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ÌÖÑÀÙÈÁß

ÈNTERNET ÖZßRÈNDßN
DÞVLßT ßMLAKINI 
ÞZßLLßØDÈRMßK

Azərbaycanda dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsi və idarə edilməsi,
bu prosesin daha da
aktivləşdirilməsi üçün görülən işlər
və nəzərdə tutulan yeniliklərlə bağlı
«Daşınmaz Əmlak»ın suallarına
Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin (ƏMDK) Dövlət
əmlakının özəlləşdirilməsi və
icarəyə verilməsi şöbəsinin müdiri
Sadiq Məmmədov cavab verir. 

ÌÖÑÀÙÈÁß
«Yatûrûm ö÷ön ÿn yaxøû
ÿmlak obyektlÿri
ofislÿrdir» 

Kommersiya obyektləri - biznes
əmlaklar bazarında baş verən
proseslər, buradakı yatırım və qazanc
imkanları, eləcə də gözlənilən
yeniliklərlə bağlı suallara «MBA
Group» konsaltinq şirkətinin rəhbəri,
daşınmaz əmlak üzrə ekspert Nüsrət
İbrahimov cavab verir. 

ÉÅÍÈ ÒßÚÐÖÁß
Azÿrbaycanda mindÿn
artûq yeni ev vÿ bina
tikilÿcÿk
Son illər fərdi ev tikintisində baş
verən dəyişikliklər və müşahidə
edilən trendlər özünü tikinti
icazələrində də göstərir. Belə ki, bu
ilin əvvəlindən indiyədək qeydə
alınan hər 6 fərdi evdən biri
mansarda ilə, hər 10 evdən biri isə
zirzəmi ilə tikilir.    
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Þzÿllÿødirmÿ
hÿrraclarûnda tÿklif oluan -
15 ßN UCUZ ßMLAK 
Cəmi bir neçə yüz manat ödəməklə
Azərbaycanda daşınmaz əmlak sahibi
olmaq mümkündür. «Daşınmaz Əmlak»
ƏMDK-nin özəlləşdirmə hərraclarına ən
əlverişli qiymətlərlə çıxarılan 15 əmlakın
siyahısını təqdim edir.

18 ÕßÁßÐËßÐ  
Hÿr ö÷ nÿfÿrdÿn biri evini
satanda aülayûr 
ABŞ-da Milli Ağlaşma Günü
münasibətilə aparılan araşdırmada
məlum olub ki, hər üç nəfərdən biri evini
satarkən göz yaşlarını saxlaya bilmir.
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«Xarici ölkə vətəndaşı hansı hallarda
Azərbaycanda torpaq mülkiyyətçisi ola
bilər?», «Sahibsiz daşınmaz əşyalar
kimə məxsusdur?». Bu və digər
sualların cavabı yalnız «Daşınmaz
Əmlak»da.
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рясми хроникарясми хроника

Az"rbaycanda
maaş v"

pensiyalar
NÖVBéTİ

DéFé 
ARTIRILDI

DÖVLéT QURUMLARINDA ÇALIŞANLARIN
MAAŞLARI 40% ARTIRILDI

Prezident İlham Əliyevin iyunun 18-də imzaladığı
müvafiq sərəncamları ilə Müdafiə Nazirliyinin, Daxili
İşlər Nazirliyinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Dövlət
Sərhəd Xidmətinin, Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili
Qoşunların Baş İdarəsinin, Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidmətinin, Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin, Dövlət
Miqrasiya Xidmətinin, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin, Ədliyyə Nazirliyinin
Penitensiar xidmətinin və Tibb baş idarəsinin, Xüsusi
Dövlət Mühafizə Xidmətinin hərbi qulluqçularının aylıq
pul təminatının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki
işçilərinin aylıq vəzifə (tarif) maaşları, eləcə də Dövlət
Gömrük Komitəsinin əməkdaşlarının maaşları orta
hesabla 40% artırılıb. Maaşların artımı 2019-cu il
sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir.

TéHSİL Vé ELM İŞÇİLéRİNİN 
éMéK HAQLARINDA ARTIM

Dövlət başçısının digər sərəncamları ilə dövlət
ümumi təhsil və peşə təhsili müəssisələrində çalışan, bi-

lik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi
aparılan müəllimlərin maaşları 2019-cu il sentyabrın 1-
dən orta hesabla 20 faiz artırılacaq. 

Prezidentin sərəncamı ilə dövlət büdcəsindən
maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin
əməkhaqları da sentyabrın 1-dən 40% artırılıb. Bunlar
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət
Heyəti və aparatı, Gəncə bölməsinin aparatı; Heydər
Əliyev Mərkəzi, “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası”
Elmi Mərkəzi, Atatürk Mərkəzi, Dövlət arxivləri və
onların filialları, rayon (şəhər) dövlət arxivləri,
Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz
Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət
Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən İşçi Qrupu,
Mədəniyyət Nazirliyinin Dövlət Film Fondu,  KİV-lərin
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu, QHT-lərə Dövlət
Dəstəyi Şurasının Katibliyi, Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi, Elmin İnkişafı Fondudur. 

MİNİMUM éMéK HAQQI İL 
éRZİNDé İKİNCİ DéFé YÜKSéLDİ 

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi üçün digər
mühüm addım minimum əmək haqqının artırılması oldu.

Az"rbaycanda "halinin sosial müdafi"sinin gücl"ndirilm"si
m"qs"dil" prezident İlham éliyevin t"ş"bbüsü il" başlanmış mühüm
addımlar davam edir.  İyun ayında ölk"d" maaş v" pensiyaların
artımı il" bağlı yeni q"rarlar verilib. N"tic"d" Az"rbaycanda orta
aylıq "m"k haqqı v" pensiyaların m"bl"ği k"skin artacaq.
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Prezidentin sərəncamı ilə sentyabrın 1-dən etibarən mini-
mum aylıq əməkhaqqının məbləği 40% artırılaraq 180
manatdan 250 manata qaldırılıb. 

Minimum aylıq əmək haqqının artırılması haqqında
sə rəncam respublikamızda əhalinin rifah halının yax şı -
laş dırılması istiqamətində 2019-cu ilin elə ilk aylarından
atılan inqilabi addımların davamıdır. 

Minimum əmək haqqının artması əhalinin sosial və -
ziyyəti ilə bağlı böyük müsbət dəyişikliklərə səbəb ola-
caq. Belə ki, artımdan sonra minimum əməkhaqqının
məb ləğinin yaşayış minimumunu (180 manat) 40 fa izə -
dək üstələməsi təmin edilir. 

MAAŞ ARTIMI 1 MİLYONA 
YAXIN İNSANA TéSİR EDéCéK

Minimum əməkhaqqının artımı birbaşa olaraq 950
minədək vətəndaşı əhatə edəcək. Bunlardan 600 mini
dövlət, 350 mini özəl sektorda işləyənlərdir. Başqa sözlə,
bu artımlar təkcə dövlət sektorunda deyil, özəl sektorda
işləyənlərə də təsir edəcək. 

Artımın təmin edilməsi üçün dövlət büdcəsindən il-
lik 780 milyon, 2019-cu il (sentyabr-dekabr ayları) üzrə
245 milyon manat əlavə vəsait ayrılacaq. 

Sərəncamla minimum əməkhaqqının məbləğinin
250 manata çatdırılması dövlət büdcəsindən ma liy yə ləş -
di rilən sahələrdə Vahid Tarif Cədvəli ilə müəyyən edil -
miş aylıq tarif (vəzifə) maaşları üzrə orta əməkhaqqının
da orta hesabla 40 faiz artmaqla 265 manatdan 367
mana ta çatmasına imkan verir. 

DÖVLéTİN İKİNCİ BÖYÜK SOSİAL PEKETİ 
Qeyd edək ki, maaşların artırılması haqqında yeni

sərəncamlar bu il ərzində artıq ikinci böyük sosial
paketin reallaşdırıldığını göstərir. 

Bundan əvvəl dövlət başçısının cari il fevralın 8-də
imzaladığı Sərəncamla minimum əməkhaqqı 130 manat-

dan 180 manata çatdırılmış, bu artım 600 minədək insanı
əhatə etmişdi. Beləliklə, prezident İlham Əliyevin uğurlu
sosial islahatlar proqramı təkcə bu il ərzində minimum
əməkhaqqının təqribən iki dəfəyə yaxın artırılmaqla 130
manatdan 250 manata çatdırılmasına və əhalinin
rifahında ciddi irəliləyişə imkan verib. 

Artımdan sonra Azərbaycanda minimum
əməkhaqqı MDB ölkələri arasında alıcılıq qabiliyyətinə
görə (PPP) 2-ci yerə yüksəlib. 

PENSİYALAR DA NÖVBéTİ DéFé ARTIRILIB
Amma reallaşdırılan sosal paket təkcə əmək haqları

ilə məhdudlaşmayıb. Azərbaycanda pensiyaların mini-
mum məbləği 200 manata çatdırılır, artım 660 min nəfəri
əhatə edəcək

Belə ki, Prezident İlham Əliyevin yeni qanunverici-
lik təşəbbüsü olaraq, əmək pensiyasının minimum
məbləğinin 25 faiz artırılaraq cari il oktyabrın 1-dən 160
manatdan 200 manata çatdırılması nəzərdə tutulur.

Artıq bununla bağlı qanunvericilik layihəsi hazır la -
na raq Milli Məclisə təqdim olunub. Minimum pensiya
məb ləğinin artırılması ümumilikdə 660 min pensiyaçını
əhatə edəcək. Artımın edilməsi üçün illik 216 milyon
manat, cari il (oktyabr-dekabr ayları) üzrə 62 milyon
manat əlavə vəsait yönəldiləcək.

Bu artım Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə
cari il ərzində əmək pensiyasının minimum məbləğinin
artırılması üçün atılan ikinci mühüm addımdır. Belə ki,
martın 1-də pensiyanın minimum məbləği orta hesabla
40 faizədək artırılaraq 116 manatdan (bir sıra kate-
qoriyalar üzrə 80 manatdan) 160 manata çatdırılmış,
həmin artım ümumilikdə 233 min pensiyaçını əhatə
etmişdi.

Beləliklə, təkcə bu il ərzində Azərbaycanda mini-
mum pensiyanın məbləğində 72,4 faiz artım edilməklə,
bu məbləğin 116 manatdan 200 manata çatdırılması
təmin edilib.

Ölkä Prezidentinin qanunvericilik täþäbbüsläri näticäsindä
2019-cu ildä Azärbaycanda minimum pensiya artýmý
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комитядя

éMDK r"hb"rliyi Ş"ki, Qax v" Zaqatala 
rayonlarında v"t"ndaş q"bulları keçirib

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin
tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin (ƏMDK) rəhbərliyi vətəndaşların
müraciət və təkliflərini dinləmək, problemləri ilə daha
yaxından tanış olmaq və operativ həll etmək məqsədilə
Şəki, Qax və Zaqatala rayonlarında vətəndaş qəbulu keçirib. 

ƏMDK sədri Kərəm Həsənov 25 may tarixində
Şəki rayonunda vətəndaşları qəbul edib. Elə həmin gün
komitə sədrinin müavinləri Rafiq Cəlilov Qax rayonun-
da, Rüstəm Şahbazov isə Zaqatala rayonunda
vətəndaşlarla görüşüb. 

Komitə sədri Kərəm Həsənov və sədr müavinləri
tərəfindən qəbula gələn vətəndaşların bütün müraciətləri
fərdi qaydada diqqətlə dinlənilib. Müraciətlərin ən qısa
zamanda həlli ilə bağlı müvafiq struktur bölmələrin
rəhbərlərinə birbaşa tapşırıqlar verilib. Bildirilib ki, gö -
stərilən xidmətlərdə vətəndaşlara yüksək səviyyəli və
layiqli münasibət göstərilməli, hər bir vətəndaşın mü -
raciəti operativ və əhatəli formada cavablandırılmalıdır.

Komitənin struktur bölmələrinin rəhbərlərinin də
iştirakı etdiyi qəbullarda ünvanlanan müraciətlər
daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, torpaqların faktiki istifadə
qaydaları, ölçülərinin müəyyən olunması ilə bağlı olub.
Eyni zamanda, dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi və
icarəyə götürülməsi, hərraclarda iştirak kimi məsələlərə
dair müraciətlər də səsləndirilib. Bəzi müraciətlər elə

qəbul zamanı öz müsbət həllini tapıb. Bölgələr üzrə
keçirilən qəbullarda komitənin səlahiyyətinə aid olmayan
məsələlər qeydiyyata alınıb, müvafiq qurumlara
göndərilməsi ilə bağlı vətəndaşlara məlumat verilib. 

Komitənin fəaliyyəti ilə bağlı məlumat verən
komitə sədri bildirdi ki, ölkə əhalisinin göstərilən
xidmətlərdən əlçatan və rahat formada istifadəsi üçün
səyyar kampaniyalar təşkil edilir. Belə ki, mobil torpaq
laboratoriyaları vasitəsilə torpaqların münbitliyini və
səmərəliyini birbaşa sahələrdə öyrənmək mümkündür.
Bunun üçün səyyar ofislərdə müasir imkanlar yaradılıb. 

“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol”
səyyar aksiyası çərçivəsində vətəndaşlara çevik formada,
bilavasitə ünvanlarda daşınmaz əmlakın qeydiyyatı
xidmətləri göstərilir, sənədlər toplanır. Komitə sədri
bildirdi ki, elektron çıxarışa keçid vətəndaşların real vaxt
rejimində müxtəlif əməliyyatlarda bu sənəddən maneəsiz
istifadəsini, o cümlədən çıxarışın saxtalaşdırılması,
yararsız  hala düşməsi kimi mənfi halları aradan qaldırır.

Keçirilən qəbulda komitə sədri Kərəm Həsənov re-
gional ofis rəhbərlərinə xidmət səviyyəsini daha da
yüksəltmək, vətəndaş məmnuniyyətini təmin etmək,
fəaliyyətdə çatışmazlıqları aradan qaldırmaq kimi
tapşırıqlar verib. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
rəhbərliyinin vətəndaş qəbulları qarşıdakı aylarda da
davam edəcək.



Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycanla
Avropa ölkələri arasında əməkdaşlığın uğurlu inkişafı və
qarşılıqlı faydalı iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi ilə
bağlı həyata keçirdiyi siyasət, bütün sahələrdə olduğu kimi,
dövlət əmlakının idarə edilməsi və özəlləşdirilməsi, habelə
kadastr və daşınmaz əmlak idarəçiliyinin inkişafında da
əhəmiyyətli rol oynayır. 

Mayın 15-də Niderlandın Apeldorn şəhərində Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin (ƏMDK) nümayəndə heyəti
ilə Niderland Krallığının Kadastr, Daşınmaz Əmlakın
Qeydiyyatı və Xəritəçəkmə Agentliyinin əməkdaşları
arasında işgüzar görüş keçirilib. Görüşdə daşınmaz əmlakın
qeydiyyatı və kadastrı, mülkiyyət hüquqlarının reyestri və
ünvanvermə işinin aparılması, eləcə də  Milli Məkan
Məlumatları İnformasiya Sisteminin yaradılması sahəsində
Avropa ölkələri arasında qabaqcıl hesab edilən Niderland
təcrübəsi ilə yaxından tanışlıq baş tutub.   

Qeyd edək ki, qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə
əsaslanaraq Elektron Hökumətin inkişafı və rəqəmsal
hökumətə keçidlə bağlı ölkəmizdə həyata keçirilən
genişmiqyaslı islahatlardan biri də Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 28 dekabr 2018-ci il tarixli Fərmanına əsasən
milli məkan məlumatlarının formalaşdırılması, müvafiq in-
formasiya sisteminin yaradılması və onun Elektron Hökumət
İnformasiya Sisteminə inteqrasiyasının təmin edilməsidir. Bu
baxımdan, ikitərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində görüş zamanı
Azərbaycanın və Niderlandın daşınmaz əmlakın kadastrı və

coğrafi məlumat sistemlərinin günün tələblərinə uyğun
olaraq təkmilləşdirilməsi məsələləri müzakirə edilib, milli
məkan məlumatları infrastrukturunun yaradılması
mövzusunda geniş fikir mübadiləsi aparılıb. 

Gorüşdə son illər ərzində Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın bütün sosial-iqtisadi
sahələrində olduğu kimi, daşınmaz əmlak idarəçiliyində də
əldə edilən nailiyyətlər və tətbiq edilən innovasiyalar  qarşı
tərəfi təmsil edən nümayəndə heyətinin nəzərinə çatdırılıb.
Komitə sədri bildirib ki, ölkə rəhbərliyi tərəfindən daşınmaz
əmlak idarəçiliyi sahəsində həyata keçirilən islahatların
nəticəsi olaraq beynəlxalq reytinq agentliklərinin
hesabatlarında Azərbaycan sözügedən sahədə son illər
ərzində aparıcı mövqe tutur. 

Bununla yanaşı, o, Azərbaycanda əmlak idarəçiliyi sis-
teminin səmərəli, şəffaf və çevik şəkildə qurulduğunu və bu
sahədə ölkə vətəndaşlarına 40-dan çox xidmətin elektron
formada göstərildiyini qeyd edib. 

Görüş çərçivəsində qurumlar arasında ikitərəfli
əməkdaşlıq əlaqələri müzakirə olunub və gələcək
perspektivlər müəyyən edilib. Bu baxımdan, daşınmaz
əmlakın kadastrı və coğrafi məlumat sistemi sahəsində
təcrübə və məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsi və
məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlı qurumlar
arasında əməkdaşlıq hədəfləri müəyyən olunub. 

Görüşdə Azərbaycan Respub li ka sı nın Niderland
Krallığındakı Səfirliyi də təmsil olunub.

Az"rbaycanla Niderland 
daşınmaz "mlak idar"çiliyi sah"sind"

éMéKDAŞLIĞI GENİŞLéNDİRİR
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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (ƏMDK)
torpaqların keyfiyyətini birbaşa əkin sahələri və yerlərdə
müəyyən edilməsi üçün işlərin davam etdirir. Bu işlər
komitənin mobil torpaq və bitki laboratoriyaları vasitəsilə
həyata keçirilir. Mayın 17-də mobil torpaq laboratoriyaları
Xaçmaz rayonun bir neçə kəndində olan fermer təsərrüfatı
ərazilərində olub, birbaşa sahələrdə analiz aparıb.

Mobil laboratoriyalar vasitəsilə torpaqların münbitliyi
öyrənilir, nəticədə əkin işləri zamanı səmərəlilik yüksəlir.
Buna nail olmaq üçün fermerlər torpaqda əkin işlərini
görməzdən əvvəl investisiya qoyacaqları ərazilərin
xüsusiyyətlərini öyrənməlidirlər. Kənd təsərrüfatı işləri ilə
məşğul olanlar torpaqlarının keyfiyyətini qısa zamanda, elə
əkin sahəsindəcə öyrənə bilərlər.  Bu dəfə komitənin mobil
laboratoriyaları Xaçmazın bir neçə kəndində olan iri və kiçik
təsərrüfatlarda, bağlarda, həyətyanı torpaqlarda analizlər
aparıb, əkin yerlərinin keyfiyyət və münbitliyini ölçüb. Eyni
zamanda, sahələrdə bitkilərin də analizləri aparılıb.

