qiymət artımı 10%-i keçib, sahildə isə artım
zəifdir. 

Hərçənd 2018-ci ildə Bolqarıstanın kurort əmlakı
xarici tələbatın təsiri ilə xeyli canlanıb. Almanlar,
fransızlar, belçikalılar və Qərbi Avropanın başqa
ölkələrinin təmsilçiləri bolqar sahillərinə qayıdıb. 

2018-in ikinci yarısı ilə bağlı rəsmi göstəricilər hələ
açıqlanmasa da, mütəxəsislər, artım sürətinin illik 2-4%-
ə qədər azaldığını bildirirlər. 

İtaliya
Böhrandan sonra İtaliyada əmlak qiymətləri

Avropanın başqa ölkələri ilə müqayisədə daha yavaş
artır. Üstəlik, Avrostat-ın məlumatına görə, 2018-ci ilin
ikinci rübündə burada qiymətlər 0,2% azalıb.
Ümumilikdə isə 2011-ci ildən indiyədək İtaliyada 1
kvadratmetr əmlakın qiyməti 0,8% yüksəlib. RIF
təşkilatı və MutuiSupermarket.it portalının araşdırmaları
göstərib ki, qiymət artımı gələcəkdə də davam edəcək.
Bura turizm sahəsindəki rekord göstəriciləri, italiyanların

əmlak bazarına qayıdışını, ipoteka kreditlərinin və
satışların artımını, eləcə də xaricilərin marağının
yüksəlməsini də əlavə edəndə bazarın gələcəyi ümidveri-
ci görünür. Bu artıq böhrandan sonrakı dirçəlmənin
əlamətləridir. 

Türkiy" 
Ötən il həm Türkiyənin əmlak bazarı, həm də

ümumiyyətlə ölkə üçün çox maraqlı keçib. Lirənin
kəskin enişi və yüksək inflyasiya öz rolunu oynadı. Bu
birtərəfdən mənfi təsir idi – ölkə iqtisadiyyatı laxladı.
Rəsmi statistikaya əsasən, 2018-ci ilin 3-cü rübündən
sonra ölkədə mənzillərin 1 kvadratmetrinin qiyməti nomi -
nal olaraq 7,17% artıb. Real ifadədə, yəni inflyasiyanı və
istehlak qiymətləri indeksini nəzərə aldıqda isə Türkiyədə
daşınmaz əmlakın qiyməti 13,93% azalıb.

Amma digər tərəfdən, türk lirəsinin zəifləməsi və
qiymətlərin real olaraq azalması xariciləri bu bazara cəlb
edib. 2018-ci ilin oktyabrına olan məlumatlara görə, xari-
ci alıcıların Türkiyədə aldığı əmlakların sayı 134% artıb.
Türkiyənin əmlak bazarı cəlbedici və perspektivlidir,
deməli yüksəliş davam edəcək. 

Almaniya
Almaniyada daşınmaz əmlakın qiymətləri öz

sabitliyi ilə adamı sevindirir. 2017-2018-ci illərdə burada
əmlak qiymətləri 4-5% artıb. «Europace»nin 2018-ci ilin
3-cü rübünə olan məlumatına görə, Almaniyada əmlakın
qiyməti illik 4,89% yüksəlib. Özü də yeni tikililərin
qiymətində 3,53% artım olduğu halda, köhnə tikililərdə
bu artım 6,23%-dir. 

Almaniyada mənzillərə tələbat, xüsusilə də xaricilər
tərəfindən çox güclüdür. Amma iri investorlar artıq
nəzərlərini digər Avropa ölkələrinə yönəldiblər.
PricewaterhouseCoopers (PwC) ekspertləri bildirir ki,
Almaniyanın iri şəhərlərində doğrudan da cəlbedici in-
vestisiya imkanları azalıb. Yəni qiymətlər pik həddində
və ya onun ətrafındadır. Bununla yanaşı, Almaniyada
əmlakın illik gəlirliyi sabit 5% ətrafındadır və Avropa
üçün bu əla göstəricidir. 

Finlandiya
Nisbətən soyuq olmasına baxmayaraq Finlandiya

əmlak qiymətlərinin sabitliyinə görə, Almaniya ilə
rəqabət apara bilər. Son 5 ildə burada heç bir kəskin
artım və ya azalma olmayıb. Qiymətlər 0-2% arasında
dəyişir. Avropanın statistika idarəsinin məlumatına görə,
2018-i ilin ilk yarısında Finlandiyada mənzillər 0,7%
bahalaşıb. Oktyabrda isə illik qiymət artımı 0,3% olub.
Paytaxt Helsinkidə qiymətlər 4% artdığı halda, Tampere
şəhərində illik artım 6,9% olub. 



40 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №94 ’2019

хариъдя ямлак 

Hərçənd, mənzillərdən fərqli olaraq evlər ucuzlaşır.
Finlandiyada bir ailəlik kotteclər bir il əvvəllə
müqayisədə 2,9% daha ucuz olub. Bu kotteclərin
altındakı torpaqların qiyməti isə, əksinə, 8,8% yüksəlib.
Yəni, alıcılar istəsələr Finlandiyada yatırım üçün yaxşı
variantlar tapa bilərlər. 

Yunanıstan
Nəhayət, Avropanın bu ölkəsində

də əmlakın ucuzlaşması dayandı.
2018-i ilin birinci rübündə
Yunanıstanda daşınmaz əmlakın
qiyməti 0,3% yüksəlib. 2 və 3-cü
rübün nəticələrinə görə isə
qiymətlər 1,2% və 2,5% artıb.  

Ən yüksək qiymət artımı
Afinada müşahidə olunur. Burada
qiymətlər il ərzində 3,7% yüksəlib. Hələ də
aşağı olan qiymətlər və icarə haqlarının sürətli
artımı (illik artım 35%-ə çatır) sayəsində xarici investor-
lar diqqətini bu bazara yönəldiblər. 

Monteneqro
Məşhur detektiv yazarı Resk Stautun «Qara dağlar»

adlandıraraq gözəlliklərini qələmə aldığı Monteneqro
heyanedici gözəl olsa da, daşınmaz əmlak bazarı yeni və
çox mürəkkəbdir. Hər halda ekspertlər hələ də buradakı
proseslərdən baş çıxara bilmirlər. Rəsmi statistika isə
sayı o qədər də çox olmayan yeni tikililəri əhatə edir.
2018-ci ilin 1-ci və 2-ci rübündə burada illik qiymətlər
müvafiq olaraq 0,9% və 1,9% yüksəlib. Əvəzində 3-cü
rübün nəticələrinə görə, 0,7% artım qeydə alınıb. Yerli
ekspertlər bildirir ki, yeni tikililər bahalaşsa da, köhnə
evlər ucuzlaşır. 