Rayonun iri meyvə bağlarında olan mobil labora-
toriyalar torpağın münbitliyini, quraqlıq və şoranlaşma
dərəcəsini müəyyənləşdiriblər. Məhsuldarlıqla bağlı
düzgün qərarların qəbulu üçün torpaq analiz edilib, ən
əsası, torpağın münbitliyini artırmaq üçün tövsiyələr və
təkliflər verilib. Kiçik təsərrüfatlarda, kəndlinin
torpaqlarında da xidmət göstərən mobil laboratoriyalar
torpağın “qida rasionu”nu, əkin sahələrinin yararlı ol-
ub-olmamasını düzgün müəyyənləşdirib. Torpaq
nümunəsi mobil laboratoriyalarda quraşdırılmış mo dern
cihazlar vasitəsilə yerindəcə analiz edilib. 

Analizlər nəticəsində torpaqların ən vacib göstəriciləri
– ümumi humusu, karbonatlığı, quru qalığı, udulmuş
əsasları, nəmliyi, temperaturu təyin olunub. Fermerlərə
təhlillərin cavabını əks etdirən sənədlər təqdim edilib.
Kəndlilər yaxşı məhsul almaq üçün lazımi, o cümlədən
aqrokimyəvi  tədbirlər barədə də operativ olaraq məlumat
alıblar. Ümumilikdə bu günə qədər mobil torpaq
laboratoriyaları vasitəsilə bir neçə rayonda 20 min hektardan
artıq ərazidə tədqiqat işləri aparılıb. Bunun da çox hissəsi
pambıq sahələrinin, taxılçılığın, tütünçülüyün, bağçılığın və
digər əkin-biçin yerlərinin payına düşür.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi torpaqların
keyfiyyətinin öyrənilməsi məqsədilə təkcə səyyar torpaq
laboratoriyasının imkanlarından deyil, həm də Bakıda
fəaliyyət göstərən stasionar laboratoriyalardan istifadə
etməklə fermerlərə xidmət göstərir. 

Mobil laboratoriyalardan fərqli olaraq stasionar labora-
toriya dövlət sifarişi əsasında iri miqyaslı çöl-torpaq

tədqiqatı işlərinin yerinə yetirilməsini təmin edir. İndiyə ki-
mi 3 milyon hektara yaxın ərazidə çöl torpaq tədqiqatı işləri
aparılıb və keyfiyyət göstəriciləri müəyyən edilib. Torpaq -
ların Elektron Kadastr Uçotu İnformasiya Sistemində 600
min hektardan çox ərazinin torpaq və şorlaşma xəritələri
tərtib edilib. Bundan başqa 3 milyondan artıq bitki
nümunələri də laboratoriya şəraitində analiz edilib.

Mülkiyyətçilər torpaq analizlərinin aparılması, onun
keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə Komitəyə
müraciət edə bilərlər. Mobil torpaq laboratoriyaları ilə bağlı
daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün (012) 533-19-58 və
ya (055) 341-73-50 telefon nömrələri ilə əlaqə saxlamaq
kifayətdir.

Mobil laboratoriyalar f"aliyy"td": 
Xaçmazda torpaq analizl"ri birbaşa t"s"rrüfatlarda aparılıb
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«AZPOS-Real Time GNSS xidm"ti: 
d"qiqlik, fasil"sizlik v" etibarlılıq» 

TéQDİM EDİLİB 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (ƏMDK) iyulun

2-də “AZPOS-Real Time GNSS xidməti: dəqiqlik, fa si -
lə sizlik və etibarlılıq” mövzusunda İctimai Təqdimat ke -
çi rib. Tədbirdə kənd təsərrüfatı, neft sənayesi, nəq liy ya -
tın intellektual idarə edilməsi, geodeziya və digər sahələr
üz rə dövlət qurumları, şirkət nümayəndələri iştirak
ediblər.

Tədbirdə çıxış edən ƏMDK-nin Kadastr və Yer qu ru -
luşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzinin direktoru Fərid Cə fə rov
qeyd edib ki, prezident İlham Əliyevin 2015-ci il 14
sentyabr tarixli Fərmanına əsasən AZPOS sisteminin mə -
lumatlarından istifadə edilir. Hazırda Azərbaycanda ən
müasir texnologiyalar əsasında fasiləsiz fəaliyyət gös tə rən
37 stansiya mövcuddur. AzPOS xidmətlərinin 300-ə
yaxın istifadəçisi var. Bu sistem Azərbaycan Respub li ka -
sı nın ərazisində real vaxtda üfüqi səviyyədə ± 2 sm və
şa qu li səviyyədə ± 4 sm dəqiqliklə mövqeyi göstərməyə
im kan verir. 

AzPOS sistemi vasitəsilə çöl-ölçmə işləri aparmaq
istəyən şirkətlərə, avtomobil və ya dəmir yolları, su və
kanalizasiya, neft kəmərlərinin çəkilişi ilə məşğul olan
qurumlara kadastr xidmətləri göstərilir. 

Faydalı qazıntıların çıxarılması zamanı dağ-mədən
sənayesinin daimi müşahidələrində, xətti obyektlərin,
bəndlərin və su anbarlarının, eləcə də seysmik
dəyişikliklərə məruz qalan ərazilərin hərəkətinin
monitorinqlərində də sistemdən istifadə edilir.

AZPOS Azərbaycan ərazisində kadastr-ölçü
işlərində tətbiq olunan yüksək dəqiqliyə malik
qəbuledicilərin köməyi ilə koordinatları müəyyən edən
informasiya sistemidir. Bu stansiyalar Azərbaycan ilə
Dünya Bankının birgə həyata keçirdiyi “Daşınmaz
Əmlakın Qeydiyyatı Layihəsi” çərçivəsində quraşdırılıb.
AZPOS şəbəkəsi məlumatları real vaxt rejimində
Differensial Qlobal Naviqasiya Peyk sistemi vasitəsi ilə
emal etdikdən sonra elektron formada ötürür.

AZPOS stansiyaları sayəsində istənilən ərazinin
koordinatlarını daha rahat, həm də çox qısa vaxt ərzində
əldə etmək olur. Əvvəllər bu proses üçün bir neçə işçi
qüvvəsi tələb olunurdusa, indi bir mühəndis AZPOS
sistemindən istifadə etməklə və düyməni basmaqla
ərazinin koordinatlarını verə bilir.

Tədbirdə şəbəkənin işləmə mexanizmi, üstünlük və
imkanları təqdim edilib. Bildirilib ki, sistem geodeziya

xəritələrinin hazırlanması üçün baza rolunu oynayır. AZ-
POS daimi olaraq Amerikanın GPS və Rusiyanın
GLONASS peyk siqnallarını qəbul edir.

Daimi fəaliyyət göstərən geodeziya istinad şəbə kə -
si nin yaradılması və ortofotoxəritələrin hazırlanması da
məhz AZPOS şəbəkəsinin texniki imkanlarına əsaslanır.
Həm çinin, sistem əmlak qeydiyyatı və dövlət əmlakının
ida rəetmə sistemləri üçün xəritə və kadastr mə lu mat la rı -
nın bazası rolunu oynayır. Bütün sahələr üzrə cari və
pers pektiv mərzçəkmə işlərinin yerinə yetirilməsində
istifadə edilir. Məhz bu sistemin yaradılması sayəsində
yeni peyk və aerofototəsvirlər vasitəsilə rəqəmli or to fo to -
xə ri tələrin tam dəsti hazırlanır, torpaq sahələrinin xəri tə -
lə ri tərtib edilir.

Sistemin digər üstünlüyü yeni ortofotoxəritələr va si -
tə silə kadastr məlumatlarının düzgünlüyünü yoxlamaq
im kanı yaratmasıdır. AzPOS sistemi mövcud kadastr mə -
lu matlarını, o cümlədən keçmiş dövrlərdə qeydiyyata
alın mış torpaq sahələrinin ölçülərini, konfiqurasiyalarını,
hü quqi sənədlərdə (dövlət aktları və şəhadətnamələr) əks
olun muş texniki göstəriciləri faktiki vəziyyətlə müq a yi -
sə də yoxlamaq imkanı verir.  

Tədbirdə iştirakçıların sualları cavablandırılıb.
AzPOS sisteminə qoşulmaq istəyən hüquqi və fiziki
şəxs lər rəsmi şəkildə ƏMDK-nin Kadastr və Yerquruluşu
La yihə-Tədqiqat Mərkəzinə müraciət etdikdən sonra, sə -
nəd ləşmə prosesi başa çatan kimi, qısa vaxt ərzində  isti -
fa də çi adı və şifrə ilə təmin edilirlər.
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Bundan sonra Balakən sakinləri daşınmaz əmlak
xidmətlərindən daha müasir şəraitdə istifadə edəcəklər.
İyunun 21-də Balakəndə Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin (ƏMDK) yeni inşa edilmiş ərazi ofisi
istifadəyə verilib. Yeni binada sakinlərə daşınmaz əmlakın
qeydiyyatı ilə yanaşı, kadastr xidmətləri də göstəriləcək.
Burada dövlət əmlakının idarə edilməsi, özəlləşdirilməsi,
icarəyə verilməsi və digər məsələlərlə bağlı müraciətləri
daha operativ və əlçatan şəkildə qəbul ediləcək. 

Komitənin xidmətlərinin bir ofisdə toplanması
əhalinin əlavə ünvanlara getmədən rahat müraciətinə
şərait yaradacaq.

Yeni ərazi ofisində iş müasir əsaslarla qurulub.
Burada müvafiq informasiya sistemləri, kommunikasiya
avadanlıqları və texnologiyaları ilə mükəmməl fəaliyyət
prosesi təmin edilib. Xidmətlərin çevik formada
göstərilməsinə səbəb olan amillərdən biri də ixtisaslı və
peşəkar kadrların cəlb olunmasıdır.  

Ərazi ofisi 100 mindən artıq sakini olan Balakənin
1 şəhər, 1 qəsəbə, 17 kənd inzibati-ərazi vahidini əhatə
edəcək. Gün ərzində xidmət ofisində 100-ə yaxın sakinə
daşınmaz əmlak ilə bağlı xidmətlər göstəriləcək. Bu da
həmin ərazidə yaşayan sakinlərin əlavə vaxt sərf
etmədən daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, sənədlərin
təqdim olunması, texniki sənədlərin alınması,
özəlləşdirmə, hərraclarda iştirak, kadastr və digər
məsələlərlə bağlı müraciətinə imkan verəcək.

Qeyd edək ki, ərazi ofisi Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi (ƏMDK) yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət
Reyestri Xidmətinin (DƏDRX) daxili imkanları
hesabına inşa edilib. İki mərtəbəli bina müasir dizaynda
tikilib, xidmət binasının ətrafında göz oxşayan yaşıllıq

salınıb. Birinci mərtəbədə yeni üslubda xidmət zonaları,
daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və sənəd qəbulu üçün
bölmələr mövcuddur. Vətəndaşlar dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsi, icarəyə verilməsi, hərraclarda iştirak və
digər məsələlər ilə bağlı digər mərtəbədəki bölmələrə
müraciət edə biləcək. Eyni zamanda burada sakinlər
üçün təmənnasız hüquqi yardım almaq imkanı yaradılıb.
Belə ki, hüquqi yardım masasında mütəxəssislər
tərəfindən bölgə sakinlərinin sualları cavablandırılacaq,
onlara hüquqi məsləhətlər veriləcək. 

Yeni binada ümummilli lider Heydər Əliyevlə bağlı
guşə yaradılıb. Guşədə ulu öndərin Balakən rayonuna
səfərlərini, rayonda keçirdiyi görüşləri və tədbirləri əks
etdirən fotostendlər qurulub. Eyni zamanda ölkə başçısı
İlham Əliyevin də rayona gəlişini, vətəndaşlarla
ünsiyyətini əks etdirən fotostendlər yer alıb.

Vətəndaşların daşınmaz əmlakın qeydiyyatı üzrə
məlumatlanması məqsədilə ərazi ofisində elektron moni-
tor və müasir İKT avadanlığı quraşdırılıb. Burada
xidmətlərlə bağlı tələb olunan sənədlərin siyahısı, dövlət
rüsumları və xidmət haqları ilə tanış olmaq mümkündür.
Eyni zamanda sakinlərin izahedici monitorlar vasitəsilə
elektron xidmətlər barədə məlumatlanması və onlardan
istifadəsi təmin edilib.

Balakən şəhəri, Səttar Gözəlov 4B ünvanında
yerləşən xidmət binası istifadəyə verildiyi gün sakinlərə
qeydiyyat xidmətləri də göstərilib. Belə ki, daşınmaz
əmlaklarını qeydiyyata almaq istəyən vətəndaşlar ilkin
sənədlərini təqdim edib. Sakinlər yaradılan bu imkanlar-
dan razılıq edərək bildiriblər ki, rayonda belə ofisin
olması onların rahatlıqla xidmətlərdən istifadəsini təmin
edəcək.

Balak"nd"
éMDK-nin
yeni v" müasir
"razi ofisi iş"
düşüb
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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (ƏMDK) ölkənin
ən böyük ağır sənaye müəssisələrindən biri olan «Bakı
neft maşınqayırma zavodu» ASC-nin səhmlərinin satışı ilə
bağlı investisiya müsabiqəsinə yekun vurub. 

Qeyd edək ki, respublikanın müxtəlif regionlarındakı
müəssisələrin, o cümlədən ağır sənaye müəssisələrinin
özəlləşdirilib yenidən qurulması, investisiya cəlbi, bu
müəssisələrdə istehsalın bərpa edilməsi «Azərbaycan
Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın
inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi»ndə də nəzərdə tutulub. 

Bu istiqamətdə komitənin elan etdiyi investisiya
müsabiqəsində iştirakçılarının təqdim etdikləri investisiya
təkliflərinə baxıldıqdan sonra müsabiqə komissiyası açıq
səsvermə yolu ilə «Bakı neft maşınqayırma zavodu» ASC
-nin səhmlərinin satışı üzrə investisiya müsabiqəsinin qali-
bini elan edib. Müsabiqənin qalibi fiziki şəxs olub. 

Qeyd edək ki, Bakının Sabunçu rayonu, Zabrat
qəsəbəsində yerləşən «Bakı neft maşınqayırma zavodu»
ASC ölkənin ən qocaman sənaye müəssisələrindən sayılır.
1934-cü ildə istismara verilən zavodun əsas fəaliyyət növü
neft-mədən avadanlıqları və onların ehtiyat hissələrinin
istehsalıdır. 

ASC-nin nizamnamə kapitalı 16,1 milyon manat,
buraxılmış səhmlərinin sayı 8 milyon 50 mindir (bir
səhmin qiyməti 2 manat). İnvestisiya müsabiqəsində ASC-
nin səhmlərinin 97,3%-i çıxarılıb.

Müəssisənin işçilərinn sayı 120 nəfərdir. ASC-nin 1
fevral 2019-cu il tarixinə olan öhdəliklərinin cəmi 4 mil -
yon 66,6 min manatdır ki, bunun 115,9 min manatı əmək
haqqı və ona bərabər tutulan borclardır. 

Bundan başqa, ASC-nin DSMF-ə borcları 1 920 728
manat, mal, iş və xidmətlərə görə borcları  1 850 033 manat,
bank kreditləri üzrə borcları isə 180 000 manat təşkil edir.
Əvəzində müəssisənin 983 209 manat da debitor borcu var. 

Müsabiqənin şərtlərinə görə, səhmdar cəmiyyətin

səhmlərinin alqı-satqı müqaviləsi imzalandığı tarixdən
sonra  60 gün müddətində əmək haqqı və ona bərabər tutu-
lan borclar, razılaşdırılacaq tarixdə isə DSMF-yə olan
borclar ödənilməlidir. 

60 gün müddətində investor təklif etdiyi pul vəsaitini
dövlət büdcəsinə, təklif etdiyi investisiya həcminin 5 %-ni
isə səhmdar cəmiyyətin hesabına köçürməlidir. 

İnvestor öhdəlik götürəcəyi sayda, lakin 150-dən az
olmayaraq, yeni iş yeri də yaratmalıdır. 

Müsabiqə şərtlərinə uyğun olaraq, qalib investor
dövlət büdcəsinə 4,7 milyon manat məbləğində pul
vəsaitinin köçürülməsini və ümumi həcmi 10,2 milyon
manat təşkil edən İnvestisiya Proqramının icrasını
öhdəsinə götürüb. Bununla yanaşı, müəssisənin 1,9 mil -
yon manat məbləğində DSMF-yə olan borclarının, 115
min manata yaxın əmək haqqı və ona bərabər tutulan
borcların ödənilməsini və digər sosial-iqtisadi öhdəliklərin
yerinə yetirilməsini üzərinə götürüb.

Təqdim olunmuş İnvestisiya Proqramına əsasən in-
vestor tərəfindən müəssisəyə müasir avadanlıqlar və
texnologiyalar alınacaq. Poladəritmə sexində yeni
sobaların tikilib quraşdırılması, müəssisənin xammal və
material ehtiyatının artırılması da planlaşdırılır. Proqrama
əsasən, istehsal sahələrinin yerləşdiyi binalarda təmir-
bərpa işlərinin görülməsi, elektrik mühərriklərinin təmiri
və sarğılanması sexinin qurulması, qum ələnmə sahəsinin
tikilməsi və avadanlıqlarla təchiz edilməsi nəzərdə tutulub.
Müəssisədə tikniti materiallarının qəbulu sahəsinin təşkili,
ərit mə, yığma və dəmirçi sexlərində hava təmiz lə yi ci lə -
rinin qurulması, habelə digər işlərin görülməsi gözlənilir. 

Bu işlərin görülməsi üçün investor tərəfindən
müəssisəyə bir il ərzində yuxarıda qeyd olunan məbləğdə
investisiyaların yatırılması, nəticədə 165 yeni iş yerinin
yaradılması, işçilərin sosial təminatının gücləndirilməsi
planlaşdırılır.

«Bakı neft maşınqayırma zavodu» 
ASC öz"ll"şdirildi – DETALLAR
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İNTERNET ÜZéRİNDéN DÖVLéT 
éMLAKINI ÖZéLLéŞDİRMéK

- Sadiq mü"llim, Az"rbaycanda dövl"t "m la kı -
nın öz"ll"şdirm"si sah"sind" 2019-cu ilin ilk
5 ayın n"tic"l"rini q"na"tb"xş saymaq olarmı? 