YENİ MİQRASİYA PROQRAMLARI
Ayrı-ayrı ölkələrdə əmlak qiymətlərinə

hökumətlərin miqrasiya siyasəti də təsir edir. Bu sahədə
bəzi yeniliklər 2019-cu ilin əvvəlindən başlayıb. 

Belə ki, bu ilin əvvəlindən Monteneqro ölkəyə
yatırım edən investorlara vətəndaşlıq verməyə başlayıb.
Monteneqro pasportunu almaq üçün xarici investorlara
bir neçə variant təklif edilir. Belə ki, investorlar
hökumətin razılıq verdiyi layihələrə ölkənin inkişaf etmiş
ərazilərində 450 min avro, inkişaf etməmiş ərazilərdə isə
250 min avro yatırmalıdırlar. Hökumətə ayrıca ödənilən
rüsum isə 100 min avrodur. Xatırladaq ki, indiyədək
Monteneqroda yalnız əmlak almaq müqabilində
müvəqqəti yaşayış icazəsi proqramı vardı. 

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ və ya Dubay) də
bu ildən investorlar üçün yeni imkanlar açıb. Yeni qay-

dalara görə, burada yaşayan xaricilər 10 illik viza ala-
caqlar. Yerli şirkətlərə yatırım edənlər isə tam sahiblik
hüququ qazana biləcəklər. Bundan başqa, 55 yaşdan son-
ra BƏƏ-də yaşayan xaricilər pensiyaya çıxandan sonra
burada qala bilərlər, bunun üçün 5 illik pensiya vizası al-
maq lazımdır ki, onun üçün də bəzi kriteriyalara cavab
vermək lazımdır. Bura azı 545 min dollarlıq əmlakın və
ya 272,3 min dollarlıq nağd pulun olması, ya da ayda azı
5,5 min dollar gəlirin olması aiddir. 

PROQNOZLAR
Dubayın Torpaq Departamentinin məlumatlarına

görə, 2018-ci ilin son iki həftəsi ərzində, yəni dekabrın
17-dən 30-dək daşınmaz əmlakla rekord məbləğdə
müqavilələr bağlanıb - 5,2 mlrd. dollar. Departamentin
direktoru Sultan Butti Bin Mecren bildirir ki, bu
əmirliyin daşınmaz əmlak bazarının 2019-cu ildə
dirçələcəyini göstərir. 

MyHome.ie portalı isə Davy şirkəti ilə birlikdə
İrlandiyanın daşınmaz əmlak bazarı haqqında maraqlı
hesabat hazırlayıb. Mütəxəssislər proqnoz verirlər ki,
Breksit (Britaniyanın Avropa Birliyini tərk etməsi) ilə
bağlı qeyri-müəyyənliklər aradan qalxandan sonra
daşınmaz əmlak bazarında davamlı tələbat və qiymətlər
yüksələcək. Onların fikrincə, bu halda 2019-cu ildə
İrlandiyada mənzil və evlər 5% bahalaşacaq. 

Ümumilikdə Böyük Britaniya üzrə proqnoz da
nikbindir. Ölkənin ən böyük ipoteka kreditorlarından
olan Halifax  hesab edir ki, 2019-cu ildə mənzillərin
qiyməti 2-4% artacaq. 





1 m"rt"b"li ev" 2-ci m"rt"b" "lav" olunubsa,
onu s"n"dl"şdirm"k üçün n" lazımdır?  

Əlavə tikinti işlərinin qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş qaydada aparılaraq başa çatdırılmasını
təsdiq edən sənədlərlə Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət
Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə
müraciət etməlisiniz. 

H"y"tyanı torpağımı tam s"n"dl"şdirm"k üçün
n" t"l"b olunur? Bunun  üçün  kim" müraci"t
etm"k lazımdır? 

Həyətyanı torpaq sahəsinə dair hansı sənədlərin
olduğunu göstərmədiyiniz üçün suala konkret
cavab vermək mümkün olmamışdır. Ümumi olaraq
deyə bilərik ki, torpaq sahələri üzərində hüquqların
qeydiyyata alınması üçün əsas sayılan sənədlər
“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında”
Qanunun 8-ci maddəsi, habelə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 13 yanvar 2015-ci il
tarix li, 439 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvəyə
minənədək əldə edilmiş və yaranmış daşınmaz
əmlak obyektləri üzərində hüquqların əldə
edilməsini təsdiq edən sənədlərin Siyahısı” ilə
müəyyən edilib. 

M"n Ming"çevird" olan m"nzilimi satmaq
ist"yir"m. Orada yaşamadığım üçün qiym"tl"ri
yaxşı bilmir"m. émlakın qiym"tl"ndirilm"si
üçün hansı quruma müraci"t ed" bil"r"m? Bu
proses nec" aparılır? Xidm"t haqqı n" q"d"rdir? 

Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi üçün
“Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” Qanuna
uyğun olaraq bu fəaliyyətlə məşğul olan
qiymətləndiricilərə müraciət etməyiniz tövsiyə olu -
nur. Xidmət haqlarını onları özləri müəyyən edir. 

Torpaq sah"si v" qaraja kupça (çıxarış) almaq
üçün  hansı s"n"dl"r lazımdır?  V"r"s"lik
ş"had"tnam"si var.

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında”
Qanunun 8.0.3-cü maddəsinə görə, vərəsəlik
hüququ haqqında şəhadətnamələr daşınmaz əmlak
üzərində vərəsələrin hüquqlarının qeydiyyata
alınması üçün əsasdır. Qeyd olunan şəhadətnamə
ilə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin
aidiyyəti ərazi idarəsinə müraciət edilməsi tövsiyə
olunur.      
Qeyd edək ki, Vərəsəlik şəhadətnaməsi miras
qalan daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qey-
diyyata alınması üçün əsasdır. Bu müddəa
“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında”
Qanunun 8.0.3-cü maddəsində də öz əksini
tapıb. Yəni həmin sənəd əsasında miras

daşınmaz əmlak üzərində vərəsələrin
hüquqlarının qeydiyyata

alınması təmin edilir.

суал ъаваб
«Су ал-Ъа ваб» руб ри ка сы ЯМДК йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти ня

вя тян даш лар дан да хил ол муш со рьу лар яса сын да ща зыр ла ныр.
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25 sot torpaq sah"sinin Dövl"t aktını itirmişik.
Orijinal s"n"d almaq üçün dövl"t rüsumu
öd"m"liyikmi v" hara müraci"t etm"liyik? 