- Hesab edirəm ki, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi
sahəsində ilk 5 ayın nəticələri kifayət qədər uğurludur.
Belə ki, ötən 5 ay ərzində 1 dövlət müəssisənin ba za sın da
açıq səhmdar cəmiyyəti təsis edilmiş, 4 açıq səhmdar
cəmiyyətinin səhmləri pul hərracları, daha 4-nün isə in-
vestisiya müsabiqələri vasitəsilə satılması təmin olun muş -
dur. 129  kiçik dövlət müəssisə və obyekti, 66 ica rə yə
verilmiş qeyri-yaşayış sahəsi olmaqla, ümumilikdə 195
müəssisə və obyekt açıq hərraclar vasitəsilə satıl mış dır.

Hesabat dövrü ərzində  128 obyektin 6122700
kv.m. torpaq sahəsinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı qərar qə -
bul edilmiş, bunlardan, eləcə də ötən illərdə özəl ləş di ril -
mə si barədə qərarı verilmiş 117 obyektin yerləşdiyi tor-
paq sahəsi özəlləşdirilmişdir.

İnvestisiya müəssisələri üzrə dövlət büdcəsinə 15,2
mil yon manat vəsaitin daxil olması, 30,5 milyon manat
məb ləğində investisiyaların qoyulması, 500-dək yeni iş
yerinin yaradılması, 400 min manatdan artıq məbləğdə
əmək haqqı və ona bərabər tutulan borcların ödənilməsi,
635 min manat məbləğində vergi, 5,0 milyon manatdan
artıq məbləğdə isə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna olan
borcların ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zaman-
da, həmin müəssisələrdə istehsal olunan məhsulların çe -
şi dinin artırılması və rəqabət qabiliyyətli yeni məh sul la -
rın istehsalı da investorların götürdüyü öhdəliklər sı ra sın -
da dır.

Qeyd etmək istərdim ki, özəlləşdirmə prosesinin sə -
mə rəliliyinin artırılması və şəffaflığın təmin olunması
məq sədi ilə iri müəssisələrin özəlləşdirməyə hazır lan ma -
sı prosesində beynəlxalq təcrübəyə malik və dünya rey -
tin qin də ilk onluqda qərarlaşan tanınmış məsləhətçi şir -
kət lə rinin tövsiyələrindən geniş istifadə olunur.

Az"rbaycanda dövl"t "mlakının öz"ll"şdirilm"si v" idar" edilm"si, bu
prosesin daha da aktivl"şdirilm"si üçün görül"n işl"r v" n"z"rd" tutulan
yenilikl"rl" bağlı «Daşınmaz émlak»ın suallarına émlak M"s"l"l"ri
Dövl"t Komit"sinin (éMDK) Dövl"t "mlakının öz"ll"şdirilm"si v" icar"y"
verilm"si şöb"sinin müdiri Sadiq M"mm"dov cavab verir.
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- Öt"n dövr "rzind" investorlar "n çox hansı
"mlaklara v" hansı öz"ll"şdirm" üsullarına
daha çox maraq göst"ribl"r? Bunun s"b"bi
n"dir? 

- İlkin təhlillər göstərir ki, istehsal və xidmət sahə lə -
ri nə, o cümlədən iri əmlak komplekslərinə maraq daha
yük sək olmuşdur. Özəlləşmə  üsullarından əsasən inves -
ti si ya müsabiqəsi, hərrac vasitəsilə satış, icarə əsasında
özəl ləşməyə üstünlük verilir. 

Sözsüz ki, iri müəssisələrin özəlləşdirilməsi zamanı
investorlar daha çox investisiya müsabiqələri vasitəsilə
özəlləşdirmə üsuluna maraq göstərirlər. Məsələ ondadır
ki, investisiya müsabiqələrində alıcılar qarşısında dövlət
büdcəsinə ödənişlə bağlı nisbətən daha az şərt qoyulur ki,
onlar müəssisələrin canlandırılmasına investisiyalar cəlb
edə bilsinlər.

Nəzərə alsaq ki, əksər hallarda investorlar özəl ləş -
dir dik ləri müəssisələrə onsuz da investisiyalar yatırmalı
olur lar, bu üsul vasitəsilə özəlləşdirmə zamanı dövlət
büd cəsinə ödənişlərin nisbətən aşağı həcmdə müəy yən -
ləş dirilməsi, alıcılara müvafiq vəsaitlərə qənaət edərək,
on ları investisiya şəklində müəssisəyə yatırmağa imkan
verir. 

Digər tərəfdən, bu üsul potensial investorlara dövlət
tərə findən verilən güzəşt və imtiyazlardan istifadə etmək
üçün də əlverişli şərait yaradır və onlar müvafiq icra
hakimiyyəti orqanından “İnvestisiya təşviqi sənədi” al-
maqla, müxtəlif vergi və rüsumlardan müəyyən müddətə
azad olurlar.

Bu üsulun daha bir özəlliyi ondan ibarətdir ki, po -
ten sial alıcılar satışa çıxarılan səhmlərin kiçik hissələrə
par çalanmadan, yəni vahid zərf şəklində əldə etməklə,
nə zarət səhm paketinin sahibi olurlar. Bu da, gələcəkdə
korporativ idarəetmənin qurulmasında investorlara geniş
imkanlar açır.  

- Son vaxtlar iri mü"ssis"l"rin investisiya
müsabiq"si il" öz"ll"şdirilm"y" çıxarılması
halları artıb. Bel" mü"ssis"l"r" v" ümumilikd"
müsabiq"l"r" marağın daha da artırılması üçün
müsabiq" ş"rtl"rin" h"r hansı yenilikl"r  t"tbiq
edilibmi? 

- İlk növbədə onu vurğulamaq istərdim ki, mü sa -
biqələrin şərtləri yuxarıda qeyd etdiyim kimi, nüfuzlu
məs ləhətçi şirkətlərin rəy və tövsiyələri nəzərə alınmaqla
mü əyyən edilir. Digər tərəfdən, müsabiqə komis si ya la -
rın da aidiyyəti digər dövlət qurumlarının nü ma yən də lə ri -
nin də təmsil olunması (Ədliyyə, Maliyyə, İqtisadiyyat,
Ver gilər, Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirlikləri, Ma -
liyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası və s.), şərtlərin dövlət
maraqlarına tam uyğun müəyyən edilməsi ilə yanaşı,

potensial iddiaçılar üçün də əlverişli olmasını təmin edir. 
Eyni zamanda, müsabiqənin şərtləri bazarın kon -

yunk turası və potensial alıcıların marağı nəzərə alın maq -
la, mütəmadi olaraq təkmilləşdirilir ki, layihələrə inves -
tor marağı təmin edilmiş olsun.

Buna əyani sübut kimi, “Daşkəsən Filizsaflaşdırma”
ASC-nin dövlətə məxsus səhmlərinin satışı üzrə elan
olunmuş investisiya müsabiqəsini nümunə gətirmək olar.
Belə ki, müsabiqənin şərtləri elə hazırlanmışdır ki, gə lə -
cək investor Azərbaycanda zənginləşdirmə, pəllət (yu-
var), birbaşa reduksiya və poladəritmə zavodlarından
iba rət metallurgiya klasterini qurmuş olsun. Bu zaman,
mü sabiqə komissiyası tərəfindən şərtlərə artıq 2 dəfə də -
yi şikliklər edilmiş, layihəyə investor marağını artırmağa
səy göstərilmişdir.

Xüsusi qeyd etmək istərdim ki, bu müsabiqənin də
şərt ləri elə hazırlanmışdır ki, gələcək investor “İn ves ti si -
ya təşviqi sənədi”ni almaqla, dövlətimizin investorlara
ver diyi güzəşt və imtiyazlardan istifadə edə bilsin.

- Hazırda dövl"t "mlakları öz"ll"şdilrm"y"
mü"yy"n mexanizm "sasında çıxarılır v" inves -
torlar da m"hz h"min obyektl"ri öz"ll"şdir"
bil"rl"r. ég"r investor öz"ll"şdirm"y" açıq olan,
lakin h"l" satışa çıxarılmayan obyekti almaq
ist"s" bu mümkündürmü? 

- “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının
özəl ləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 2-ci mad də si -
nə əsasən dövlət mülkiyyətində olan əmlak özəlləşdirmə
ba xımından təsnifatlaşdırılır. Əgər nəzərdə tutulan ob -
yekt özəlləşdirilməsi qadağan olunan əmlak, özəl ləş di ril -
mə si barədə qərar qəbul edilən anadək dövlət mül kiy yə -
tin də saxlanılan əmlak və Azərbaycan Respublikası Pre -
zi den tinin qərarı ilə özəlləşdirilən əmlakın siyahısına da -
xil deyilsə, belə əmlakı hərraca çıxarmaq olar və investor
alıcı kimi iştirak edə bilər.

Bu istiqamətdə komitə tərəfindən bir sıra təhlillər
apa rılmış və bu məqsədlə dünyada tanınan “Pri ce wa ter -
house Coopers” şirkəti məsləhətçi qismində cəlb edil miş -
dir. Artıq şirkət ölkəmizin müvafiq qanunverici və nor-
mativ hüquqi bazasını təhlil etmiş və müvafiq tək mil ləş -
dir mə lərin aparılması üçün tövsiyələrini təqdim etmişdir.
Ha zır da komitə tərəfindən həmin şirkətin təkliflərinin
ümu miləşdirilməsi və aidiyyəti qurumlara baxılması
üçün təqdim edilməsi istiqamətində iş aparılır.

- Dövl"t mü"ssis"l"rinin bazasında yeni ASC-
l"rin yaradılması sah"sind" v"ziyy"t n"
yerd"dir? Bu il n" q"d"r yeni ASC-nin
yaradılması n"z"rd" tutulur v" ya yaradılıb? 

- Bu ilin 5 ayı ərzində Azərbaycan Respublikası
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Pre zi dentinin 19 iyul 2016-cı il tarixli 1003 nömrəli Fər -
manı ilə özəlləşdirilməyə açıq  elan edilmiş Azərbaycan
Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
tabeliyində olan balıqartırma  müəssisələrinin, eləcədə
“Azneftkimyamaş” açıq səhmdar cəmiyyətinin tabe li yin -
də olan  törəmə açıq  səhmdar cəmiyyətlərinin səhmdar
cə miyyətlərinə çevrilməsi istiqamətində işlər aparılaraq 1
döv lət müəssisəsinin bazasında səhmdar cəmiyyəti yara -
dıl mışdır. İlin sonunadək daha 3 açıq səhmdar cə miy yə ti -
nin yaradılmasını proqnozlaşdırırıq.

- B"zi ASC-l"rin s"hml"rinin bir hiss"si öz"l l"ş di -
ril s" d", s"hml"rin qalan hiss"sinin satışı (ad" -
t"n 30%-lik s"hm z"rfl"rinin) uzun müdd"tdir ki,
baş tutmur. Bunun s"b"bi n"dir v" investorların
h"min hiss"y" marağının atırılması üçün hansı
addımlar atılır? 

- Son illər Azərbaycan iqtisadiyyatında baş verən
kök lü dəyişikliklər, sürətli iqtisadi inkişaf nəticəsində ya -
ran mış yeni iqtisadi reallıqlar və ölkə rəhbərliyinin
müəy yənləşdirdiyi iqtisadi hədəflər dövlət əmlakının
özəl ləşdirilməsi prosesinə də təsirini göstərib. İqti sa diy -
ya tın modernləşdirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı,
sə nayeləşdirmə və digər istiqamətlər özəlləşdirmənin pri -
ori tetlərinə və özəlləşdirmə üsullarına zəruri dəyi şik lik lə -
rin edilməsinə səbəb olub. 

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesində 1600-ə
yaxın orta və iri müəssisələrin bazasında  səhmdar cə -
miy yətlər yaradılmışdır ki, onlardan da 1400-dən çoxu-
nun səhmləri tam özəlləşdirilmişdir. Qeyd etmək la zım -
dır ki, özəlləşdirilmiş müəssisələr iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrini, o cümlədən sənaye, tikinti, kənd təsərrüfatı,
xidmət, ticarət, nəqliyyat, tikinti və inşaat materialları,
yüngül, yeyinti və emal sənayesi, maşınqayırma, metal-
lurgiya, neft-kimya, kimya və başqa sahələrini  əhatə
edir. Həmin müəssisələrin əksəriyyəti fəaliyyətlərini
müasir texnologiyaların və menecmentin geniş tətbiqi
əsa sında genişləndirmiş  və  ölkə iqtisadiyyatında ciddi
möv qelərə yiyələnmişlər.

Nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan səhmdar
cə miyyətlərinin səhmlərinin özəlləşdirilməsinin  sü rət -
lən di rilməsi yaxın dövr üçün əsas prioritet sayılır. Eyni
za manda özəlləşdirilən müəssisələrdə modern tex no lo gi -
ya ların və yeni menecment sistemlərinin tətbiqi və özəl -
ləş dirmənin əhalinin məşğulluğu və gəlirlərinin yük səl -
dil məsinə təsirinin artırılması da əsas prioritetlərdəndir. 

Özəlləşdirilmənin sürətləndirilməsi üçün özəl ləş dir -
mə proqramının icra mexanizminin təkmilləşdirilməsi,
qey ri-likvid müəssisələrin əmlakının özəlləşdirilməsi
me xanizmində dəyişiklik edilməsi, özəlləşdirmə üsul la rı -
nın genişləndirilməsi ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik

edil məsi, özəlləşdirməqabağı restrukturizasiya və sağ -
lam laşdırılma tədbirlərinin həyata keçirilməsi  nəzərdə
tutulur.

Dövlət müəssisələrinin bazasında yaradılmış səhm -
dar cəmiyyətlərinin səhmlərinin tam özəl ləş di ril mə mə si -
nin bir sıra səbəbləri var. Bunlar I Dövlət Proqramı çər çi -
və sində yaradılmış SC-lərin nizamnamə kapitalının hə -
min dövrdə qüvvədə olmuş normativ hüquqi aktlar əsa -
sında müəyyənləşdirildiyi üçün yuxarı olması, uzun
müd dət fəaliyyət göstərməyən və heç bir gəlir mənbəyi
ol mayan müəssisələr üçün ilbəil torpaq və əmlak vergi si -
nin hesablanması, istehsal avadanlıqlarının və tex no lo gi -
ya ların yararsız olması, müasir tələblərə uyğunsuzluğu,
rə qabətqabiliyyətli məhsul istehsalına imkan verməməsi
və bu şəraitdə istehsal olunmuş məhsulların maya də yə ri -
nin yüksək olmasıdır. Bəzi SC-lərin ərazisində məcburi
köç künlərin məskunlaşması da həmin müəssisələrin
özəl ləşdirilməsinin başa çatdırılmasına çətinlik törədir.

Bu problemlərin həlli istiqamətində müvafiq işlər
apa rılır. Belə ki, bir sıra səhmdar cəmiyyətlərinin səhm -
lə ri nin tam özəlləşdirilməsi üçün nizamnamə ka pi tal la rı -
nın yenidən qiymətləndirilməsi, nizamnamə kapitalında
döv lətin payı olan  səhmdar cəmiyyətlərində sağ lam laş -
dır ma və restrukturizasiya işlərinin aparılması özəl ləş di -
ril mənin başa çatdırılmasına böyük kömək göstərir.

Qeyri-neft sektorunun inkişafının sürətləndirilməsi,
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, regionların sosial-iqtisa-
di inkişafı, yoxsulluğun azaldılması, yeni iş yerlərinin
açıl ması, ümumən  ölkənin iqtisadi potensialının daha da
güc ləndirilməsi məqsədi ilə qarşıdakı illər ərzində özəl -
ləş dirmə prosesinin səmərəli  şəkildə həyata keçirilməsi
ilə bağlı işlər  davam etdiriləcək.

- Öz"ll"şdirm" prosesin" xarici investorların da -
ha çox c"lb edilm"si üçün hansı addımlar atılır? 

- Bu məqsədlə bazar kapitallaşmasına görə dün ya -
nın 500 ən iri şirkətinin bazası yaradılmış, onlara əmək -
daş lığa dair müraciətlər ünvanlanmış, eyni məzmunlu
mü raciətlər Strateji Yol Xəritələrində əksini tapmış in-
vestisiya,  pensiya fondları və banklarına da gön də ril miş -
dir.

Bununla yanaşı, özəlləşdirilən müəssisənin pro fi lin -
dən asılı olaraq, dünyanın və regionun müvafiq sahədə
ta nınmış şirkətlərinə də özəlləşdirməyə dəvət məktubları,
ha belə ölkəmizdəki investisiya mühiti və özəlləşdirmə
prosesi haqqında məlumatları özündə əks etdirən tanıtma
məktubları göndərilir.

Özəlləşdirmə prosesinə investorların cəlb edilməsi
məqsədi ilə 120-yə qədər xarici şirkətə özəlləşdirmədə
iştiraka dair sahəvi dəvət məktubları göndərilmiş, 100-ə
yaxın xarici şirkət nümayəndələri ilə komitədə görüşlər
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təşkil olunmuşdur. Xüsusən ağır sənaye, metallurgiya,
ma şınqayırma və səhiyyə sahələrinə maraq göstərən xa -
ri ci şirkətlərlə əməkdaşlıq əlaqələri qurulmuş, layihələrə
ye rində baxış keçirmək və texniki iqtisadi təhlillər apar -
maq üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən, Çin Xalq
Res publikasından, Hindistan, Amerika, Fransa, İngiltərə,
Ru siya və Türkiyədən nümayəndələrin ölkəmizə səfərləri
təş kil olunmuşdur.

Xarici investorların cəlb edilməsində xüsusi əhə -
miy yət kəsb edən konfrans və forumların keçirilməsi,
elə cə də xarici ölkələrdə təşkil olunan müxtəlif təd bir lər -
də özəlləşdirmə prosesi haqqında təqdimatlarla çıxış
edil məsinə də geniş önəm verilir. 

Bakı şəhərində və xarici ölkələrdə keçirilən 15-ə
yaxın Biznes Forumda komitənin əməkdaşları iştirak
etmiş və tədbir çərçivəsində iştirakçı şirkətlərə özəl ləş -
dir mə sahəsində gedən işlər və mövcud layihələr haq qın -
da məlumatlar vermişlər.

- Bir q"d"r "vv"l öz"ll"şdiril"n mü"ssis"l"rin
borc larının silinm"si q"rara alındı. Bu addım
öz"l l"şdirm"y" çıxarılan mü"ssis"l"rin c"lb edi -
ci liyini n" q"d"r artırır? 

- Özəlləşdirilməsi barədə qərar qəbul edilmiş, lakin
özəl ləşdirilməsi başa çatmayan müəssisələrin əksəriyyəti
fə aliyyət göstərmir. Buna baxmayaraq, mövcud qa nun ve -
riciliyə uyğun olaraq, həmin müəssisələrə ilbəil torpaq və
əmlak vergisi hesablanılır. Vergi borcu ilə yüklənmiş mü -
əssisələrin özəlləşdirilməsi perspektivi aşağı düşür, yer li
və xarici investorlar üçün az maraq kəsb etməyə baş layır. 