“Dövlət rüsumu haqqında” Qanunun 26.4-cü
maddəsinə uyğun olaraq daşınmaz əmlak üzərində
mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına
alınması barədə çıxarışın dublikatının verilməsi
üçün 10 manat dövlət rüsumunun ödənilməsi
nəzərdə tutulub. 
Mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin alınması
üçün Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri
Xidmətinin aidiyyəti ərazi idarəsinə müraciət
etməlisiniz. 

Sumqayıt ş"h"rind"  torpağı qeydiyyata almaq
üçün hansı s"n"dl"r lazımdır? Bunun üçün
dövl"t rüsumu n" q"d"rdir?

Torpaq sahəsinin sizin tərəfinizdən qanuni əsaslarla
əldə olunmasını təsdiq edən sənədlər təqdim
olunmalıdır. Bu sənədlər dairəsi “Daşınmaz
əmlakın dövlət reyestri haqqında” Qanunun 8-ci
maddəsi, habelə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 13.01.2015-ci il tarixli 439 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Daşınmaz əmlakın
dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu qüvvəyə minənədək əldə
edilmiş və yaranmış daşınmaz əmlak obyektləri
üzərində hüquqların əldə edilməsini təsdiq edən
sənədlərin Siyahısı” ilə müəyyən edilib.
Hüquqların qeydiyyata alınması üçün dövlət rü-
sumunun məbləği “Dövlət rüsumu haqqında”
Qanunun 26-cı maddəsi ilə müəyyən edilib. Həmin
Qanunun 26.1.1-ci maddəsinə əsasən, daşınmaz
əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət
qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın verilməsi
üçün 30 manat dövlət rüsumu ödənilməlidir.
Qanunun 26.2-ci maddəsinə uyğun olaraq vərəsəlik
nəticəsində əldə edilmiş hüquqların dövlət
qeydiyyatının aparılması  üçün isə 20 manat
məbləğində dövlət rüsumu ödənilməlidir.

Bir m"s"l" il"  bağlı sualımı cavablandır ma -
ğınızı  xahiş edir"m. M"n icar"y" götürdüyüm
"mlakı, icar"dar m"nim razılığım olmadan ipo-
tekaya qoya bil"rmi? Bağladığımız icar" müqa -
vil"sind" bel" bir b"nd yoxdur. 

Qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən, icarəyə
verən şəxs mülkiyyətində olan daşınmaz əmlakı
ipotekaya qoya bilər. Eyni zamanda müraciətinizdə
də qeyd edirsiniz ki, sizin razılığınız olmadan

daşınmaz əmlakın ipoteka qoyulmaması ilə bağlı
icarə müqaviləsində hər hansı şərt yoxdur.

émlakın qeydiyyata alınması kam pa ni ya sın -
dan h"r k"s yararlana bil"r, yoxsa h"r d"f"
qeyd olunan bölg" (yer/küç") sakinl"rin" şamil
edilir? 

“Kütləvi çıxarış” kampaniyası və “Əmlakını qey-
diyyata al və mülkiyyətinə sahib ol” kampaniyası,
vətəndaşların daşınmaz əmlakları üzərində
hüquqlarının dövlət qeydiyyatının aparılması
məqsədilə, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
tərəfindən mütəmadi olaraq təşkil olunan
tədbirlərdəndir. Bu kampaniyaların respublikanın
bütün bölgələrində keçirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur. Kampaniyaların nə zaman və hansı
bölgədə keçirilməsini Komitənin internet
(www.emdk.gov.az) saytından izləyə bilərsiniz.
Kampaniyanın keçirildiyi bütün kənd və qəsəbələr
üzrə hər kəs xidmətlərdən yararlana bilər. 

M"nzilin "kupça"sı kimin adınadısa onun
h"min m"nzili kim"s" bagışlamaq s"lahiyy"ti
varmı? ég"r h"min evd" qeydiyyatda olan
dig"r ş"xsl"rin razılığı yoxdursa, o h"min evi
bağışlaya bil"rmi? 

Mənzilin mülkiyyətçisi olan şəxs ona dair sərən -
cam vermək (yəni mənzili satmaq, bağışlamaq,
kirayəyə vermək və s.) hüququna malikdir.
Mənzilin bağışlanması müqaviləsi notariat
qaydasında təsdiqlənməlidir. 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
11.09.2000-ci il tarixli 167 nömrəli qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Notariat hərəkətlərinin aparılması
qaydaları haqqında Təlimat”ın 49-cu hissəsinə
əsasən, yaşayış sahəsinə (ev, mənzil, otaq)
sərəncam verilməsi (özgəninkiləşdirmə, ipoteka və
sonrakı ipoteka qoyma haqqında müqavilə və
həmin müqavilədə dəyişiklik və onun ləğv edilməsi
haqqında müqavilələr, kirayə və sair müqavilələr)
haqqında müqavilələr təsdiq edilərkən, notarius
həmin yaşayış sahəsində yaşayış yeri üzrə qeydiy -
yatda olması barədə məlumatı müvafiq informasiya
sistemləri ilə qarşılıqlı inteqrasiya vasitəsilə
avtomatlaşdırılmış rejimdə əldə edir və ona uyğun
olaraq həmin ünvanda qeydiyyatda olan yetkinlik
yaşına çatmış bütün ailə üzvlərinin razılığını alır.
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хябярляр

Yeni tikilil"rd" qaraj
t"l"bi başlayıb

Hökumət yeni binaların tikintisi ilə məş ğul olan
sahibkarları bu binalarda qa raj mərtəbələrinin
tikintisinə həvəs lən dir mək niyyətindədir.

FED.az xəbər verir ki, bu prezident İl ham
Əliyevin «Bəzi tikinti ob yekt  lə ri nə tikintiyə icazə və
tikinti ob yektinin is tis ma rına icazə verilməsinin sadə -
ləş di ril mə si ilə bağlı tədbirlər haqqında» fər ma nın da
nəzərdə tutulub.

Fərmanda Nazirlər Kabinetinə tap şı rı lır ki,
Sumqayıt, Gəncə, Xırdalan və Min gə çevir
şəhərlərində çox mənzilli bina inşa edən sahibkarları
bu binalarda avtomobillərin saxlanması üçün qaraj
mərtəbəsinin tikintisinə stimullaşdırmaq üçün təkliflər
hazırlasın.

Özbəkistan hökuməti 2022-ci ilə qədər “Təhlükəsiz
ev” layi hə si ni həyata keçirəcək. Özbəkistan hö kumətinin
bu addımı hüquq po zun tularının profilaktikası və ci na yət -
karlıqla mübarizə sahəsində təd birlərin gücləndirilməsi ilə
bağ lı dır.

Bildirilir ki, 2022-ci il de kab rın 31-dək ölkənin bütün
re gi on la rın da mərkəzləşdirilmiş və av to mat laş dırılmış sis-
tem mərhələ-mər hələ işə salınacaq. Sənədə əsa sən, yeni
tikilən yaşayış binaları müt ləq qaydada təhlükəsizlik və
yan ğından mühafizə sistemləri ilə təc hiz ediləcək.