Bununla əlaqədar olaraq,  “Özəlləşdiriləcək dövlət

əm lakının (müəssisələrinin) 2019-cu il 1 mart tarixinə
möv cud olan əmlak və torpaq vergiləri üzrə borclarının
tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
2019-cu il 5 mart tarixli 1527-VQ nömrəli Qanununun
icrası nəticəsində 140-dan çox özəlləşdiriləcək dövlət
əmlakının (müəssisələrinin) qeyd olunan tarixə mövcud
olan əmlak və torpaq vergiləri üzrə borcları silinəcək. Bu
da təqribi hesablamalara görə 12 milyon manatdan artıq
vəsait edir. Borcların silinməsi özəlləşdiriləcək dövlət
əm lakının (müəssisələrinin) investisiya qoyuluşu ba xı -
mın dan cəlbediciliyinin artmasına, onların özəl ləş dir il -
mə si nin sürətləndirilməsinə, müəssisənin fəaliyyətinin
bər pasına, əmək haqqı və əmək xəsarətinə görə borc la rı -
nın ödənilməsinə köməklik edəcəkdir.

Hərraca çıxarılan müəssisələrin kreditor borcları,
ey ni zamanda ümüdsiz və vaxtı keçmiş borclarının silin -
mə si həmin obyektlərin yüklülüyünü azaldır. Onların alı -
cı lar üçün cəlbedici və rentabelli olmasını şərtləndirir. 

- Öz"ll"şdiril"n dövl"t "mlakına diqq"tin art ma -
sı üçün qiym"tl"ndirm" ş"rtl"rind" h"r hansı d" -
yi şiklik olubmu?

- Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesində mü -
əs sisə və obyektlərin satış qiymətinin və ya dövlət müəs -
si sələrinin bazasında yaradılan səhmdar cəmiyyətlərinin
ni zamnamə kapitalının hesablanması “Özəlləşdirilən
dövlət əmlakının qiymətləndirilməsi haqqında Əsa s na -
mə” yə uyğun olaraq həyata keçirilir. Əgər mü əs si s ə lə ri -
nin (obyektlərinin) satış qiyməti daşınmaz əmlakın döv -
lət reyestrində daşınmaz əmlakın alqı-satqısı zamanı tə -
şək kül tapan bazar dəyərindən aşağı olarsa, həmin mü əs -
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si sələrin (obyektlərin) qiymətləndirilməsi “Qiy mət lən dir -
mə fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qa nununa uyğun olaraq aparılır. Hazırda dövlət əm la kı -
nın qiymətləndirilməsi komitə tərəfindən qiy mət lən dir -
mə xidmətlərinin satın alınması ilə bağlı elan edilmiş
açıq tenderin qalibi olmuş müstəqil qiymətləndiricilər tə -
rə findən həyata keçirilir. Başqa bir yenilik isə dövlət mü -
əs sisə və obyektlərinin satış qiymətinin müəyyən edil mə -
si zamanı qiymətləndirilən əmlakın tərkibinə onun yer -
ləş diyi torpaq sahəsinin daxil edilməsidir.  

- Sadiq mü"llim, 2019-cu il üzr" öz"ll"şdirm"
günd"liyind" n"z"rd" tutulan "sas istiqam"tl"r
hansıdır? 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 dekabr
2016-cı il tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azər baycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspek-
tivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”nin tədbirlər planının 2.2.1-
ci yarımbəndinə uyğun olaraq, komitə tərəfindən mü-
vafiq Özəlləşdirmə gündəliyi hazırlanmış və orada özəl -
ləş dirməyə açıq olan müəssisə və obyektlər müvafiq qay-
dada təsnifatlaşdırılmışdır. 

Burada nəzərdə tutulan əsas istiqamətlər ağır sənaye
və maşınqayırma, metallurgiya, aqrar-sənaye, balıqçılıq,
səhiyyə, mədəniyyət, turizm, eləcə də yüngül və yeyinti
sahələridir.

- Bu il hansı böyük mü"ssis"l"rin
öz"ll"şdrilm"sin" hazırlıq gedir? Onların
öz"ll"şdirilm"si imkanları n" q"d"r realdır? 

- Bu il “Daşkəsən Filizsaflaşdırma”, “Baku Caspian
Hos pital”, bir neçə neft maşınqayırma sənayesi mü əs si -

sə si, habelə bəzi iri balıqçılıq müəssisələrinin özəl ləş di -
ril məsi istiqamətində zəruri hazırlıq işləri gedir.

Eyni zamanda Azərbaycan Prezidentinin müvafiq
Fər manlarına uyğun olaraq, alternativ və bərpa olunan
ener ji mənbələri və aqrolizinq müəssisələrinin bəzilərinin
özəl ləşdirməyə hazırlanması istiqamətində ilkin təhlillərə
və bu məqsədlə beynəlxalq təcrübənin araşdırılmasına
baş lanılmışdır.  

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin dövlətə
məx sus səhmlərinin özəlləşdirməyə hazırlanması ilə bağ -
lı sağlamlaşdırma tədbirləri haqqında” dövlət başçısının
15 iyul 2015-ci il tarixli 570 nömrəli Fərmanının 3.4-cü
bən dinə uyğun olaraq Maliyyə Nazirliyi tərəfindən Ban -
kın restrukturizasiyası və sağlamlaşdırılması isti qa mə tin -
də tədbirlər başa çatdırıldıqdan sonra komitə tərəfindən
bu sahədə də aidiyyəti üzrə işlər təşkil olunacaqdır.

- Yaxın g"l"c"kd" başqa  yeni sah"l"rin
öz"ll"şdirm"y" açılması gözl"nilirmi? 

Azərbaycan Prezidentinin yuxarıda qeyd etdiyim
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Strateji Yol Xəritələrinə əsasən
ölkənin kommunal (xüsusən elektrik enerjisi istehsalı),
maliyyə-bank və sığorta, rabitə və telekommunikasiya,
kənd təsərrüfatı, kimya, turizm, logistika və bəzi digər
sektorlarında dövlətsizləşdirmə tədbirlərinə başlanılması
sahəsində komitə tərəfindən təkliflər hazırlanır. Bu məq -
səd lə aidiyyəti dövlət qurumlarının iştirakı ilə işçi qrup -
ları yaradılmış, həmin qurumların təklifləri istənilmişdir.
Təkliflər toplanıb ümumiləşdirildikdən sonra beynəlxalq
təşkilatların da rəy və tövsiyələri nəzərə alınmaqla yekun
təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim olunacaqdır. 



Evd"n çıxmadan da "mlak almaq olar
ÖZéLLéŞMé HéRRACI

Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi
prosesi indiyədək müşahidə olunan ən sadə prosedura
çevrilib. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin tətbiq et-
diyi yeniliklər nəticəsində hazırda investorlar, ümu miy -
yət lə istənilən vətəndaş hətta evdən və ofisdən çıxmadan
hər racda iştirak edib əmlak ala bilər. Bunun üçün interne -
tin və beh ödəmək üçün kartda vəsaitin olması kifayətdir. 

ƏMDK yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə iyunun 4-də baş tutan
növbəti hərraca 22 səhmdar cəmiyyətinin səhmləri, 46
ki çik müəssisə və obyekt, 11 istifadəsiz qeyri-yaşayış
sahəsi, 2 yarımçıq tikili və 4 avtomobil çıxarılmışdı. Bu -
də fəki hərracda Bakı şəhəri üzrə 1 qeyri-yaşayış sa hə -
sinin alınması üçün 1 və 1 avtomobilin alınması üçün 1,
ümu milikdə isə 2 dövlət əmlakına 2 sifariş verilmişdi.
Qay dalara görə, sifariş verilməmiş digər əmlaklar satı cı -
nın sərəncamına qaytarıldı. 

Qeyd edildi ki, ümumiyyətlə hərraca çıxarılan əm -
lak lar və hərracda iştirak etmə şərtləri haqqında mə lu -
mat lar bir ay əvəl komitənin mətbu orqanı olan “Mül kiy -
yət” qəzetində və rəsmi internet saytında yerləşdirilib.

Hərracın əvvəlində hərrac komissiyasının sədri Azər
Sadıqov iştirakçıları hərracda iştirak qaydaları ilə tanış
etdi. Bildirildi ki, hərracçı satış qiymətini elan etdikdən
sonra, hərrac iştirakçıları, öz bilet nömrələrini qal dır maq -
la elan olunmuş qiymətə öz münasibətlərini bildirirlər.
ilkin qiymət 3 dəfə elan olunduqdan sonra alıcılardan heç
biri bilet nömrəsini qaldırmazsa, hərrac baş tutmamış
hesab olunur və əmlak satıcıya qaytarılır. 

Rəqabətli hərracda isə iştirakçılar hər dəfə yeni qiy -
mət təklif etməlidirlər. Yeni təklifdə səsləndirilən qiymət

artımı  əmlakın qiymətinin 1 faizindən az olmamalıdır.
Üç dəfə eyni qiymət səslənərsə, əmlak satılmış, ən yük -
sək qiymət təklif edən iştirakçı hərracın qalibi sayılır. 

Hərracda ilk olaraq Bakının Qaradağ rayonunun
Lökbatan qəsəbəsindəki yaşayış obyekti satışa çıxarıldı.
5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi, 84,3
kvadratmetrlik sahəsi ilkin qiymətinə– 12 500 manata
satıldı. Qeyri-yaşayış sahəsinin alıcısı Yelena Şirinova
«Daşınmaz əmlak»a bildirdi ki, hərrac gözlədiyi kimi
şəffaf keçib və qeyri-yaşayış sahəsinə iddiasını ger çək -
ləşdirə bilib. Y.Şirinova obyektdən hansı məqsədlə isti -
fadə edəcəyini hələlik müəyyən etməyib. 

«Nissan Maima» markalı avtomobilin satışı da ilk
cəhddə baş tutdu. Avtomobil hərraca çıxarıldığı ilkin
qiymətinə - 3 500 manata satıldı. Alıcı Etibar Aslanov
Milli Məclisin İşlər İdarəsinin balansında olan bu avto-
mobili şəxsi məqsədləri üçün aldığını bildirdi. Bu alıcı da
hərracın tam şəffaf keçməsindən məmnun qalmışdı.  

Qeyd edək ki, bütün hərraclarda olduğu kimi,
budəfəki hərracda da şəffaflığının təyin edilməsi üçün
iştirakçılar arasında müştəri məmnunluğu sorğusu keçir-
ildi.

Xatırladaq ki, ƏMDK-nin özəlləşdirmə hərrac la rın -
da ən müxtəlif qiymətə və ölkənin, demək olar, istənilən
yerlərində yerləşən əmlaklar əldə etmək olar. İnvestorlar
bu əmlakları istənilən biznes məqsədilə istifadə edə
bilərlər. Hərraca qatılmaq üçün hərrac məkanına gəlmək
də tələb olunmur. Bunun üçün internet vasitəsilə hərrac
iştirakçısı kimi qeydiyyatdan keçmək, beh ödəmək (alı -
na caq əmlakın ilkin qiymətinin 10%-i həcmində) və hər -
rac günü internetlə hərraca qatılmaq tələb olunur. 
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2019-cu ildə Honkonq ofis sahələrinin icarə
qiymətinin yüksəkliyinə görə, Londonu qabaqlayıb.
«CBRE» şirkətinin hesabatına görə, bu il bütün dünyada
ofis sahələrinin icarə qiymətləri yüksəlib. 2019-cu il
martın sonuna olan məlumata görə, ofis sahələri üzrə
icarə haqları 3,6% yüksəlib. Ötən il bu göstərici 2,4% idi. 

Ofis sahələrinin icarə qiymətinin artmasına iqtisadi
artım, iş yerlərinin sayının artması, geniş ofis sahə ləri nin
təklifinin az olması təsir edir. Dünyada ən bahalı ofis
bazarlarının ilk onluğunun siyahısı Honkonqun Mərkəzi
rayonu ilə başlayır. Burada bir kvadratmetr ofis sahəsinin
illik icarəsi 3 445 dollara başa gəlir. İkinci yerdə
Londonun Vest-Enda ərazisi gəlir – burada illik icarə 2
375 dollardır. Üçüncü yeri isə Honkoqun digər rayonu –
Szyulun adlı ərazi tutur – burada 1 kvadratmetr ofisin il-
lik icarəsi 2 225 dollardır. 

Dünyanın "n bahalı ofis sah"l"rinin 
ilk 10-luğu (1 kv.m üçün illik icar"
qiym"tin" gör"):

1. Honkonq, Märkäzi rayon – $3 450
2. London, Vest-End rayonu –  $2 380
3. Honkonq, Szyulun rayonu – $2 230
4. Nyu-York, Orta Manhetten – $2 100
5. Pekin, Maliyyä küçäsi – $2 000
6. Pekin, Märkäzi iþgüzar rayon – $1 890
7. Nyu-York, Cänubi Manhgtten – $1 820
8. Tokio, Marunouti iþgüzar rayonu – $1 790
9. Nyu-Dehli, Konnaxt Pleys ticarät vä iþgüzar märkäzi – $1 540
10 London, Londons Siti – $1 490

Dünyada ofis sah"l"rinin icar"
haqlarının "n sür"tli artdığı 
bazarların ilk 10-luğu:
1. Portu – 24,7%
2. Keyptaun – 20,5%
3. Sinqapur – 17,3%
4. Budapeþt – 15,5%
5. Palma-de-Mayorka – 14,2%
6. Atlanta – 14,2%
7. Vankuver – 12,9%
8. San-Fransisko körfäzi– 12,7%
9. San-Franüisko, þähärin märkäzi hissäsi – 12,2%
10. Yoxannesburq – 12,0%

ABŞ-da aparılan araşdırmalar göstərir ki, hər üç
amerikalıdan biri evini satarkən göz yaşlarını saxlaya
bilmir. Amerikada iyunuun 24-də qeyd edilən Milli Ağ laş -
ma Günü münasibətilə «Zillow» şirkəti maraqlı araş dır ma
aparıb. Rəy sorğuları nəticəsində məlum olub ki, hər 3
amerikalıdan biri evini satarkən ağlayır. Hər 5 nəfərdən
ğiri isə etiraf edib ki, evini satanda azı 5 dəfə göz yaşı
töküb. Evin satılması prosesi amerikalıları ən çox ağladan
hallardan biridir. Bundan başqa, ABŞ vətəndaşları, toy
planlaşdırılmasında, işən qovulanda, valideyn olduqda da

ağlayırlar. Amma ən çox belə hal evi satanda baş verir. 
Araşdırma göstərib ki, evini satanların 61%-i dərhal

yeni ev alır. Maraqlıdır ki, ən çox ağlayanlar yeni yet mə -
lər və validenlərdir. Araşdırma göstərir ki, evi satarkən
ağ la mağın bir neçə səbəbi ola bilər. Belə ki, 70% ev sa -
hib ləri satış üçün son qiyməti müəyyən edə bilmir, 69%
evi vaxtında sata bilməyəcəyindən narahatdır, 65% hesab
edir ki, onun satış elanı ilə heç kim maraqlanmayacaq,
yenə də 65% fikirləşir ki, evi satmaq üçün onu yaxşıca
təmir etmək lazımır. 

H"r üç n"f"rd"n biri evini satanda ağlayır

én bahalı ofis icar"si olan ş"h"rl"r açıqlanıb

İspaniyada ilk kapsul otel artıq qonaqları qəbul
etməyə başlayıb. Bilbaoya səyahətə gələn turistlər indi
qənaət edərək bütöv bir otel nömrəsi əvəzinə sadəcə bir
yataq  yeri – «kapsul» kirayələyə bilərlər. 

Yeni oteldə 36 bir nəfərlik və 14 iki nəfərlik nöm rə -

lər var. Bəzi «kapsul»larda hətta televizor və USB də var.
Bir nəfər üçün nömrələr 25 avro, iki nəfər üçün isə 35
avroya başa gələcək. 

«Kapsul otel» hostellər kimi təchiz edilib. Burada ümu-
mi mətbəx, duş otağı, əşyaların saxlanması kamerası var. 

İspaniyada ilk kapsul otel iş" düşüb



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

X İ D M Ə T L Ə R

Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu 
İnformasiya Sistemindən ödənişli əsaslarla

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

Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemindən
ödənişli əsaslarla rəqəmsal və elektron 

formatda verilən
M Ə L U M A T L A R

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

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

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

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

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

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

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

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



20 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №98 ’2019

мцсащибя

«Yatırım üçün "n yaxşı
"mlak obyektl"ri ofisl"rdir»

- Nüsr"t mü"llim, kommersiya obyektl"ri
dedikd" ilk növb"d" ticar"t v" iaş" obyektl"ri
xatırlanır. B"s ümumiyy"tl", Az"rbaycanda
kommersiya obyektl"rinin hansı növl"ri var? 

- Biz tədqiqatlar aparanda kommersiya obyektlərini
3 sahəyə ayırırıq. Bunlardan birincisi, ticarət sahələri –
bura gündəlik satışla məşğul olan bütün məişət-iaşə
obyektləri, məsələn mağazalar, apteklər , restoranlar da -
xildir. İkinci sahə ofislər, üçüncü isə anbar və istehsalat
sahələridir. 

- Bu obyektl"rin bazar payı nec"dir? Bazarda "n
çox hansı obyektl"r var?

- Hazırda, yəni ilk 5 ayın nəticəsi olaraq əmlak
bazarında 2 051 obyekt satışdadır. Yeri gəlmişkən, ötən
ilin eyni dövründə satışda 2600 obyekt vardı və həmin
dövrlə müqayisədə satışdakı obyektlərin sayı təqribən
22% azalıb. 

Hazırda satışda olan obyektlərin sayı əsas hissəsi,
təqribən 61%-i ticarət obyektləridir. Ofis sahələrinin
payına 26 %, anbar və istehsalat sahələrinə isə 13 %

düşür. Ticarət sahələri daha çox Bakı şəhərinin ətrafında
və yaşayış məntəqələrinin içərisində çoxluq təşkil edir. 

- Öt"n ill" müqayis"d", paylar d"yişibmi? 

- Ticarət sahələrinin payı azalıb, ötən il 64% idi,
hazırda 61%-dir. Əvəzində, ofis sahələrinin təklifi artıb.
Əsasən yeni tikililərin 1-2-ci mərtəbələrinin satışa
çıxarılması artıb.

- Kommersiya obyektl"rinin qiym"tind" n"
d"yişiklik var?

- Qiymətlər yüksəlib. İlin əvvəlindən qiymət artımı
ti carət sahələrində 2,58 %, ofis sahələrində 3,46%, isteh -
sal və anbar sahələrində isə 2,17 % olub. Yeri gəlmişkən,
2017-ci ildə kommersiya obyektlərinin qiymətində 17%
azalma olmuşdu, 2018-ci ildə qiymətlərin sabitləşməsini
müşahidə elədik, bu il isə az da olsa artım başlayıb. 

- Nüsr"t mü"llim, iş adamları, investorlar üçün
kommersiya obyektl"rinin hansı daha
s"rf"lidir?