2019-cu il yanvarın 1-dən da xi li işlər orqanları
mühafizə xid mət lərinin vəsaiti hesabına fərdi mən zillərdə
və yaşayış binalarında mü hafizə-nəzarət avadanlıqları qu -
raş dırılacaq, texniki xidmət pulsuz gös təriləcək.

Özb"kistanda evl"rl" bağlı
yeni sistem

İstanbulda yaşayış binalarında liftlərin quraşdırıl -
masına dair yeni tələblər təsdiqlənib. 

İstanbul Böyükşəhər Bələ diy yə si nin yeni qərarına
əsasən bundan sonra üçmərtəbəli fərdi ya şa yış evləri is-
tisna olmaqla, 3 və daha çox mərtəbəsi olan yaşayış
binalarında lift quraşdırılması məcburi olacaq.  

Mərtəbələrinin sahəsi 800 kv. m və zirzəmisi də daxil ol-
maqla, mər təbələrinin sayı 3-dən çox olan ümumi binalar-
da, layihəyə əsasən 10 mərtəbəli və daha yüksək binalar-
da,  ümumilikdə 20-dən çox mənzilin olduğu binalarda ən

azı 2 liftin quraşdırılmaıs tələb edilir. Bu liftlərdən ən azı
biri fövqəladə hallarda, elektrik enerjisi kəsilən zaman
belə birinci mərtəbəyə enməsi və qapılarını açması üçün
lazımi avadanlıqlarla təchiz edilməlidir. Bu lift həm də
yanğına qarşı da vam lı materialdan hazırlanmalı, tüs tü
buraxmamalı, müstəqil enerji mən bəyinə malik olmalıdır. 

Bir mərtəbədən yüksək ümumi binalarda da ən azı
bir lift qu raş dırılmalıdır. Bundan əlavə, iki mər təbəli bi-
nalarda isə könüllü şə kil də lift quraşdırılması istəyi olar -
sa, buna icazə veriləcək.

İstanbulda yaşayış binalarına YENİ TéLéB
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Əmək Məsələləri Dövlət Ko -
mi təsi (ƏMDK) Azərbaycanın
kənd lərində ünvan reyestri ya rat -
ma ğı planlaşdırır. Bu barədə quru-
mun aparat rəhbəri Azər Bəşirov
bil dirib. Sözügedən məsələnin
komitə üçün prioritet olduğunu
deyən A.Bə şirov ünvan reyestr
xid mə ti nin yaradılması nəticəsində
yerli ic ra hakimiyyəti orqanları ilə
bir lik də 8 minə yaxın küçə və
pros pek tə yeni adlar verildiyini
qeyd edib. «Bu işə başlayanda
ölkədə bir çox küçə və prospektin

adı yox idi. Azərbaycanda yeni
salınan yaşayış massivlərində küçə
və prospektlərə ad ların
verilməsində iştirak et mi şik.
Bundan başqa, bir sıra kü çə lə rin
adları Azərbaycan mentalitetinə
uy ğun deyildi, yerli icra ha ki miy -
yə ti orqanları ilə birlikdə onların
ad larını dəyişdirmişik. Yeni ün-
van re yestr informasiya sistemi-
nin ya ra dılması fövqəlada hallar
və ya xud təcili yadım zamanı
hadisə ye ri nə vaxtında çatmağa
imkan ve rə cək», - o qeyd edib.

Türkiy"d" 
"mlak 10%-d"n
çox bahalaşıb

2018-in noyabrında Türkiyədə
mənzil və evlərin qiyməti ötən ilin
noyabrı ilə müqayisədə 10,5%
artıb. Türkiyə Mərkəzi Bankının
məlumatına görə, ən sürətli qiymət
artımı İzmirdə qeydə alınıb -
+12,34%. Ankarada qiymətlər
8,9%, İstanbulda 6,25% artıb. 

«Liga Real Estate» şirkətinin
məlumatına görə, İzmirdəki sürətli
bahalaşma ərəb ölkələrindən olan
alıcıların bu şəhəri marağı ilə
bağlıdır: «Soyuq Rusiyadan gələn
alıcılar isti Alanya və Antalyanı
seçdikləri halda, isti ərəb
ölkələrinin alıcıları daha sərin olan
Aralıq dənizi sahilinə - İzmirə
üstünlük verirlər». 

Ölkənin ikinci ən iri limanı
olan İzmir həm də biznes üçün
əlverişli şəhərdir. Ötən il ərzində
Türkiyədə yeni tikililər 8,66%,
köhnə mənzillər isə 11,69%
bahalaşıb. Maraqlıdır ki,
İstanbuldakı yeni tikililərin qiyməti
cəmi 2,24% artdığı halda, Ankarada
qiymət artımı 11,3% olub. 

Ünvan Reyestri 
k"ndl"ri d" "hat" ed"c"k

Tikintiy" icaz" üçün
müraci"t
YENİ QAYDADA OLACAQ

Azərbaycanda tikintiyə icazə üçün müraciətlər elektron
qaydada qəbul ediləcək. Bu, Prezident İlham Əliyevin «Bəzi ti -
kinti obyektlərinə tikintiyə icazə və tikinti obyektinin is tis marına
icazə verilməsinin sadə ləş di ril mə si ilə bağlı tədbirlər haqqında»
fər manında nəzərdə tutulub.

Fərmana əsasən ölkə üzrə tikin ti yə icazə üçün elektron
müraciət siste mi nin yaradılacaq və həmin sistem ti kintiyə icazə
icraatında iştirak edən bü tün qu rum ların elektron informasiya
sis  tem lə rinə, eləcə də «Elektron hö ku mət» və «Li senziyalar və
icazələr» por tallarına inteq rasiya ediləcək. Fər man da Nazirlər
Kabinetinə tap şı rılır ki, tikintiyə icazə üçün elektron mü raciət
sis teminin yaradılması ilə bağlı ma liy yə ləşməni təmin etsin. 

Dövl"t tikinti
şirk"tl"rind"n 
404 m"nzil alıb

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi Qarabağ müharibəsi əlillərinin və şəhid
ailələrinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması
üçün 404 ədəd 1-3 otaqlı mənzilin alınmasına
dair dörd müqavilə bağlayıb.