- Biz bu ilin ilk 5 ayı üzrə kommersiya əmlaklarının

Kommersiya obyektl"ri - biznes "mlaklar bazarında baş ver"n
prosesl"r, buradakı yatırım v" qazanc imkanları, el"c" d" gözl"nil"n
yenilikl"rl" bağlı suallara «MBA Group» konsaltinq şirk"tinin
r"hb"ri, daşınmaz "mlak üzr" ekspert Nüsr"t İbrahimov cavab verir. 
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gə lir liliyini təhlil etmişik. Xatırladım ki, əmlakın gə lir li li -
yi deyəndə onu icarəyə verib əldə etdiyin xalis mənfəətin
əm lakın satış qiymətinə olan nisbəti başa düşülür. Yəni
əmə liyyat xərcləri çıxandan sonra yerdə qalan məbləğ
onun satış qiymətinə olan nisbətidir. Ticarət sahələrində
gə lirlilik 4,8 fazidir, ofis sahələrində 6,53 faiz, istehsalat
və anbar səhəsində isə 4,87 faiz təşkil edib. 

- Dem"li hazırda "n çox g"lir g"tir"n kommer-
siya obyektl"ri ofisl"rdir?

- Bəli, amma gəlirlilikdən başqa burada bir neçə fak -
tor, o cümlədən risklər rol oynayır. Məsələn, ticarət ob -
yektlərində niyə gəlirlilik aşağıdır? Ona görə ki, il ər zin də
orada boş dayanmalar və ödəmələrdə risklər çoxdur. 

- Y"ni icar"çi "mlakın sahibin" icar" haqqı
öd"m"y" bil"r? 

- Bəli, adətən ticarət obyektlərinin icarəçiləri onları
iki ay ödənişsiz olaraq götürürlər. Ola bilər ki, icarəçi 3
ay dan sonra obyekti tərk edib getsin və heç bir ödəniş et -
mə sin, belə hallar olur. Ofislərdə isə icarəyə götürüldüyü
gün dən sayğac dövr edir. 

- Tutaq ki, hansısa bir investor 500 min v" ya 1
milyon manatlıq v"saiti kommersiya obyektin"
yatırmaq ist"yir. Siz hansı növ obyekti almağı
tövsiyy" edirsiniz?

- Əgər investorun bütün sərvəti həmin vəsaitdən
iba rətdirsə, yəni başqa bir gəlir mənbəyi yoxdursa hesab
edi rəm, böyük məbləğin risklərini ayrı-ayrı sahələr ara -
sın da bölüşdürmək lazımdır. Mən məsləhət görərdim ki,
in vestor 2-3 fərqli yerdə icarəyə vermək üçün obyekt al -
sın, məbləğin böyük hissəsini isə soyuducu-anbar biz ne -
si nə yatırsın. Ola bilər həmin investisiyanı şərikli qoya
bi lər, çünki belə daha effektlidir. 

- N" m"nada? 

- Çünki soyuducu anbar biznesi spesifik sahədir.
Heç də bütün investorların bu sahə barədə ətraflı
məlumatı, təcrübəsi olmaya bilər, amma qarşı tərəf, yəni
şərik olduğun şəxsin o sahədə təcrübəsi ola bilər və bu
baxımdan şərikli yatırım etmək riski azaltmaqdır. Həm
də digər bütün bizneslərdə olduğu kimi daşınmaz əmlak
biznesində də əlaqələr böyük rol oynayır.  

- Soyuducu anbarın inşa edilm"si, yaradılması
hansı qiym"t" başa g"lir?

- Burada çox şey soyuducu anbarın temperaturun-
dan, yəni burada hansı temperatur rejiminin
qurulmasından asılıdır. Amma təxmini hesablamalara
görə 1 kvadratmetri 1000-1200 manata anbar qurmaq
mümkündür. 

- B"s anbarda "n kiçik ölçü n" q"d"r olmalıdır
ki, o investor üçün q"na"tb"xş g"lir g"tirsin?

- Soyuducu anbar inşa ediləndə ərazidə yetişdirilən
meyvə-tərəvəzin növləri də nəzərə alınmalıdır. Çünki
fərqli məhsulların saxlanma temperaturu fərqlidir. Yəni
ən azı 4-5-6  kameralı soyuducu lazımdır ki, fərqli
məhsulları fərqli temperaturda saxlamaq mümkün olsun.
Hər kameranın da ən azı 25-30 kvadrat olması daha
yaxşıdır. Deməli ümumilikdə azı 200 kvadratmetrlik an-
bar olmalıdır. Daha böyük də ola bilər, amma ən effektli
işləyən qeyd etdiyim ölçülərdə olanlardır. 

- B"s anbarın sahibinin g"liri nec" formalaşır?
Ona günd"lik, yoxsa aylıq öd"niş edilir? 

- Soyuducu anbarlar gündəlik və ya aylıq da icarəyə
verilə bilər. Yerindən asılı olaraq, anbarın sahəsi kubmetr
və ya kvadratmetr hesab ilə də icarəyə götürülə bilər.
Məhsulu anbara yerləşdirən şəxslə müqavilə imzalanır. 

- B"s icar" haqqı t"qrib"n hansı h"dl"rd"
d"yişir? 

- Bu məbləğ fəsildən və intensivlikdən asılı olaraq 1
kvadratmetr üçün 4,8 – 6 manat civarında dəyişir. 

- Qayıdaq ofis sah"l"rin", qeyd etdiniz ki,
ofisl"rin icar"si zamanı h"m g"lir yüks"kdir,
h"m d" risk azdır. 

- Bəli, ofislərdə həm risklər azdır, həm də il ərzində
boşdayanmalar minimum həddədir. Ofis götürən hər
hansı şirkət müştəri ilə işləyir və müştərilər də şirkətin
tez-tez ofis dəyişməsini sevmir. Çünki ofisləri dəyişən
zaman şirkət öz müştərisini itirir. Ona görə də ofis icarə
götürən şirkətlər yerlərini nadir hallarda dəyişir, bir qay-
da olaraq götürdükləri ofislərdə uzun müddət qalırlar.
Ona görə də ofislərdə boş dayanmalar azdır, ödəmə faizi
yüksəkdir, risklər minimumdur. 

Bundan başqa, ofislər daha təhlükəsizdir, məsələn,
burada yanğından mühafizə sistemi var və ya, mənzil lər -
dən fərqli olaraq burada hər hansı bir qonşu ilə prob lem -
lər yaranmır. 

- Nüsr"t mü"llim, h"r hansı investorun 250-300
min manat v"saiti varsa, sizc" ev alıb kiray"
verm"k s"rf"lidir, yoxsa, ofis alıb icar"y"
verm"k?

- Gəlirliliyinə görə evin il ərzində kirayə haqqı daha
yüksəkdir nəinki ofisin. Amma nəzərə alsaq ki,
mənzildəki kirayənişinlər il ərzində tez-tez dəyişir,
üstəlik, onların evdə yaşadığı müddətdə hər hansı prob-
lem yaratmaq riski böyükdür. Məsələn qonşu ilə proble-
mi ola bilər, evdə yanğın hadisəsi törədə bilər, evin
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təmirini korlaya bilər və s. Yəni kirayə evdə risk çoxdur,
bizdə belə problemlər çox olur ki, ödənişlər gecikdirilir.
Am ma ofislərdə hər ayın 1-də və ya təyin edilən digər ta -
rix də icarə haqqı köçürülür və heç bir problem ya şan mır. 

- Bel" çıxır ki, ofis istifad"çil"ri daha sivil sektor-
dur, biznesl" m"şğuldurlar v" t"bii ki, problem
yaranmasını ist"m"zl"r. 

- Bəli, ofisin icarədarı hər hansı problemin olmasını
is təmir, ona görə də əmlak sahibi ilə həmişə yaxşı mü na -
si bət saxlamağa çalışır. 

- B"s kommersiya obyektl"ri arasında "n yüks"k
lik vidliyi olan, y"ni "n rahat satıla bil"n növ han -
sıdır? Çünki daşınmaz "mlaka v"sait heç d" h" -
miş" t"kc" biznes üçün yatırılmır, bu ob yekt l"r
g"l"c"kd" ehtiyac olarsa satıla da bilm"lidirl"r… 

- Dünyadakı maliyyə böhranı illərində, məsələn,
2007-2009-cu illərdə, həmçinin 2015-2016-cı illərdə Ba -
kı da diqqət etmiş olarsınız, bir çox ticarət obyektlərinin
üzərinə «satılır» elanları yazılmışdı, və yaxud da icarəyə
ve rilirdi. Çünki bu obyektlərin çoxu boşalmışdı, döv riy -
yə və gəlirlilik aşağı düşmüşdü. Nəticədə belə əmlaklar
öz sahibləri üçün bir növ yükə çevrilmişdi və saxlanma
xərc ləri həddindən artıq çoxalmışdı. 

Ofis sahələrində isə əksinə, şirkətlər çalışırlar ki
böh ran zamanı böhrandan daha çox mənfəət əldə et sin -
lər. Ona görə onların ofisi boşaltmaq, müştərini itirmək
şan sı və həvəsi olmur. Bu baxımdan təbii ki ofis sahələri
da ha perspektivlidir. Diqqət yetirsəniz, maliyyə böhranı
za manı ticarət sahələri böhran yaşayır, çünki insanlar ti -
ca rət sahələrinə az-az gəlirlər. İnsanlar daha çox pula qə -
na ət etməyə, pulu ehtiyat üçün toplamağa meylli olurlar.
Ey ni zamanda istehsal sahələrində də izafi istehsallar
olur, məhsullar anbarlarda qalır. Bu bir növ ağır balansa,

yükə çevrilir. Ona görə də, dünyada böhran zamanı isteh -
sal azalır, fəhlələrin əməkhaqqı verilə bilmədiyindən iş -
dən azadedilmələr olur. Yəni onlar da böhrandan tə sir lə -
nir lər. Ofis sahələrində isə vəziyyət fərqlidir, şirkətlər gə -
li rin azalmasını öz dövriyyələrində hiss etsələr də, ob -
yek ti boşaltmırlar, bəzi hallarda obyekt sahibindən icarə
haq qını azaltmağı xahiş edirlər. 

- Nüsr"t mü"llim, likvidlikd"n söhb"t gedirs",
daha çox hansı sah"li ofisl"r daha tez alınıb-
satılır?

- İl ərzində doluluq ehtimalına baxanda 70-110 kv-
lıq ərazisi olan obyektlər  daha aktiv satılır və kirayə ver-
ilir. Bir aralar daha kiçik - 35-40 kv-lıq obyektlər daha
in tensiv işləyirdi, amma bu gün ofisdə oturan şirkətlərin
həm işçi sayı, həm gəlirləri əvvəlki illərə nisbətən daha
ar tıb, ona görə bu gün daha çox böyük obyektlərə və
ofis lərə tələbat artır. 

-Nüsr"t mü"llim, ofisl"rl" bağlı maraqlı m"qam
var. Biz görürük ki, Bakının h"r yerind" yüzl"rl"
yeni tikili binalar var v" onların da ilk m"r t" b" -
l" ri ad"t"n ofisl"r olur. Y"ni son ill"rd" böyük
h"cmd" ofisl"r istifad"y" verilib, amma ofisl"r"
t"labat yen" d" artıb. Bu n" il" bağlıdır?

- Təbiidir, çünki şirkətlər artıq «ayaqüstü» biz nes -
dən oturaqlı biznesə keçirlər. Əgər 10 il, 20 il bundan
əvvəlki vəziyyətlə müqayisə eləsək, o vaxt həm şir kət lə -
rin sayı az idi, həm də onların bir hissəsi «ayaqüstü» fə -
aliy yətdə idi. Yəni konkret oturaq yeri yox idi, məsələləri
te le fonla həll edilirdi. Amma bu gün zaman-zaman bu
şir kətlərin həm sayı artır, həm də onlar oturaq biznesə
da ha çox üstünlük verir, bizneslərini daha sivil formada
qu rurlar. Bu da ofislərə tələbin həcmini artırır. 

Bunu biznes mərkəzlərin fəaliyyətindən də görmək
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müm kündür. Son illər paytaxtda çoxsaylı biznes mər kəz -
ləri tikilib və onların əksəriyyətinin doluluğu 85 fazidən
yuxarıdır, çox az boş yer var. 

- Yeri g"lmişk"n, biznes m"rk"zl"ri d" ofis bizne-
sinin bir hiss"sidir. İndi satışda biznes
m"rk"zl"ri varmı? 

- Bəli var, amma satışda olan belə mərkəzlərin sayı
aza lıb. 2015-2016-cı illərdə təklif portfelində 9-a yaxın
biz nes mərkəz vardı, amma bu gün məndə olan mə lu ma -
ta görə bu rəqəm 2-3-ə enib. 

- Bel" m"rk"zl"rin satış qiym"tl"ri nec"dir? 

- Biznes mərkəzlərdə satış qiymətləri 1 kvad rat met -
rə görə, 1 800-2 000 manat civarındadır. Binaların ümu-
mi sahəsinin 8-12 min kvadratmetr olduğunu nəzərə
alan da, ümumi qiymət orta hesabla 15-20 milyon manat
ətra fında dəyişir. 

- Bel" m"rk"zl"r hansı müdd"t "rzind" satışla
bilir? 

- Çox gec satılır, çünki, bilirsiniz ki, banklar əmlak
sek toruna belə böyük vəsaiti daha ehtiyatla ayırırlar. Hə -
min vəsaiti xaricdən cəlb etmək də əvvəlki illərə nisbətən
çə tindir, ayrı-ayrı şəxslərdə də belə böyük pul kütləsi az -
dır. Ona görə də obyekt sahibləri onları satmaq üçün xa -
ri ci iş adamlarını cəlb eləməlidirlər və ya mərkəzi bir ne -
çə iş adamının şərikli alması mümkündür. 

- Nüsr"t mü"llim, bir neç" il "vv"l Az"rbaycanda
ho tel bumu yaşanırdı. Hotell"r alınıb-satılır,
çox saylı yeni hotell"r tikilirdi. İndi bu sah"d" du -
rum nec"dir? 

- Qeyd etdiyim kimi, biznes mərkəzlərdə bir kvad -
rat met rin satış qiyməti 1 800-2 000 manat arasındadır.
Ho tel lərdə bu qiymət daha yüksək, 3 000 manatdan yu -
xa rı dır. İlk baxışdan eyni tikili kimi görünür və sual ya ra -
na bilər ki, nəyə görə, hotellərdə qiymət fərqlidir? Ona
gö rə ki, otellərdə doluluğun cəmi 40 faiz olması kifayət
edir ki, bu obyekt gəlirlə işləsin. Biznes mərkəzlə mü qa -
yi sə də hotellərin istismar xərci aşağıdır, həm də otellərdə
mər tə bə fərqi yoxdur. Yəni istər 2-ci, istərsə də, 18-ci
mər tə bədə qiymətlər eynidir. 

Bakıda keçirilən beynəlxalq tədbirlər və turist axın -
la rı da hotellərin gəlirlərini artırır. Bu günlərdə Av ro li qa -
nın finalı Bakıda keçirilərkən hotellərdə qiymətlər əv vəl -
ki lər dən çox fərqlənirdi. Günü 1 000-1 500 manata olan
nöm rənin qiymətini 1 800 manat, və ya 50 manat olan
nöm rələr 120-150 manata verilirdi. 

- Turist axını v" hotell"r" t"l"batın artması kiçik
ho tell"rin d" sayını artırıb...

- Bəli, əhəmiyyətli dərəcədə artdı, eyni zamanda on -
la rın gəlirliliyi biznes mərkəzlərinin gəlirliliyindən daha
yük sək oldu. Çünki ölkəyə gələn turistlər əsasən az tə mi -
nat lı və orta təminatlı ailələrdir və onlar, iş adamlarından
fərq li olaraq bahalı mehmanxanlarda deyil, ya kiçik ho -
tel lər də, ya da kirayə evlər və ya hostellərdə yerləşirlər. 

- Hostel yaratmaq da ç"tin deyil, bildiyimiz"
gör"...

- Xeyr, çətin deyil. Fərdi yaşayış evini rekonstruk-
siya edib, 8, 10 və ya 15 nömrəlik hostel yaratmaq olur. 

- Nüsr"t mü"llim, kommersiya "mlakları, ob -
yekt l"rl" bağlı sizin proqnozlarınız nec"dir?
Kom mersiya obyektl"rinin qiym"tl"ri sizc" nec"
d"yiş"c"k?

- Ümumiyyətlə son iki ildə, yəni 2017-ci ilin 4-cü
rü bündən başlayaraq 2018 və 2019-cu illərdə əmlakın
qiy mət artımı qaçılmazdır. Səbəbi odur ki, daşınmaz əm -
lakın dollarla ifadədə qiyməti azalıb. Biz əvvəllər keçmiş
SSRİ məkanında hər kvadratın qiymətinə görə 5-6-cı
yerlərdə dururduq. Amma bu gün 8-9-cu yerə düşmüşük. 

- Dem"li qiym"tl"r artacaq...

- Bəli, qalxma ehtimalı çoxdur. Neft ölkələrində nef -
tin qiyməti ilə daşınmaz əmlakın qiyməti bir-biri ilə bir -
başa bağlıdır. Hətta bununla bağlı belə bir təqribi he sab la -
ma var ki, neft ölkələrində daşınmaz əmlakın 1 kvad -
ratının orta qiyməti qiyməti 18 barel neftin də yə rin də
olmalıdır. Bu gün bizdə qiymətlər 13-14 barelin də yə ri nə
bərabərdir. Yəni artım üçün potensial var, xüsusilə kom -
mer siya obyektlərində illik 5-8 faiz artım qaçıl maz dır. 

Doğrudur, inflyasiya amilini də nəzərə almaq
lazımdır, amma inflyasiyanı zəiflədən faktorlar da var.
Birinci insanların gəlirləri, ikincisi insanların kredit
əlçatanlığı və tikintinin maya dəyəri. Məsələn əvvəlki
illərə nisbətən 2018-ci ilin sonu və 2019-un ilk 5 ayında
tikintinin xərcində azalma var. Bütün bunların hamısı
qiymət artımın qarşısını alan faktorlardır. Ona görə də
qiymət artımı əvvəlki illər kimi sıçrayışla olmasa da, in-
flyasiya səviyyəsində davam edəcək. 

- Bel" aydın olur ki, kommersiya obyekl"rini
alan ş"xsl"r onun qiym"t artımından daha çox
icar"sind"n pul qazanmağa üstünlük
verm"lidirl"r.