Mənzillər Bakı və Abşeron rayonunda
(354), həmçinin Gəncə (20), Sumqayıt (20) və
Mingəçevirdə (10) alınıb. Müqavilələr "Mega
Plus", "ŞA--İnşaatçı", "Göy Gurşağı-Məmmədli"
MTK-lar və fiziki şəxs Məzahir Məmmədov ilə
bağlanıb. Mənzillərin alışı dövlətə 22,4 milyon
manata başa gəlib.
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ямлак тарихи

TARİXİ REALLIQLAR  
Dubayın adı tarixi mənbələrdə ilk dəfə 1095-ci ildə

ərəb coğrafiyaşünası Əbu Abdulla Əl-Bəkrinin
"Coğrafiya kitabı"nda çəkilib. 5-7-ci əsrdə burada kiçik
bir kənd vardı. Omandan İraqa ticarət əsas ticarət
yollarının üstündəki Dubay sakinləri hələ 7-ci əsrdən
islamı qəbul etmişdilər. 

Dubay sakinlərinin ənənəvi peşəsi mirvari toplayıb,

balıq tutmaq idi. 1580-ci ildə venesiyalı mirvari
ticarətçisi Qespero Belbi də Dubaya mirvari ardınca
gəlmişdi. Bu vəziyyət hələ bir neçə yüz il də davam etdi
- Dubay adlı kiçik bir kənddə sakinlər  40 dərəcəlik istidə
davamlı yemək və təmiz su tapmaq uyğunda mübarizə
aparırdılar. 20-ci əsrin əvvəllərində Dubay öz ərazisini 3
kvadratkilometrə qədər genişləndirsə də, bura cəmi 10
min nəfərin yaşadığı liman şəhəri kimi tanınırdı. Dubay

Yoxsul d"nizçi k"ndi meqapolis" nec" çevrildi?
DUBAYIN TARİXİ

T"bii s"rv"tl"r bir sıra ölk"l"rin tarixini kökünd"n d"yişib. Öt"n "srin
ortalarında fontan ver"n neft quyuları Birl"şmiş ér"b émirliyin"
yeni n"f"s verib. İndi dünyanın turizm v" ticar"t m"rk"zi kimi
tanınan Béé h"r il 10 milyonlarla ziyar"tçi q"bul edir. B"s s"hrada
yerl"ş"n kiçik liman Dubayın indiki statusunu nec" qazandı?  



sakinlərinin mirvari biznesi 1940-cı ilədək davam etdi.
Həmin il Yaponiyada süni mirvari yetişdirmək üsulu
kəşv ediləndən sonra dünyada təbii mirvariyə tələbat
xeyli azaldı. Dubay əhalisinin gəlirləri kəskin azaldı və
şəhərdə uzunmüddətli iqtisadi böhran başladı. 

DUBAY SAKİNLéRİNİ Né XİLAS ETDİ? 
Qumsallıqda məskunlaşan insanların  başqa

məşğuliyyəti olmağıdından  yaşayışları xeyli çətinləşib.
Bunun bir səbəbi də onların əksəriyyətinin  təhsilsiz
olması idi. Vəziyyətdən çıxmaq üçün Dubay şeyxi Said
şəhəri təkrar ixrac mərkəzinə çevirməyi qərara alır, bu
məqsədlə ticarət məhsullarına tətbiq edilən vergilər
azaldılır. 

Dubayla Əbu-Dabi əmirliyi  mütəmadi olaraq
rəqabət aparıb. Belə kəskin münasibətlər və sərhəd
mübahisələri 1947-ci ildə bu əmirliklər arasında
müharibə ilə nəticələnib. Müharibəni dayandırmaq üçün
ingilis arbitrajı sərhəddə bir bufer zonası yaratmağa qərar
verib. 1971-ci il dekabrın 2-də Dubay, Əbu-Dabi və

digər 5 əmirlik birlikdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini
yaratdılar. Buraya Şarca, Umm əl-Kayveyn, Ajman,
Fuceyra, Ras əl-Hayma əmirlikləri də daxil idi. Elə
həmin il Böyük Britaniya Fars körfəzi regionunu tərk et-
di. Dubayda və digər əmirliklərdə isə artıq neft bumu
başlamışdı. 

NEFT BUMU İLé PARLAYAN ŞéHéR 
Mirvaridən əli üzülən Dubayın ulduzu isə ötən əsrin

60-cı illərində yenidən parlamağa başlayıb. 1966-cı ildə
ilk dəfə şəhər ərazisində neft ehtiyatlarının olduğu
aşkarlandı. Burada neft tamamilə təsadüfən aşkar edildi -
yeni kollektor şəbəkəsinin qurulması işləri aparılarkən
qazıntılar  zamanı  yerin təkindən neft çıxması hər şeyi
bir anda dəyişdi. Dubayın tarixində dramatik
dəyişliklərin əsası qoyuldu.

Ticarətin genişlənməsi və neftin daşınması
limanların qurulmasını labüd edirdi.  1972-ci ildə Rəşid
limanının tikintisi başa çatdı. Ardınca 1979-cu ildə
dünyanın ən böyük süni limanı olan Cəbəl Əli quruldu.
Onun ətrafında isə 1985-ci ildə Cafaz azad iqtisadi ticarət
zonası salındı. Azad iqtisadi zonanın yaradılması əmirliyə
xarici sərmayələri cəlb etməyə başladı. 1985-ci ildə
Dubayın məşhur «Emirates» aviaşirkəti də işə düşdü. 

Neft sənayesinin sürətli inkişafı Dubayda işçi
qüvvəsinə də tələbatı artırırdı. Artıq ətraf ölkələrdən bura
işçilər axışırdı, nəticədə 1968-73-cü illərdə Dubayda
əhalinin sayı 3 dəfə artdı. Neft sahəsində çalışanlar
əsasən, Pakistan, Hindistan və digər yaxın ölkələrdən
gələnlər olub. Nəticədə bu gün Dubayda yaşayanların
yalnız dörddə biri yerli əhali, qalanı burada işləmək və
biznes qurmaq üçün gələn xaricilərdir. 

«SéHRADA FIRTINA»NIN FAYDASINI GÖRéNLéR
1990-cı ildə Fars körfəzində başlayan müharibə

şəhərə müsbət mənada çox böyük təsir göstərdi. Həmin
vaxt Küveyti işğal etmiş İraqın üzərinə ABŞ-ın başçılığı
ilə beynəlxalq koalisiya hücum etdi. «Səhrada fırtına»
adlanan əməliyyat nəticəsində Küveyt işğaldan azad edil-
di. Amma xarici ticarət qurumlarının əksəriyyəti əvvəlcə
Küveytdən, sonra isə Bəhreyndən (şiə dalğasının
qızışdığı illərdə) çıxaraq öz ofislərini Dubaya
köçürtdülər. Beləcə, Dubay öz tərəqqisinin ən parlaq
dövrünə qədəm qoydu.