- Baxın, 2015-2016-cı illərdə icarə qiyməti çox
enmişdi. Satış qiyməti manatla sabit qalsa da, amma
icarə qiyməti aşağı düşdü. Ona görə də bu asılılığı bərpa
eləmək üçün bu ilin ilk 5 ayında kommersiya
obyektlərinin icarə qiyməti daha çox artıb, nəinki satış
qiyməti. 
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комитядя

Ölk"nin 35 rayonunda torpaqların 
elektron kadastr uçotu - YEKUNLAŞIB

Azərbaycanda müasir yanaşmalara, elmi texniki
nailiyyətlərin tətbiqinə əsaslanan kadastr işləri cari ildə də
bir neçə rayonda yekunlaşıb. Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin (ƏMDK) məlumatına görə, 2019-cu ilin birin-
ci rübündə 5 rayonda torpaqların elektron kadastr uçotuna
alınması işləri tamamlanıb. 

YENİ MéLUMATLARIN İSTİFADéSİNé ARTIQ BAŞLANILIB
Ümumilikdə isə 35 rayonda uçot işlər başa çatıb. Başa

çatan rayonlardan 26-da layihənin nəticələrinin həmin
rayonların ictimaiyyəti üçün təqdimatları keçirilib.
Həmçinin 15 rayonunun məlumatları sistemə tam miqrasiya
edilib və praktiki istifadə üçün aidiyyəti orqanların istifa də -
si nə verilib.

Qeyd edək ki, bu işlər nəticəsində ölkənin torpaq
balansı dəqiqləşir, regionların hüdudları daxilində
torpaqların sərhədləri müəyyənləşir, o cümlədən torpaqlar-
dan təyinatı üzrə istifadənin vəziyyəti ilə bağlı məlumatlar
daha rahat və dəqiq əldə edilir. Nəticədə vətəndaşlara
məxsus torpaqların sahəsi bilinir,  torpaq istifadəçiliyi ilə
bağlı düzgün qərarlar qəbul edilir. Bütün bunlar Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin apardığı torpaqların elektron
kadastr uçotu nəticəsində reallaşır. 

TORPAQLARIN KEYFİYYéTİ Dé DéQİQLéŞİR
Torpaqların elektron kadastr uçotu işləri zamanı

kəmiyyət göstəriciləri ilə yanaşı keyfiyyət göstəriciləri də

müəyyənləşir. 2019-ci ilin ilk rübündə 40 min hektardan
artıq ərazidə irimiqyaslı çöl torpaq tədqiqatı işləri aparılıbdır.
Ümumilikdə isə 3 milyon hektara yaxın ərazidə çöl torpaq
tədqiqatı işləri aparılıb və keyfiyyət göstəriciləri müəyyən
edilib.

Torpaqların keyfiyyət göstəriciləri laboratoriya
vasitəsilə müəyyənləşir. Cari il ərzində 2,5 milyon ha
ərazinin torpaq nümunələri laboratoriya şəraitində analiz
olu nubdur.  

BéLéDİYYé XéRİTéLéRİNİN 
HAZIRLANMASI SÜRéTLéNİR

Bununla yanaşı, bu günədək 455 bələdiyyə xəritəsi
hazırlanaraq təsdiq edilməsi üçün həmin rayonların icra
hakimiyyətlərinə təqdim olunmuş, bundan 308
bələdiyyənin xəritəsi müvafiq rayon icra hakimiyyətləri və
bələdiyyələrlə razılaşdırılmış və Milli Məclisinə təqdim ol-
unmaq üçün Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasına
təhvil verilmiş, 6 bələdiyyə razılaşdırılaraq təsdiq olunmuş
və şöbəyə təhvil verilmiş, 141 bələdiyyə isə müvafiq rayon–
şəhər icra hakimiyyətləri və bələdiyyələrlə razılaşdırılma
mərhələsindədir. 

Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu İnformasiya
Sistemində 600 min hektardan çox ərazinin torpaq və
şorlaşma xəritələri tərtib edilib. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən bu
sahədə görülən işlər daha da intensivləşəcək. 
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йени тяърцбя

Az"rbaycanda mind"n artıq 
yeni ev v" bina tikil"c"k 

2019-cu ilin birinci yarısında Azərbaycanda mindən
artıq yaşayış evinin tikintisinə icazə verilib. Qeyd edək
ki, Tikinti və Şəhərsalma Məcəlləsinə əsasən, yaşayış
(fərdi) evlərin tikintisi icazə ilə deyil, məlumatlandıma
icraatı ilə həyata keçirilir. 

«Daşınmaz Əmlak» Tikintilərin Dövlət Reyestrinə
istinadən xəbər verir ki, cari ilin yanvar-iyun aylarında
respublikanın bütün şəhər və rayonlarında 1 112 ədəd
fərdi evin tkintisi ilə bağlı məlumatlandırma icraatı
qeydə alınıb. 

FéRDİ EVLéRİN BÖYÜK 
HİSSéSİ BAKIDA İNŞA EDİLİR

Fərdi evlərin böyük əksəriyyəti Bakı şəhərinin
payına düşür. Belə ki, 683 fərdi ev Bakıda, 429 ev isə
digər şəhər və rayonlarda tikiləcək. 

Bakıda ən çox fərdi ev Sabunçu rayonunda inşa
edilir. Bu ilin əvvəlindən qeydə alınan evlərin 380-ə
yaxını bu rayonun payına düşür. Paytaxtda fərdi ev tikin-
tisinin intensivliyinə görə sonrakı yerləri Xəzər və
Suraxanı rayonları tutur. Xəzər rayonunda 109 fərdi ev,
Suraxanıda isə 90 fərdi evin tikintisi üçün icazə alınıb. 

Paytaxtdan sonra bu il fərdi evlərin tikintisi ilə bağlı
ən çox icazə Sumqayıt və Qubada qeydə alınıb.
Sumqayıtda təqribən 80, Qubada isə 60 fərd  evin tikintisi
nəzərdə tutulub. Son vaxtlaradək bu sahədə ən aktiv ra -
yonlardan sayılan Qəbələdə 40-a yaxın, Şəmaxıda isə 35
evin tikintisi qeydə alınıb. Sonrakı yerləri hərəyə 20 fərdi
ev göstəricisi ilə Gədəbəy, Siyəzən və İsmayıllı tutur. 

1 Vé 2 MéRTéBéLİ 
EVLéR ÜSTÜNLÜK TéŞKİL EDİR

Gözlənildiyi kimi, fərdi evlərin böyük hissəsi -
98%-i 1-2 mərtəbəlilərdir. Bu ilin əvvəlindən tikintisinə
icazə verilmiş evlərin 570-i 1 mərtəbəli, 528-i isə 2
mərtəbəlilərdir. 3 mərtəbəli fərdi evlərin sayı isə azdır –
cəmi 14 ev. 

MANSARDA Vé ZİRZéMİLéR
Son illər fərdi ev tikintisində baş verən dəyişikliklər

və müşahidə edilən trendlər özünü tikinti icazələrində də
göstərir. Belə ki, bu ilin əvvəlindən indiyədək qeydə
alınan hər 6 fərdi evdən biri mansarda ilə tikilir.  1
mərtəbəli evlərin tikintisində mansardadan  daha çx

istifadə edilir – 128 ev və ya bütün 1 mərtəbəli evlərin
22%-i. Görünür, ev sahibləri bu üsulla evin faydalı
sahəsini artırmağa çalışırlar. 2 mərtəbəli evlərdə belə
problem olmadığına görə, mansardadan istifadə edənlər
də azdır- ümumilikdə cəmi 53 evdə və ya bütün evlərin
10%-də mansarda nəzərdə tutulur. 

İkinci maraqlı məqam – zirzəmilərdir. Tikintisinə
icazə verilmiş hər 10 fərdi evdən 1-də zirzəmi nəzərdə
tutulur – ümumilikdə 110 ev. 

YAŞAYIŞ BİNALARI ÜÇÜN İCAZéLéR
Tikintilərin Dövlət Reyestrinin məlumatlarına görə,

2019-cu ilin əvvəlindən indiyədək Bakı şəhərində 31
yaşayış kompleksinin tikintisinə icazə verilib. Bu icazə
çərçivəsində paytaxtda ümumilikdə 52 çoxmənzilli
yaşayış binası inşa ediləcək. 

İcazələrin 7-si Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinə
(MİDA), 12-si isə pilot layihələrə verilib. MİDA-nın
xətti ilə bu icazələr çərçivəsində 20 binanın inşası
nəzərdə tutulur. 

Pilot layihələr əsasən paytaxtın Nəsimi və
Nərimanov rayonlarındadır. Bu rayonların hər birində 5
yaşayış binasının inşası gözlənilir. Bundan başqa, Səbail
və Sabunçuda pilot layihələr çəçivəsində hərəyə bir bina
inşa ediləcək. 

Bakının ayrı-ayrı rayonlarda tikintinin intensivliyinə
gəlincə, Nəsimi və Nərimanov rayonlarının hər birində 7
bina tikiləcək. Binaqədidə 5, Yasamalda isə 4 yaşayış
binasının tikintisi üçün icazə alınıb. 
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реэионда ямлак

Turistl"r, meyv" bağları, Lahıc 
İSMAYILLIDA éMLAK

Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən
olan İsmayıllı rayonu indi də insanların daha çox üz
tutduğu yerlərdəndir. Ölkənin şimal-mərkəz hissəsində
yerləşən rayon öz füsunkar təbiəti ilə hamını cəlb edir.
Rayonun əsas turistik mərkəzlərindən olan Lahıc dünya-
da öz misgərliyi ilə şan şöhrət qazanıb. İsmayıllının
ərazisi uzun müddət eramızdan əvvəl IV əsrin sonu III
əsrin əvvələrində yaranmış Albaniya dövlətinin
tərkibində olub. Cavanşirin mənsub olunduğu
Mehranilər Girdiman knyazlığını məhz İsmayıllı
ərazisində yaratmışdı. Rayonun ərazisində Talıstan
kəndində 4 km şimalda, Ağçayın sahilində Cavanşirin
adı ilə bağlı qala mövcuddur. 

İSTİRAHéT Vé MEYVéÇİLİK BÖLGéSİ
Bol günəş enerjisi alan İsmayıllı rayonunda

meyvəçilik və bostan-tərəvəzçilik geniş yayılıb. İqlim
ehtiyatlarının kurort və istirahət məqsədləri üçün də
istifadə edilməsi imkanları böyükdür. Son dərəcə
mənzərəli olan meşəli dağ yamacları, mülayim iqlim
şəraiti sərin mineral bulaqlar şəbəkəsi, olduqca səfalı
yaylaqlar ilə fərqlənən rayon ərazisinin kurort- istirahət
bölgəsi kimi istifadə edilməsinə böyük imkanlar açır.

Buna görə də bu ərazidə daşınmaz əmlak alqı-satqısı
əsasən yaz-yay mövsümündə dirçəlir.  

TURİSTLéR éMLAK BAZARINI DéYİŞİB
İsmayıllı rayonunda 109 yaşayış məntəqəsi var.

Onlardan biri şəhər - İsmayıllı, ikisi şəhər tipli qəsəbə -
Lahıc, Basqal, yüz altısı isə yaşayış məntəqələridir.
Dağlarla əhatələnmiş, gur çaylarıyla zəngin olan rayonun
paytaxt Bakıya yaxınlığı (2 saatlıq məsafədir) onun per-
spektivini daha da artırır. İlin demək olar ki, 3 fəslində bu
bölgəyə istirahət üçün gələnlərin sayı ilbəil artır. Bu isə
kənd evlərinin kirayə verilməsi, həmçinin alqı-satqı
prosesinə müsbət təsir göstərir. Lakin gələnlərn
əksəriyyəti xarici turstlərdən çox yerli insanlardır.
Əcnəbilər bir qayda olaraq İsmayıllının zəngin tarixi olan
Lahıc, Buynuz, Xanəgah, Talıstan, Cülyan, Basqal kimi
qəsəbələrə daha çox gəlirlər. Bu kəndlərdə evlərin gün-
lük kirayə qiyməti 50 manatdan başlayır. Həmin məbləğə
4 nəfərin rahat qala biləcəyi 2 otaqlı ev götürmək olar.
Evin içərisində yataq dəstləri, televizor, digər mebellər,
mətbəxdə lazımi avadanlıqlar, sanitar qovşaqlar
yerləşdirilib. 

İsmayıllı-Qəbələ yolü üzərində yerləşən ərazilər
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əcnəbilər üçün daha cəlbedicidir. Bu, həm də infrastruk-
turun əlverişli olmaması, yolların xarici turistlərin
tələblərinə cavab verməməsi ilə bağlıdır. 

GéLİRLİ SAHé – MEYVé BAĞLARI
İsmayıllıda daşınmaz əmlak sahibi olmaq həm də

əlverişli biznes qurmaq deməkdir. Burada  torpaq alqı-
satqısında ən əlverişli biznes bağların alınmasıdır. Bu
zona alma, fınqıd bağlarıyla məşhurdur. Topcu kəndində
satışa çıxarlan 6 hektar torpaq sahəsini almaqla həm evə,
həm də biznesə sahib olmaq imkanı yaranır. Ərazi cəmi
60 min manata təklif edilir. Bu halda torpağın bir sotu da
100 manata düşür. Ərazinin 3 hektarıda fındıq bağıdır.
Bağlardakı ağaclar 8 ildir bar verir. 1 ha sahədə fındıq
bağından ildə alınan məhsul ortalama 3 tona yaxındır.
Bakı şəhərində həyət evi ilə də barter olunur. 

TORPAQ SAHéLéRİ – 
HEKTARI 400-900 MANATDAN BAŞLAYIR

İsmayıllıda torpaqlar bahalaşıb. 3-4 il əvvəl 1
hektarı 500-600 manata təklif olunan torpaq sahələrini
indi həmin qiymətə tapmaq çətindir. 400-900 manat arası
təklif olunan sahələr isə hələ də qalmaqdadır. Pay tor-
paqlardan artıq müxtəlif təsərrüfatlar yaradılıb. Bununla
belə 2 min 500 manata İsmayilli rayon Topçu kəndində 8
sot həyətyanı sahə almaq mümkündür. Ərazidə su, qaz,
işıq var, yanından yol keçir, həyətdə meyvə ağacları da
var. Qəbələ-Bakı avtomagistral yolunun 10 dəqiqəlik
məsafəsində yerləşən sahənin çatışmayan yeganə cəhəti
bələdiyyə sənəd ilə olmasıdır. 

Bağ salmaq, əkin əkmək üçün hər cür şəraiti olan
400 sot əkin sahəsini isə İsmayıllıda 17 200 manata al-
maq olar. Ərazi şosse yolunun yaxınlığındadır. Üzüm
bağı, badam bağı ilə qonşu olması ərazidə bu meyvə və
çərəzin əkilməsi ideyasını diqtə edir. Digər tərəfdən əkin
sahəsi olaraq noxud və yonca da əkmək mümkündür.
230 sot torpağı 200 min manata təklif edənlər isə onun
istirahət zonasına yararlı olduğunu düşünürlər. Yol
kənarında yerləşən bu ərazidə daimi olaraq su, elektrik
enerjisi var. Yola nəzarət edən aidiyyatı qurumun icazə
sənədi olan ərazi dekorativ ağaclarla bəzədilib. 

LAHICDA DA TORPAQ ALIB EV TİKMéK OLAR
Turistlərin böyük rəğbətini qazanan Lahıc

qəsəbəsində ekoloji təmiz mənzərəli ərazidə, meşə ilə
üzbəüz, Lahıc su anbarının yanında, hər növ istifadə
üçün sotu 1300 manatdan torpaq sahəsi satışa çıxarılıb.
Bütöv sahə 12 sotdur. Satıcı ərazini tam alacaq adama
qiymətdə endirim də təklif edir. 12 sot bütöv olmaqla
hamısı alınsa, 15 000 manatdan satıla bilər. Ərazidə elek-

trik,telefon xətləri mövcuddur. Ərazi dəmir torla çəpərə
alınıb. Həyətdə meyvə ağacları – qoz, fındıq, armud,
çaytikanı, böyürtkən kolları və s. var. Çıxarışı var.

KİRAYé EVLéR – TURİSTLéR Vé éRéBLéR ÜÇÜN
İsmayıllının dörd bir yanı dağ, meşə, cay və

çəməndir. Təbiətə baxıb zövqlə istirahət etmək istəyənlər
üçün hər şəraiti və təchizatı olan yüksək şəraitli evlər
əlçatan qiymətə təklif olunur. İsmayıllıda əmlaklar, tur-
izm üçün cəlbedici olan kənd evləri digər regionlarla
müqayisədə ucuzdur. Əmlakçının bildirdiyinə görə, ən
ucuz və sahibi ilə birlikdə təklif edilən kirayə evlərin
qiyməti bir gecə üçün 30 manatdan başlayır. Sahibi ol-
madan evlərin qiyməti isə 40-50 manata təklif edilir. Ev
alqı-satqısı, kirayəsi ilə bağlı internet resurslarında
İsmayıllı rayonu kirayə kənd evləri elanlarıyla bağlı 2-ci
yerdə qərar tutub. 

VİLLA KİRAYéSİ 100 MANATDAN BAŞLAYIR
Villaların günlük kirayə qiyməti bir qayda olaraq

100 manatdan start götürür. Burda həmin villanın
yerləşdiyi kəndin ərazisi də rol oynayır. Məsələn, Küpüc
dagının ətəyində, təbiət qoynunda Qəbələ yolunun
üstündə yerləşən əla təmirli 4 otaqlı evdə 10-12 nəfər
qonaq rahat yerləşə bilər. Evdə WIFI internet və hər cür
məişət əşyaları da var. Şəraiti isə ən müasir standartlara
cavab verir. Evdən 200 metr aralıda hündür şəlalə,
Ağarçay və iri göl də var. Bu cür evin bir gecəlik kirayə
haqqı cəmi 160 manatdır. 

Villaların həyətində də istirahət üçün məkanlar qu-
rulub. Burda qalmağa üstünlük verən şəxslərə manqal-
dan tutmuş samovaradək, həmçinin çimmək üçün hovuz
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və meyvə bağları təklif edilir. Həyətdə hovuzu olan
evlərin qiyməti 1 gün üçün 200-300 manat arasında
dəyişir. Həmin villaların sahəsi də daha geniş olur və
bəzən  3-4 ailə də qala bilər. Qeyd edək ki, bu cür villalar
son dövrlər daha çox ərəbləri cəlb edir. Onlar bu cür
villaları bir neçə ailə olmaqla kirayələyirlər. 

YERLİ SAKİNLéR MéRKéZDéKİ EVLéRİ
KİRAYéLéYİR

Rayon mərkəzində kirayə evlərə tələb əsas turist
kəndlərinə nisbətən xeyli aşağıdır. Burada həyət evlərinin
1 gün üçün kirayəsi 40 manatdan başlayır. Bu qiymətə 2
otaqlı yaxşı təmirli və içərisində əşyaları olan evlər
kirayələmək olar. Sahəsi böyük olan evlərin qiyməti isə
60-70 manat arasında dəyişir. Rayonda 2 mərtəbəli
evlərin günlük kirayəsi 80 manata başa gəlir.  

Kirayə üçün bina evlərinin seçilməsinə çox az hal-
larda təsadüf olunur. İsmayıllıda bina evlərini əsasən yer-
li sakinlər uzun müddət yaşamaq üçün kirayələyirlər. 2
otaqlı evin bir aylıq kirayə haqqı 150 manatdan başlayır.
3-4 otaqlı evlər isə aylıq 200-250 manata verilir. Bu
qiymətə yüksək səviyyəli təmiri və əşyaları ilə birgə
təklif edilən evləri kirayələmək mümkündür.  

KOMMERSİYA OBYEKTLéRİ 
Obyekt alqı-satqısında isə durğunluq müşahidə olu -

nur. Əmlak satışı ilə məşğul olan Asim Nəzərovun
bildirdiyinə görə, yol kənarındakı obyektlər 100 mindən
başlayaraq təklif olunur.  Qiymətin artımında ərazinin

sahəsi, yerləşdiyi yer və içindəki tikilinin kvadrat
metri rol oynayır.  İsmayıllının mərkəzində

obyektlərin satış qiymətləri digər
ərazilərə nisbətən baha olur - 1

kvadratmetri 1000 manatdan
başlayır. Ticarət

mərkəzlərinə və
əsas yola yaxın

olan ərazilərdə bu qiymət 1500-2000 manat arasında
dəyişir.  

BİNA EVLéRİ – 25-30 MİN MANATDAN BAŞLAYIR
İsmayıllıda bina evlərinin qiyməti elə də ucuz deyil.

Əsas mərkəz ərazi sayılan Heydər Əliyev prospektində 1
otaqlı evlərin qiyməti 25-30 min manat arasındadır. Qeyd
edək ki, bir müddət əvvəl bu qiymət 30-35 minə təklif
edilirdi. 2 otaqlılar 35-40 min manat, 3 otaqlı evlərin
qiyməti isə 50 mindən yuxarıdır. Evlərin alıcıları isə daha
çox yerli sakinlərdir. Başqa yerlərdən gedib İsmayıllıda
ev alanların sayı çox azdır. 

Yeni tikililərdə isə mənzilin 1 kv. metri 500-600
manatdan başlayır. Bina evlərinin satışı çox zəifdir. Bu
da başa düşüləndir – elə təbiəti olan rayonda kim həyət
evini qoyub binada yaşamaq istəyər ki? 

HéYéT EVLéRİ 
Həyət evlərinin satış qiyməti isə rayon mərkəzində

70-90 min manat arasında dəyişir. Qiymət fərqi evin
ətrafındakı həyətyanı torpağın sahəsindən və yerindən
asılı olaraq dəyişir. Mərkəzdən kənarda  evlərin satış
qiyməti 55-65 min manatdır. Kənddə isə 20-30 min ma -
nata da ev almaq olar. İsmayıllıda çox nadir hallarda
sakinlər evlərini satırlar. Ona görə də əmlak bazarı bu
bölgədə xüsusi aktiv deyil. Pay torpaqları satılıb tükənib,
yeni təkliflər azalıb, kənd evlərinin qiymətinin aşağı
olması isə onun ümumiyyətlə satılmaması qərarını
möhkəmləndrib. Yalniz turistik zonalarda həyət
evlərini 60 min manatdan başlayan  qiymətlərə
almaq olar.  Villaların satış qiyməti isə orta
hesabla 80 -120 min manat
arasında dəyişir.
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Son 10 ildə bütün dünyada tələbə yataqxanalarına
yatırılan investisiyalar 425% artıb. 

2018-ci ildə bu sahəyə yatırımların sürəti bir qədər
azalsa da, istənilən halda 17 milyard dollara qalxaraq
tarixində ən yüksək göstəriciyə sahib olub. 

«Savills» əmlak şirkətinin ekspertlərinin hazırladığı
hesabata əsasən, 2018-ci ildə bu əmlak növünə yatı rım la -
rın həcmi 2017-ci illə müqayisədə 2% aşağı olub. Amma
bu məbləğ 17 milyard təşkil edir ki, bu da tarixində ən
bö yük məbləğ olaraq son 10 ildə 425% artımdan xəbər
verir. 

Yataqxanalara yatırımlar 2019-cu ildə də art maq da -
dır. Bu ilin ilk rübündə əmlakın bu növünə 2,4 milyard
dol lar yatırılıb. Yatırımların böyük hissəsini «Brook -
field», «Greystar», «PSP Investments» və «Allianz» kimi
investisiya nəhəngləri həyata keçirib. 

Ötən il ərzində Britaniya və Qərbi Avropada yataqx-
ana biznesinə yatırımlar müvafiq olaraq 33% və 16%
azalıb. Səbəbi satış təkliflərinin az olmasıdır. Amma
ABŞ-da əks mənzərə yaranıb: tələbə yaşayışı sahələrinə
yatırımlar tarixdə ən yüksək göstəriciyə - 10,8 mlrd dol-
lara çatıb. 

Yataqxanalar pis gəlir gətirmir. Bu əmlak növünün
ən çox cəmləşdiyi 15 ölkə üzrə araşdırmalar göstərir ki,
yataqxanaların illik gəlirliyi 4,8% təşkil edir. 

Yataqxanalara tələbatın əsas mənbəyi xarici
tələbələrdir. Onların ən böyük sayı ABŞ, Böyük
Britaniya və Avstraliyada müşahidə olunur. 2012-2017-ci
illərdə bu ölkələrdə xarici tələbələrin sayı 41% artıb. 

Əmlakın bu növünün inkişafında və yeni tələbə
kampuslarının yaranmasında əsas rolu ixtsaslaşmış de-
veloper şirkətləri oynayır. Onlar yataqxanaların həm
sahibi, həm də operatoru kimi iştirak edirlər. 2011-ci
ildən bəri yataqxanalara yatırılan sərmayələrin 34%-i
belə şirkətlərin xətti ilə toplanıb. 2018-ci ildə isə bu
rəqəm 47%-ə qalxıb. 

Ev alınan zaman uşaqlı ailələrin uşağı olmayanlara
nisbətən daha çox problemləri yaranır. Bu «Zillow»
şirkətinin araşdırmalarında məlum olub. Şirkətin
ekspertləri bildirir ki, uşaqlarının yaşı 18-dək olan
ailələrin ev alması çətindir. Belə ailələr adətən evi
əvvəldən nəzərdə tutduqlarından daha baha qiymətə
alırlar. Üstəlik alınan ev də gözləniləndən daha kiçik

olur. «World Property Journal» yazır ki, bu
vəziyyətin ciddi səbəbləri var. Belə ki, uşaqlı
ailələr ev aldıqda valideynlər ərazinin
təhlükəsizliyinə və burada yaşayanlara fikir
verirlər. Onlar yataq və vanna otaqlarının
otaqlarının sayına da diqqət yetirirlər. Uşaqlı
ailələr üçün evin harada yerləşməsinin də
böyük əhəmiyyəti var – onlar adətən uşaq
bağçaları və ya mək təblərin yaxınlığında ev
almağa çalışırlar. 

Başqa bir məqam da var – bu maliyyə
mə sələsidir. Analitiklər bildirir ki, uşaqsız
ailə lərlə müqayisədə, uşaqlı ailələrin ipoteka
kre diti müraciətinə imtina almaq riski daha
bö  yükdür. Eləcə də uşaqlı ailələr müxtəlif va -
riantları araşdırmağa daha çox vaxt itirirlər. 

Rəyi soruşulan uşaqlı ailələrin 3-də 2-si bildirir ki,
ev alarkən nəzərdə tutduqları büdcəni aşmamaq üçün gü -
zəştə getməli olurlar.  Belə ki, onların 34%-i evin iş ye -
rindən uzaqlığına, 31%-i evin daha kiçik olmasına, 33%
isə evin istədikləri kimi təmirli olmamasına ra zılaşırlar. 

Amma maraqlıdır ki, evi alan uşaqlı ailələrin 95%-i
evi bəyəndiklərini bildirirlər. 

T"l"b" yataqxanalarına yatırılan m"bl"ğ - 4 DéFé ARTIB

Uşaqlı ailələrin ev 
alması daha çətindir
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Hərraclara qatılmaq prosesi çox adədir. Əmlak
sahibi olmaq istəyən vətəndaşın cəmi 2 sadə proseduru
yerinə yetirməsi kifayətdir. Birinci, komitənin elektron
xidmətlər portalı vasitəsi ilə sifariş verilir, ikinci
mərhələdə isə əmlakın satış qiymətinin 10%-i
məbləğində behi ödəməklə hərracda iştirakçı statusu
qazanılır. Qeyd edilməlidir ki, sifarişlər hərracın
keçirilməsinə 3 bank günü qalanadək verilməlidir.

«Daşınmaz Əmlak» ən əlverişli qiymətlərlə hərraca
çıxarılan 10 əmlakın siyahısını təqdim edir. 

YARDIMLI RAYONUNDA KéND KLUBU – 
600 MANAT

Yardımlı rayonunda Bozayran kənd klubu - Ümumi
torpaq sahəsi 64 kv.m, tikilinin ümumi faydalı sahəsi isə
60 kv.m olan klubun ilkin hərrac qiyməti cəmi 600
manatdır. Klub 1 mərtəbəli ayrı tikilidən ibarətdir.
Əmlakın və onun yerləşdiyi torpaq sahəsinin hərraca
çıxarılan ümumi ilkin satış qiymətinə uyğun olaraq 10%
beh, yəni 60 manat tələb olunur.

NEFTÇALA RAYONUNDA BéRBéRXANA - 
800 MANAT

Neftçala rayonunda bərbərxananı cəmi 800 manata
almaq olar. Bu -  gündəlik qazanc imkanıdır. Bərbərxana
Bankə qəsəbəsi, H.Əmənov küçəsi, 9A ünvanda yerləşir.
1 mərtəbəli binanın bir hisəsində yerləşən tikilinin ümu-
mi faydalı sahəsi: 16 kv.m-dir. 800 manat ilkin qiymətə
hərraca çıxarılan bərbərxananın alışı uğrunda müba ri zə -
yə qoşulmaq üçün 80 manat beh tələb olunur.

NEFTÇALA RAYONUNDA QAZ SATIŞI MéNTéQéSİ
– 1 250 MANAT

Neftçala rayonundakı daha bir ucuz əmlak - Bankə
qəsəbəsi, Ə.Gözəlov küçəsi, 2A ünvanında yerləşən
maye qaz satışı sahəsidir. Ümumi torpaq sahəsi 66 kv.m
olan tikilinin ümumi faydalı sahəsi 52 kv.m-dir. 1
mərtəbəli ayrı tikilidən ibarət olan obyektin ilkin qiyməti
1 250 manatdır

Öz"ll"şdirm" h"rraclarında t"klif oluan
15 éN UCUZ éMLAK 

émak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin (éMDK) öz"ll"şdirm" h"rraclarının keçirildiyi
émlak Xidm"tl"ri M"kanında h"rraclara çıxarılan daşınmaz "mlaklar h"m pay-
taxt Bakıda, h"m d" respublikanın bölg"l"rind" yerl"şir. İş adamları daha az in-
vestisiya t"l"b ed"n "mlakları ucuz qiym"t" almaqla öz biznesl"rini qura,
genişl"ndir" v" ya s"rf"li ş"rtl"rl" "mlak sahibi ola bil"rl"r. Bunun üçün sad"c"
h"rrac elanlarını diqq"tl" izl"m"k v" uyğun "mlak seçib h"rraca qatılmaq lazımdır. 
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YARDIMLI ŞéHéRİNDé KLUB – 1 250 MANAT
Yardımlı şəhəri, Daşkənd küçəsi, Şəhər klubu 1250

manata təklif olunur. 1 mərtəbəli ayrı tikili olan klub 99
kv.m  - təqribən 1 sot torpaq sahəsində yerləşir. Tikilinin
ümumi faydalı sahəsi isə 80 kv.m-dir. Bu əmlaka sahib
olmaq istəyənlər 125 manat beh ödəməlidir.

NEFTÇALA RAYONUNDA MAĞAZA – 
1 250 MANAT

Neftçalada kiçik bizneslə məşğul olmaq istəyənlər
üçün fürsət var. Kürkənd kəndi 58 saylı mağazanı 1 250
manata satın almaqla biznesə başlamaq olar. Obyektin
faydalı sahəsinin (91 kv.m) böyüklüyü imkan verir ki,
kənd mağazasında istınilən tələbat malları satıla bilsin.
Cəmi 125 manat beh vermək lazımdır. 

SABİRABAD RAYONUNDA MéDéNİY YéT EVİ –
1500 MANAT

Sabirabad rayonu Azadkənd kənd Mədəniyyət evi
də ucuz qiymətlə satışa çıxarılıb. 504 kv.m torpaq
üzərində yerləşən klubun ümumi faydalı sahəsi 180
kv.m-dir. Əmlakın və onun yerləşdiyi torpaq sahəsinin
hərraca çıxarılan ümumi ilkin satış qiyməti 1500
manatdır. 10% behin məbləği isə 150 manatdır. 

BAKI ŞéHéRİNDé MAĞAZA – 1 500 MANAT
Bakı şəhərində 1 500 manata dükan satışa çıxarılıb.

Təbii ki, mərkəz deyil, amma əlverişli yerdədir. Xəzər
rayonu, Buzovna qəsəbəsi, 8 saylı mağazanın ilkin
qiyməti 1 500 manat təşkil edir. Əmlakın sahəsi 55.6
kvadratmetrdir. Beh olaraq ilkin qiymətin 10%-i və ya
150 manat tələb olunur. 

ŞéMKİRDé QéSéBé KLUBU – 2 000 MANAT
Şəmkir rayonunun Səməd Vurğun qəsəbəsindəki

klub cəmi 2 000 manata təklif olunur. Ümumi torpaq
sahəsi 215 kv.m, ümumi faydalı sahəsi 112 kv.m. 1
mərtəbəli ayrı tikilidir. Beh – cəmi 200 manat tələb olunur. 

BAKIDA YARIMZİRZéMİ - 2000 MANAT
Paytaxt Bakıda daha bir ucuz əmlak 2 min manata

zirzəmidir. Şəhərin Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsi,
M.Seyidov küçəsi, 8 ünvanında, 5 mərtəbəli binanın
yarımzirzəmisinin 18 kvadratmetrlik hissəsi 2 000 manat
ilkin qiymətə satılır. Ödəniləcək beh 200 manatdır. 

GéNCéDé QEYRİ-YAŞAYIŞ SAHéSİ – 2 000 MANAT
Ölkənin ikinci ən böyük şəhəri sayılan Gəncədə

qeyri-yaşayış sahəsi əlverişli qiymətə satışdadır. Gəncə

şəhəri, Kəpəz rayonu, 3-cü mikrorayon, bina 1-in
zirzəmisinin bir hissəsi, 32,5 kv.m sahə 2000 manata
nəzərdə tutulub. 

QAZAX RAYONUNDA DİYARŞUNASLIQ KLUBU – 
2 000 MANAT

Qazax rayonunun Alpoud kəndindəki Diyarşunaslıq
klubunun ümumi torpaq sahəsi 101 kv.m, tikilinin
faydalı sahəsi: 80 kv.m-dir. Əmlak 1 mərtəbəli ayrı
tikilidən ibarətdir. Diyarşunaslıq klubu hazırda da
fəaliyyət göstərir və 3 nəfər işçisi də var. Əmlakın və
onun yerləşdiyi torpaq sahəsinin hərraca çıxarılan ümumi
ilkin qiyməti 2000 manatdır. 10% behin məbləği isə 200
manatdır.

XAÇMAZDA KéND KLUBU – 2 250 MANAT
Daha bir kənd klubu əlverişli qiymətlə Xaçmazın

Sərkərli kəndində satışa çıxarılıb. Təklif olunan satış
qiyməti əmlakın təkcə torpağının real bazar qiymətindən
olduqca azdır.  10 sot üzərindəki ümumi faydalı sahəsi
66 kv.m olan tikilinin və onun yerləşdiyi torpaq sahəsinin
hərraca çıxarılan ilkin qiyməti 2 250 manatdır. 10% be-
hin məbləği isə 225 manat təşkil edir. 

BALAKéN RAYONUNDA YEMéKXANA – 
2 450 MANAT

Balakən rayonu, Mahamalar kəndindəki yeməkxana
- 2450 manata təklif olunur. Müəssisə və obyektin
faydalı sahəsi 69 kv.m-dir və 1 mərtəbəli tikilidən
ibarətdir. Tələb olunan beh 245 manat. 

SUMQAYITDA YARIMZİRZéMİ – 2 500 MANAT
Sumqayıtda biznes qurmaq istəyənləır üçün əla

fürsət var - 2500 manata qeyri-yaşayış sahəsi alıb, inter-
net klub və sair obyekt aça bilərlər. Sumqayıt şəhəri, 10-
cu mikrorayon, bina 3-ün yarımzirzəmisinin bir hissəsinə
sahib olmaqla biznesdə ilk addımları atmaq olar.
Tikilinin ümumi faydalı sahəsi 22 kv.m-dir.

SAATLI ŞéHéRİNDé SAZLAMA SAHéSİ – 
4 500 MANAT

Saatlı şəhərində bu əmlakı ən azından sahəsinə görə
almaq sərfəlidir.  M.F.Axundov küçəsi, 214A-da yerləşən
Saatlı Quraşdırma Sazlama Sahəsi.

Müəssisə və obyektin ümumi torpaq sahəsi 942.3
kv.m-dir. Tikilinin ümumi faydalı sahəsi isə 56.0 kv.m-dir.
1 mərtəbəli ayrı tikilidən ibarət olan müəssisənin və onun
yerləşdiyi torpaq sahəsinin hərraca çıxarılan ümumi ilkin
qiyməti 4500 manat  10% behin məbləği: 450 manatdır.
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Daşınmaz "mlakın sxematik 
bölgüsü nec" aparılır?  İZAHAT

İstifadəçilər xidmətdən istifadə etmək üçün kağız
üzərində tərtib edilmiş ərizə ilə xidmətin göstərilmə
yerinə müraciət edə bilər. 

Müraciətlər Azərbaycan Prezidentinin 2003-cü il 27
sentyabr tarixli 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
"Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və
paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus
olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında
kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat"a uyğun qəbul
edildikdən sonra qeydə alınır. 

Daha sonra aidiyyəti struktur bölməyə icra edilməsi
üçün göndərilir. Xidmətin səlahiyyətinə aid edilməyən
müraciətlər aidiyyəti quruma göndərilir.

Xidmətin səlahiyyətinə aid edilən müraciətlər üzrə
xidmətin göstərilməsindən imtina halları və ya
göstərilməsinin dayandırılması halları aşkar edildikdə
istifadəçiyə 2 iş günü müddətində bildiriş göndərilir.
İstifadəçi tərəfindən təqdim edilən sənədlərdə imtina
üçün əsas olmayan və aradan qaldırılması mümkün olan
çatışmazlıq aşkar edildikdə bu barədə Xidmətin müvafiq
ərazi idarəsi istifadəçiyə 1 iş günündən gec olmayaraq
yazılı məlumat verir. 