QARA QIZILIN AĞ GÜNé ÇIXARDIĞI MéKANLAR
Neft tapılması şok effekti yaradıb xarici şirkətləri

bura cəlb etsə də, əslində Dubayın neft ehtiyatları böyük
deyildi və BƏƏ-nin bütün ehtiyatlarının cəmi 5%-ni
təşkil edirdi. Ona görə də Dubay rəhbərliyi ümidləri
təkcə neftə bağlamamağı, neftdən istifadə etməklə bütün
sahələri inkişaf etdirməyi qərara alır. 

Beləliklə, «qara qızıl»dan gələn gəlirlər şəhərin
yenidən qurulmasına yönəldildi. Burada turizm və biznes
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mərkəzləri, yeni ticarət-istirahat zonaları yaradılmağa
başlayır, yeni otellər tikilir. Azad İqtisadi Zona isə
Dubayın sərbəst ticarət və biznesə malik bir zona kimi
nüfuzunu gücləndirir. Dubayda neft sənayesi ilə yanaşı
tikinti, turizm və ticarət də aktiv inkişaf etməyə başlayır.
Tikintinin həcminə görə şəhər yalnız Şanxaydan geri
qalırdı.

Paralel olaraq əmirliyə dünya elitasının və varlı
təbəqənin cəlbi üçün idman yarışlarına start verildi.
1996-cı ildən etibarən isə Dubayda at yarışları üzrə
Dünya Kuboku start götürüb. Dubayın ilk 5 ulduzlu oteli
də həmin yarışlar üçün tikilmişdi. Hippodromun
yaxınlığında inşa edilən Meydan Hotelin bütün lüks
otaqlarından və suitlərindən at yarışlarının keçirildiyi
meydana xüsusi eyvan açılır. 

éN YÜKSéK, éN BÖYÜK…
Ümumiyyətlə, Dubay haqqında danışarkən «ən»

sözündən çox istifadə edəcəyik. Çünki burada müxtəlif
göstəriciləri ilə dünyada ilk və ya yeganə olan çoxsaylı
məqamlar var. 1999-cu ildə istifadəyə verilən «Burc əl
Ərəb» dünyanın ilk və yeganə 7 ulduzlu oteli idi.
Ulduzlar bir yana, «Burc əl Ərəb»ın elə bir özəlliyi var
ki, onu indiyədək heç kim təkrarlamayıb – otelin ən
yüksək mərtəbəsindəki açıq terrasda, yerdən 321 metr
hündürlükdə …tennis kortu qurulub. Onun açılışına
qatılan tennis ulduzları uzun müddət özlərinə gələ
bilməmişdilər. 

Dubayda yüksəkliyi ilə dünyaya meydan oxuyan
növbəti layihə 828 metrlik  «Bürc Xəlifə» qülləsidir. 4,1
milyard dollara başa gələn «Bürc Xəlifə»nin tikintisində
330 min kubmetr betondan, 39 min ton armaturdan
istifadə olunub. Bina həmçinin ən hündür mərtəbədə
yaşayış, ən hündür xidmət lifti və ən hündür müşahidə
zonasına görə fərqlənir.  Dünyanın ən hündür məscidi və
üzgüçülük hovuzu da burada yer alıb. Onu da deyək ki,
tikilinin açılış mərasimində 60 min qonaq iştirak edib.
«Bürc Xəlifə» ilə eyni vaxtda Dubayda palma şəklində
süni adaların – Palm Jumeirah-ın tikintisi başlayıb.
Bütün bunlar nəqliyyat və loqistika infrastrukturunun
yenilənməsini də tələb edirdi. 2009-da şəhərdə metro işə
düşür, burada qatarları robotlar idarə edir. 

DAŞINMAZ éMLAK BAZARI NECé DéYİŞDİ? 
2017-ci ilin məlumatlarına görə, Dubayın Ümumi

Daxili Məhsulu (ÜDM) 106 milyard ABŞ dolları təşkil
etdiyi halda, bunun cəmi 12%-i neftdən idi. 

İqtisadiyyatın qalan hissəsi ticarət və turizm, sənaye
istehsalı, maliyyə sektoru, daşınmaz əmlak və tikinti
sektorları arasında bölüşdürülüb. 

Sərbəst iqtisadi zonaya görə xarici investorların
Dubaya axışması və iri tikinti layihələri əmirliyin əmlak
bazarını da canlandırdı. 2004-2006-cı illər Dubay əmlak
bazarının «qızıl dövrü» idi. Həmin vaxt dünyanın ən

varlı və tanınmış şəxsləri qeyri-adi tikililər ilə məşhur
olan və qazanc proqnozları Şərq nağıllarını xatırladan
Dubaya üz tuturdular. 

Lakin 2008-ci ildə dünyadakı iqtisadi böhran
Dubayı da «vurdu» -  daşınmaz əmlak bazarı böyük bir
enmə yaşadı. Burada uzun müddət vergi güzəştləri tətbiq
edilsə də, bəzi mülklər 50-60% ucuzlaşdı. Paralel olaraq
alıcılar da azaldı, bəzi investorlar əmlak layihələrini
davam etdirmək üçün vəsait çatışmazlığı ilə üzləşdilər.
Belə vəziyyətdə Dubayı növbəti sahə xilas etdi. Bu – tu -
rizm idi.

DÜNYANIN 4-CÜ TURİZM MéRKéZİ 
Dubay digər sahələrdə oldğu kimi, turizm sektoruna

da «partlayışla» daxil olmuşdu. Burada qeyri-adi
yeniliklər baş verdikcə, hündür binalar və ticarət əyləncə
məkanları yarandıqca, əmirliyə təkcə milyarderlər və
əmlak alıcıları deyil, adi insanlar da səyahət etməyə

ямлак тарихи
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başlamışdılar. Onlar Dubayda göydələnləri, süni adaları,
musiqili fəvvarələri, 40 dərəcə istidə yaradılan buz
meydançalarını, əyləncəli parkları və digər maraqlı
yerləri görmək istəyirdilər. 

Əslində, Dubayda turizmin inkişafına 1989-cu ildən
start verilmişdi. Əvvəlcə burada dəniz sahilində 5 ulduz -
lu otellər tikilmiş, ardınca sahil ərazilərinin
abadlaşdırılmasına başlanmışdı. Dubayda ilk
mehmanxanaların tikilməsinə dövlət maliyyə dəstəyi
verirdi. Amma tədricən həmin otellər özlərini təmin
edəcək qədər gəlir əldə etməyə başladılar. Təqribən
1998-ci ildə turizm sektoru özünü təmin etməyə
başlamışdı. Paralel olaraq bu sahəyə kənardan on mil-
yardlarla dollar yatırımlar axmağa başladı. 

Dubaydakı klaster modelini başqalarından
fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri də otellərin təkcə
sahildə deyil, eyni zamanda su üzərində də inşa edilməsi
oldu. The Palm layihəsi və yuxarıda adını çəkdiyimiz
Burj Al Arab və başqaları buna əyani misaldır. 

Hələ 2006-cı ildə Dubaya 7,6 milyon ziyarətçi
gəlmiş və şəhər bu göstərici ilə dünyanın 7-ci turizm
mərkəzi sayılmışdı. 2015-ci ildə isə bu rəqəm təxminən 2
dəfə artaraq 15,8 milyona çatıb, turistlərin burada
xərclədikləri məbləğ isə 30 milyard dolları keçib. 2015-
də Dubayda 2500-dən artıq mehmanxanada 69 minə
yaxın otaq vardı və bunların 79%-u il ərzində istifadə
edilmişdi. 

Dubay rəhbərliyi dənizin, daha dəqiqi İran
körfəzinin imkanlarından maksimum istifadə etməyə
çalışır. Belə ki, körfəzdə cəmi 60 kilometr dəniz sahilinə
malik olan Dubayda həyata keçiriləcək yeni layihələr
hesabına gələcəkdə sahil xətti yüzlərlə kilometrə
çatdırılacaq. Dəniz dalğalarının zəif, havanın küləksiz
olması və sahildə neft hasilatının olmaması Dubayda
dəniz turizmi üçün əla imkan yaradır. Təsadüfi deyildir
ki, sahildə yerləşən mehmanxanaların hamısı müxtəlif
növ dəniz gəzintiləri və əyləncələri təklif edirlər. Hava
şəraiti il boyu sabit, mülayim olduğundan əmirliyə olan
turist axınında il ərzində hər hansısa ciddi dəyişiklik hiss
edilmir. Lakin yay aylarında hava temperaturunun
mütəmadi olaraq 45 dərəcədən yüksək olması müəyyən
turistlərin əmirliyə gəlməsinin qarşısını alır. 

Amma bunsuz da əmirliyə gələn turistlərin sayı
hesabı yoxdur. Hazırda Dubay turistlərin ən çox baş
çəkdiyi şəhərlərin siyahısında 4-cüdür. Əmirliyin 2025-ci
ilə qədər turizm sektorunun inkişafı üçün yeni
strategiyasına əsasən, turistlərin sayının 23-25 milyon
nəfərə çatdırılması  nəzərdə tutulur.

Üstəlik, körfəzdəki digər ölkələrdən fərqli olaraq
Dubay əmirliyi daha liberal mövqeyə sahibdir. Belə ki,
əmirlikdə alkoqollu içkilərin satışı, gecə barlarının və
kazinoların fəaliyyəti daha mühafizəkar ərəb ölkələri və
İrandan turistlərin buranı ziyarət etməsində mühüm rol
oynayır. 

FLY DUBAI 
Dubaya turist axınını asanlaşdırmaq üçün 2008-ci

ildə daha bir avişirkət - Fly Dubai yaradıldı. Bu və digər
körfəz ölkələrinin aşağı büdcəli hava yolları şirkətləri
BƏƏ-yə aşağı qiymətli uçuşlar təşkil edərək, ölkəyə hər
bir sosial təbəqədən olan turistlərin gəlməsinə imkan
yaradır.

Özü də turistlər buraya təkcə səyahət etmək üçün
gəlmirlər - Əmirlikdə tarixi abidələr və turistik gəzintilər
üçün yerlər olmadığından burada ticarət mərkəzlərinə
üstünlük verilib. Yaxın Şərqin ticarət paytaxtı sayılan
Dubayda dünyanın ən böyük ticarət mərkəzi olan Dubay
Mall da daxil olmaqla 70-dən çox nəhəng alış-veriş
mərkəzi yerləşir. Nəticədə turistlər ölkədə daha çox pul
xərcləməyə həvəslənirlər. Ticarət mərkəzlərinin tərkibi
də rəngarəngdir, hər təbəqə üçün uyğun ticarət yeri tap-
maq mümkündür. 

MéDéNİYYéTLéRİN VéHDéTİNDé 
Dubayın sakinlərinin 80%-i xaricilərdir. Burada

Pakistan, Hindistan, Filippin, Çin, MDB ölkələri və
Avropadan sayısız əcnəbi yaşayır. Əcnəbilərin böyük
axını Dubayın meqopols həyatında silinməz iz buraxıb -
kosmopolitizm və tolerantlıq ruhu Dubay cəmiyyətinə
xasdır. Burada əsasən ingilis dili istifadə edilir, çünki
ərəbcə hər kəs başa düşmür. 

Bura ərəb-müsəlman mədəniyyətinin və
sivilizasiyanın ən yenilikçi nailiyyətlərinin ən gözəl
şəkildə birləşdiyi bir yerdir. Dubayda zərif məscidlər və
ənənəvi ərəb binaları müasir göydələnlər, böyük
mərkəzlər və lüks otellərlə bir yerdədir. Azanın hər gün
beş dəfə təkrarlanan səsi şəhərdə maraqlı aura yaradır.

Dubay, bir tərəfdən, ərəblərin qüruru və düşüncəsi
olsa da, digər tərəfdən yaxın-uzaq ölkələrdən bura axışan
əcnəbi  işçilərin ucuz əməyinin nəticəsidir. Yaxın
keçmişə qədər boz səhralarda yaşamağa məcbur olan
ərəblər indi dəvələrini bahalı avtomobillərə dəyişib,
əyləncəli bir həyat tərzinə başlayıblar. Yerli sakinlərin
vaxtının çox hissəsi isə əyləncəyə gedir, buna həm də
hökumətin səxavətli sosial ödəmələri dəstək verir. 

MÜASİR DUBAYLA BAĞLI 4 MARAQLI FAKT
1. Dünyanın ən zəngin şəhərlərindən biridir - 5

milyon əhalinin 59 min nəfəri milyonçudur. 
2. Nə qədər müasir olsa da, Dubay bir müsəlman

ölkəsidirvə xeyli qadağaları var. Alkoqol qəbul etmək və
daşımaq, dövlətə aid tikililərin, görməli yerlərin və
qadınların şəklini çəkmək, küçəyə zibil atmaq, eləcə də
avtostopla gəzmək qadağandır. 

3. Qızıl çox sevilir. İl ərzində hər sakin ən azı 38
qram qızıl alır. Evlənərkən kişi qadına 5 kiloqram qızıl
hədiyyə etməlidir. 

4. İctimai nəqliyyatda qadınlar və kişilər ayrı-ayrı
seksiyalarda gedirlər.
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DAŞINMAZ ƏMLAK BAZARI DINAMIKASI (ABŞ dolları ilə ifadədə)
Bakı ş.                                                                                                                                          Dekabr 2018

Təkrar mənzil bazarında qiymət dinamikası, %
Torpaq bazarında qiymət

dinamikası, %
Kommersiya obyektləri

bazarında qiymət dinamikası, %

Zonalar ay ərzində
ilin

əvvəlin dən 
il ərzində 

ay
ərzində

ilin
əvvəlin -

dən
il ərzində

ay
ərzində,

%

ilin
əvvəlindən

il ərzində

1-ci zona 6,21% 6,53% 6,53% 0,25% 13,45% 13,45% 1,83% -7,47% -7,47%

2-ci zona -8,81% -7,92% -7,92% 0,17% 0,29% 0,29% -11,00% -10,82% -10,82%

3-cü zona -1,99% -0,25% -0,25% 1,88% 14,85% 14,85% -2,71% -9,11% -9,11%

4-cü zona 0,23% 2,72% 2,72% -1,62% -2,98% -2,98% -3,74% -3,74% -3,74%

5-ci zona -1,34% 0,52% 0,52% 2,85% 14,40% 14,40% -13,72% -2,03% -2,03%

6.1-ci zona 2,07% -0,11% -0,11% 0,72% 11,76% 11,76% 14,94% 2,87% 2,87%

6.2-ci zona 4,00% 6,85% 6,85% -0,68% 17,70% 17,70% -10,42% -8,13% -8,13%

6.3-cü zona 1,35% 5,27% 5,27% -0,44% -5,09% -5,09% 11,30% 3,42% 3,42%

7-ci zona -4,48% 0,95% 0,95% 3,17% -8,89% -8,89% -5,02% -1,68% -1,68%

8-ci zona 0,95% 4,78% 4,78% -10,91% 11,84% 11,84% 4,12% 1,31% 1,31%

9.1-ci zona 0,00% 0,95% 0,95% -1,50% 1,89% 1,89% 0,00% -9,14% -9,14%

9.2-ci zona 7,00% -1,61% -1,61% -10,23% -4,83% -4,83% -3,65% 13,47% 13,47%

9.3-ci zona 0% 0,00% 0,00% -2,73% 0,11% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00%

10.1-ci zona -0,14% 2,95% 2,95% 0,70% -2,50% -2,50% -12,73% -11,86% -11,86%

10.2-ci zona -1,76% -6,52% -6,52% -1,20% 1,79% 1,79% -22,27% -13,18% -13,18%

10.3-cü zona 9,13% 2,56% 2,56% -1,04% -3,95% -3,95% 16,50% 12,51% 12,51%

10.4-cü zona -6,73% -2,49% -2,49% -0,45% 14,56% 14,56% 16,59% 18,25% 18,25%

11-ci zona 0,00% 3,04% 3,04% 1,31% -12,37% -12,37% -10,45% -13,75% -13,75%

12-ci zona -8,46% -3,79% -3,79% -1,95% 5,58% 5,58% -17,01% -15,26% -15,26%

13-cü zona -3,75% -3,58% -3,58% 4,28% -11,25% -11,25% -12,08% 1,81% 1,81%

13.1-ci zona 6,54% 0,00% 0,00% -3,07% -5,09% -5,09% -4,19% -13,54% -13,54%

Şəhər üzrə 1,75% 1,02% 1,02% -0,84% 5,79% 5,79% -5,72% -3,29% -3,29%

Yaşayış mənzil bazarında layihələr üzrə göstəricilər
Layihələr Qiymət, $/kv.m Təklif portfelində % payı Artım, ay ərzində, % Artım, il üzrə, %

alman 1073 0,0% 14,76% 14,76%

arxitektura 1549 1,9% -0,51% -0,51%

axundov 1117 0,0% 5,08% 5,08%

eksperimental 986 6,6% 3,25% 3,25%

fransız 905 2,9% 6,35% 6,35%

italiyan 1010 0,0% -1,37% -1,37%

kiyev 707 3,1% -1,53% -1,53%

leninqrad 749 17,8% -0,79% -0,79%

minsk 813 1,3% -6,44% -6,44%

stalin 1391 3,8% 12,45% 12,45%

xruşov 994 4,4% 4,85% 4,85%

xüsusi 990 0,0% -0,50% -0,50%

yeni tikili (təmirli) 1045 58,3% 2,15% 2,15%

Bakı ş. 896 100% 1,75 1,02%
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ъядвялляр

Rayonlar üzrə yaşayış mənzil göstəricisi

Rayonlar
Ay üzrə qiymət,

$/kv.m
Təklif portfelində

%-payı
Ay üzrə qiymət

artımı, %
İl üzrə qiymət 

artımı %

Abşeron 531 4,2% -0,75% -3,10%

Binəqədi 833 8,7% -2,34% 1,71%

Nərimanov 1074 10,3% 0,56% -0,56%

Nəsimi 1113 17,9% -3,30% 0,54%

Nizami 810 7,0% 2,66% 4,11%

Pirallahı 458 0,1% -8,40% 2,69%

Qaradağ 546 0,4% -3,36% -3,19%

Sabunçu 705 4,4% -1,67% -3,16%

Səbail 1696 6,6% 0,00% 6,87%

Suraxanı 634 3,0% 2,92% -4,23%

Xətai 918 16,2% 0,66% 3,96%

Xəzər 629 0,2% 9,39% 24,31%

Yasamal 1008 20,9% -2,98% -2,98%

Ay üzrə mənzil bazarı indikatorları

mənzi lin
orta sta-

tistik
qiyməti,
$/kv,m

Mənzil
qiyməti,

$
ev sahəsi

otaq
sayı

kirayə
qiyməti

Mənzil
kirayə

bazarın
da aylıq
gəlirlik,

%

İllik
gəlirlik

Kapitall
aşma

müddəti

mənzilin
orta çəki
qiyməti,

$

bank de-
pozit %

bank de-
poziti ilə
gəlirlik,

$/ay

gəlirlik
indeksi
(bank
depo -
zitinə

nəzərən)

991 126055 127,20 3,01 541 0,43% 5,15% 19,42 139472 2,05% 215,3 991

Fərdi həyət evləri üzrə bazar göstəriciləri
Həyət evləri

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

Təklif portfeli üzrə orta qiymət, $/həyət evi 126460 21,22% 6,56%

evin sahəsi, kv.m 218,0 10,66% 11,79%

ümumi torpaq sahəsi, sot 5,5 13,58% 0,36%

otaqların sayı 3,76 3,01% 4,44%

yaşayış sahəsinin orta qiyməti, $/kv.m 254 21,48% -4,24%

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

471 93,83% 123,22%

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

12 896 -0,84% 5,79%

torpaq sahəsinin ümumi qiymətdə çəkisi, % 56,29 41,95% -0,36%