Onlar 1 iş günündən gec olmayaraq müddətdə
aradan qaldırıldıqdan və bu barədə Xidmətin müvafiq

ərazi idarəsinə məlumat verildikdən sonra onlara 1 (bir)
gün müddətində baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir.
Xidmətin göstərilməsi barədə qərar qəbul edildikdən
sonra ərazi idarəsinin mühəndis-inventarlaşdırıcısı
tərəfindən arxivdə yoxlama, sahə işi həyata keçirilərək
tərəflərin iştirakı ilə daşınmaz əmlakın sxematik bölgüsü
aparılır və hazırlanmış sxematik bölgü poçt vasitəsilə və
ya birbaşa istifadəçiyə təqdim edilir.

Daşınmaz əmlakın sxematik bölgüsünün aparılması
ilə bağlı müraciət edən şəxslərdən xidmət haqqının
ödənilməsi barədə sənəd, şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd,
əmlaka dair hüquqmüəyyənedici sənədlər, ərizə, ərizənin
verilməsinə hüququ olan şəxsin adından ərizənin
verilməsi halında bu barədə səlahiyyəti təsdiq edən
etibarnamə tələb olunur.

Qeyd edilməlidir ki, xidmət 10 iş günü ərzində
yerinə yetirilir. Dövlət rüsumu yoxdur, xidmət haqqı isə
Tarif Şurasının qərarı əsasında nəzərdə tutulmuş
məbləğdə ödənilir.  Xidmətdən istifadə etmək istəyən
şəxslər aşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin
ərazi idarələrinə, həmçinin Əmlak Xidmətləri Məkanına
həftənin 1-5-ci günləri saat 09:00-dan - 19:00-a kimi,
şənbə və bazar günləri isə, saat 10:00-dan 17:00-a kimi
müraciət edə bilərlər.

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin (éMDK) h"yata keçirdiyi
f"aliyy"tl"rd"n biri d"  Daşınmaz "mlakın sxematik bölgüsünün
aparılmasıdır. Bu xidm"t hüquq sahibinin müraci"ti "sasında
daşınmaz "mlakın sxematik bölgüsünün aparılmasını "hat" edir.
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Mərzçəkmə işləri - torpaq mülkiyyətçilərinin,
istifadəçilərinin və icarəçilərinin torpaq sahələrinin natu-
rada yerlərinin və sərhədlərinin müəyyən edilməsi,
razılaşdırılması, dəqiqləşməsi, bərpa edilməsi, döngə
nöqtələrinin koordinatlarının müəyyən edilməsi və mərz
nişanlarının vurulmasından ibarətdir. Mərzçəkmə işləri
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən aparılır.
Torpaq sahələrində mərzçəkmə işlərinin aparılması və
mərz nişanlarının qoyulması xidməti Əmlak Xidmətləri
Məkanında göstərilir.

Bu xidmət fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada (hüquqları
dövlət reyestrində qeydiyyata alınmış torpaq sahələri is-
tisna olmaqla) yeni torpaq sahələri əldə edildikdə, torpaq
sahələrinə dair sənədlərə əsasən sərhədlər yerdə (natura-
da) müəyyən olunmamış olduqda həyata keçirilir. O
cümlədən, hüquqları dövlət reyestrində qeydiyyata
alınmış torpaq sahələrinin bir hissəsi alınıb-satıldıqda,
bölündükdə, dəyişdirildikdə, bağışlandıqda, torpaq
sahələrinin sərhədlərinin bərpası zamanı sərhədlərdə
mübahisə olduqda və digər hallarda mərzçəkmə işlərinin

aparılması və mərz nişanlarının qoyulması xidmətləri
göstərilir.

Torpaq sahələrində mərzçəkmə işlərini aparmaq və
mərz nişanlarını qoymaq üçün müraciət edən şəxslər bir
sıra sənədləri təqdim etməlidirlər. Bunlar torpaqdan dai-
mi istifadə hüququna dair dövlət aktları, torpaq sahəsinin
ayrılması barədə qərar və sərəncamlar, daşınmaz əmlakın
vahid dövlət kadastr planından çıxarış və digər
sənədlərdir. 

Xidmətin həyata keçirilməsində hüquqi və fiziki
şəxslərə verilmiş torpaq sahələri üzrə informasiya
ehtiyatından istifadə olunur. Qeyd edək ki, komitə
tərəfindən bu xidmətin göstərilməsi 30 gün müddətində
həyata keçirilir, xidmət haqqı tələb olunmur. Bununla
yanaşı, "Dövlət rüsumu haqqında" Qanunun 26.5-ci
maddəsinə əsasən mərzçəkmə işləri ilə bağlı pilonun
vurulmasına görə - hər döngə nöqtəsi üçün 20 manat
dövlət rüsumu tələb olunur. Nəticə kimi xidmət
istifadəçisinə mərzçəkmə işlərinin aparılması və mərz
nişanlarının qoyulması barədə hazırlanan akt təqdim olu -
nur.

Son vaxtlar Avropada xarici vətəndaşlar arasında
sürətlə populyarlaşan Macarıstanda paytaxt və
əyalətdəki əmlakların qiyməti arasında böyük fərq var.
Bəzi əyalətlərdə əmlakın qiyməti inanılmaz dərəcədə
aşağıdır. 

Belə ki, Borşod əyalətində (Budapeştdən 200 km
şimal şərqdədir) evlərin kvadrat metrini 30-35 dollardan
əldə etmək olar. Başqa sözlə, əmlakın tam qiyməti 3500-
7000 dollar arasındadır. Ən bahalı əmlaklar isə
Balatonakali əyalətində (Budapeştdən 147 km cənub-
qərbdə, Balaton gölü yaxınlığındadır) yerləşir. Burada bir

kvadratmetrin qiyməti 3500 dollar təşkil edir. 
Macarıstan hökuməti paytaxtdan və ya digər iri

şəhərlərdən əyahətlərə köçmək istəyənlər üçün subsidiya
proqramı hazırlayır. Bu proqram əsasında həmin ailələrə
qrant veriləcək ki, nəticədə əyalətdəki evləri daha ucuz
qiymətə almaq mümkün olacaq. Ekspertlər bildirir ki, in-
frastrukturun inkişafını və sürətli tikinti işlərini nəzərə
alanda, iri şəhərlərdən 40-50 km məsafədəki rayonlar
populyarlıq qazana və yaşayış üçün cəlbedici ərazilərə
çevrilə bilər. Müqayisə üçün, Budapeştin özündə
əmlakın kvadratmetrinin qiyməti 2310 dollardır. 

Torpaq sah"l"rinin
m"rzç"km" 
işl"ri v" m"rz 
nişanlarının 
qoyulması 
XİDMéTİN İZAHI

Macarıstanda kvadratı 35 dollara ev almaq olar 
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F"rdi ev v"
kommersiya

obyektl"ri
bumu 

éMLAKDA 
YENİ TREND

Daşınmaz "mlak bazarında 2019-cu ilin trendl"ri görünm"kd"dir. İlin
"vv"lind"n öt"n dövr "rzind" torpaq bazarındakı aktivliyi f"rdi evl"r
v" kommersiya "mlakları bazarındakı canlanma "v"zl"yib. 
«Daşınmaz émlak»ın araşdırmaları göst"rir ki, bu hal h"m ölk"d"ki
iqtisadi inkişaf, h"m d" qeydiyyat prosedurlarının sad"l"şdirilm"si v"
éMDK-nin apardığı kampaniyaların hesabına baş verib. 

Beləliklə, ƏMDK-nin məlumatlarına görə, 2019-cu
ilin aprel ayında ölkədə 21,5 mindən artıq əmlakın
qeydiyyatı aparılıb. Bu ötən ilin apreli ilə müqayisədə
6,6% artıqdır. Qeydiyyatın 6,5 mini, yəni 30%-i ilkin
qeydiyatın, yəni ilk dəfə sənədləşdirilən əmlakların
payına düşür. Ötən ilin apreli ilə müqayisədə ilkin qey-
diyyat 15,5% artıb. Apreldə ən çox sənədləşdirilən əmlak
mənzillər olub – 2 296 mənzil. Sonrakı yerləri torpaqlar

və fərdi evlər tutur – ötən ay 2 196 torpaq sahəsi və 1
707 fərdi ev ilk dəfə «kupça» alıb. Ən çox əmlak Bakı (2
509), Abşeron (693) və Xaçmaz (528) ərazi idarəsində
sənədləşdirilib. 

Apreldə 4 120 əmlak ipotekaya qoyulub, ötən illə
müqayisədə 17% artım var. Bunun yarıdan çoxu – 2 529-
u Bakıdadır. İpotekaya qoyulan əmlakların sayına görə
sonrakı yerləri Abşeron (274), Sumqayıt (236), Gəncə
(155) və Xaçmaz (141 əmlak) tutur.  

Apreldə qeydiyyata alınan əmlakların 10,9 mini,
yəni yarıdan çoxu torpaq sahələridir. Bunun 2,2 mini
ilkin, 8,7 mini təkrar qeydiyyatdır. Torpaqların
qeydiyyatı ən çox Abşeronda (711), Xaçmazda (615),

Cədvəl 1. 2019-cu ilin aprel ayında 
ƏMDK yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri

Xidmətinin əsas göstəriciləri

№ Göstəricilər 
Aprel,
2019 

aprel,
2018-ə

nisbətən
artım

1
Mülkiyyət hüquqları üzrə apa -
rılmış dövlət qeydiyyatının sayı  

21 457 6,6%

o cümlədən,
ilkin qeydiyyat

6 529 15,5%

təkrar qeydiyyat 14 928 3,2%

2 Texniki pasportların sayı 18 795 10,0%

3 Yüklülük (icarə, istifadə) 352 6,7%

4 İpoteka qeydiyyatı 4 120 17,4%

5
Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə)
dair dövlət reyestrindən arayış

18 753 8,0%

6
Əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif

arayışlar 
5 760 39,2%

7 Müayinə aktı 15 933 23,5%

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

№ Göstəricilər 
Aprel,
2019

Aprel,
2018-ə

nisbətən
artım

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 21 457 6,6%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 3 935 14,3%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 5 678 5,2%

3 Torpaq sahələri 10 876 5,3%

4 Qeyri yaşayış binası 404 14,1%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 446 -9,5%

6 Əmlak kompleksi 107 35,4%

8 Çoxmərtəbəli yaşayış binaları 8 -38,5%

9 Çoxillik əkmələr 3 -80,0%



№98 ’2019 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     35

Qubada (505), Şəmkir (497) və Bakının Xəzər rayonun-
da (445) baş verib. 

Apreldə 5,7 min mənzil qeydiyyata alınıb, bunların
2,3 mini ilkin, 3,4 mini təkrar qeydiyyatdır. Ötən ay
mənzillərin ən böyük qeydiyyatı paytaxtın Nizami ra -
yonunda baş verib – 716 mənzil. Yasamal rayonunda
644, Xətaidə 495 mənzil qeydiyyata alınıb.  Bakıdan
kənarda mənzillərin ən böyük qeydiyyatı Abşeron (561)
və Sumqayıtda (474) baş verib. 

Apreldə ölkədə 3,4 min fərdi ev qeydiyyata alınıb.
Ən çox fərdi ev Abşeronda (326), Xəzər rayonu (248),
Sabunçu (240) və Gəncə (200) rayonlarında qeydiyata
alınıb  (Cədvəl 2.).

Ümumilikdə, bu ilin ilk 4 ayında ölkədə 72,4 min -
dən artıq əmlak qeydiyyata alınıb. Bu ötən ilin eyni döv -
rü nə nisbətən 3,3% artıqdır. Qeydiyyatdan keçən əm lak -
la rın 19,7 mini (və ya 27,2%) ilkin, 52,7 mini təkrar tək -

rar qeydiyyata aiddir. 
Ötən ilin eyni dövrünə nisbətən ilkin qeydiyyat 4%

aza lıb, təkrar qeydiyyat 6,4% artıb. İlk 4 ayda ən çox il -
kin qeydiyyat torpaq sahələrində olub – 6 939. Bu dövr -
də 5,7 min mənzil və 5,5 min fərdi ev sənədləşdirilib. 

Ölkədə ən çox alınıb satılan əmlak da torpaqlardır –
29,5 min. Yanvar-aprel aylarında təkrar bazarda
mənzillər üzrə 13,2 min, fərdi evlər üzrə isə 7,8 min
əməliyyat aparılıb. 

İlk 4 ayda ölkədə 14,7 əmlak ipotekaya qoyulub.
Bu nun yarıdan çoxu – 8 mini Bakının payına düşür. Xaç -
maz da 1459, Sumqayıtda 962, Abşeronda 931, Gəncə

ərazi idarəsi üzrə isə 515 əmlak ipotekaya qoyulub.

Yanvar-aprel aylarında qeydiyyatı aparılan əm lak la -
rın yarısı – 36,5 min torpaq sahələri olub. Bu dövrdə tor-
paq sahəsi üzrə ən çox əməliyyat Abşeron rayonunda apa -
rılıb – 2593 torpaq sahəsi. Torpaqla əməliyyatlara gö rə
sonrakı yerləri Quba (1 969), Xaçmaz (1 894) və Lən kə ran
(1 590) tutur. Torpaq bazarının aktiv olduğu rayonlardan
Xəzər, Qusar, Şəki, Zaqatala və Şəmkiri də qeyd etmək
olar – bu rayonlarda əməliyatların sayı 1300-dən artıqdır. 

İlk 4 ayda ölkədə 18,9 min mənzillə əməliyyat

aparılıb. Bunun 5,7 mini ilkin qeydiyyat, 13,2 mini təkrar
bazardır. Mənzil bazarının böyük hissəsi – 12,5 mini
Bakının payına düşür. Bundan kənarda mənzillərin ən

Cədvəl 3. 2019-cu ilin yanvar-aprel aylarında
ƏMDK yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri

Xidmətinin əsas göstəriciləri

№ Göstəricilər 
Yanvar-
aprel,
2019

Yanvar-
aprel

2018-ə
nisbətən

artım

1
Mülkiyyət hüquqları üzrə 
dövlət qeydiyyatının sayı  

72 368 3,3%

o cümlədən, ilkin qeydiyyat 19 685 -4,1%

təkrar qeydiyyat 52 683 6,4%

2 Texniki pasportların sayı 62 502 5,7%

3 Yüklülük (icarə, istifadə) 1 117 -16,5% 

4 İpoteka qeydiyyatı 14 705 15,0%

5
Məhdudlaşdırmaya (yük lü lü yə)
dair dövlət reyestrindən arayış

63 783 8,8%

6
Əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif

arayışlar 
35 454 -1,2%

7 Müayinə aktı 43 994 19,0%

Cədvəl 4. 2019-cu ilin yanvar-aprel aylarında hü quq -
ların dövlət qeydiyyatının əmlak növləri üzrə hesabatı

№ Əmlak Bölmələri
Yanvar
-aprel,
2019

Yanvar-
aprel

2018-ə
nisbətən

artım

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 72 368 3,3%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 13 366 9,4%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 18 944 -1,1%

3 Torpaq sahələri 36 447 3,5%

4 Qeyri yaşayış binası 1 452 10,6%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 1 782 0,9%

6 Əmlak kompleksi 332 27,2%

8 Çoxmərtəbəli yaşayış binaları 27 -32,5% 

9 Çoxillik əkmələr 18 -69,5%

Cədvəl 5. 2019-cu ilin yanvar-aprel aylarında
hüquqların dövlət qeydiyyatının əmlak bölmələri,

Bakı və regionlar üzrə hesabatı

№ Əmlak Bölmələri
Ölkə
üzrə

Bakı üz -
rə Sayı

Bakı
üzrə %

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 72 368 21 889 30,2%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 13 366 3 903 29,2%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 18 944 12 475 65,9%

3 Torpaq sahələri 36 447 3 427 9,4%

4 Qeyri yaşayış binası 1 452 443 30,5%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 1 782 1 497 84,0%

6 Əmlak kompleksi 332 133 40,0%

8
Çoxmərtəbəli yaşayış

binaları
27 11 40,7%

9 Çoxillik əkmələr 18 - -
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çox qeydiyyatı Abşeronda (1 832), Sumqayıtda  (1 798),
Gəncədə (797) və Mingəçevirdə (455) aparılıb. 

Yanvar-aprel aylarında ölkədə 13,4 min fərdi evlə
əmə liyyatlar aparılıb. Bunun 3900-ü və ya cəmi 29%-i
Bakının payına düşüb. 

Gəncə şəhərində 701, Abşeron rayonunda 1 029,
Xaç maz rayonunda 502, Bərdə rayonunda 316, Lən kə -

ran da 356, Şəkidə 353 fərdi evlə əməliyyatlar aparılıb. 
Yanvar-aprel aylarında ölkədə 18 çoxillik əkmə üz -

rə əməliyyat aparılıb. Bunların 16-sı Qax rayonu, 2-si isə
Şəki şəhərində baş verib. 

İlk 4 ayın yekunlarına görə, əmlak bazarında
Bakının payı 30%-ə enib.

Yanvar-aprel aylarında ƏMDK yanında Daşınmaz
Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 18 ərazi idarəsinin
13-də daşınmaz əmlakın qeydiyyatının artımı, 5 idarədə
isə azalması baş verib. Ən çox artım Abşeron (22,8%),
Xaçmaz (16,6%) və Ucar (15,0) ərazi idarələrində qeydə
alınıb. Ən çox azalma isə Sumqayıt (10,1%) və
Beyləqanda (7,8%) baş verib (Cədvəl 6.). 

2019-cu ilin yanvar-aprel aylarında ölkədə ilkin
qeydiyyata alınan 19 685 əmlakın 7 111-i Bakı şəhərinin,
12 574-ü isə regionların payına düşür. Bakıdan sonra ən
çox ilkin qeydiyyat Abşeron Ərazi idarəsi (1 572),
Xaçmaz Ərazi İdarəsi (1 476) və Sumqayıt ərazi
idarəsində (1 193) qeydə alınıb (Cədvəl 7.).

Maraqlıdır ki, ayrı-ayrı əmlak növlərinə baxdıqda
ilkin qeydiyyatın ən böyük payı qeyri-yaşayış
binalarındadır. İlk 4 ay ərzində ölkə üzrə 882 qeyri-
yaşayış sahəsi üzrə ümumilikdə 1782 əməliyyat aparılıb
ki, bunun da 882-si və ya 49%-i ilkin qeydiyyatın payına
düşüb. Fərdi evlərdə ilkin qeydiyyatın payı 41,5%, qeyri-
yaşayış binalarında 32,7%, mənzillərdə 30,2%, əmlak
komplekslərində 25%, torpaqlarda 19% təşkil edib.
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları ilə aparılan əməliyyatlarda
isə ilkin qeydiyyatın payı 66% təşkil edib.

2019-cu ilin aprel ayında ölkə üzrə 2 296 mənzil
özəlləşdirilib. Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən
özəlləşdirilmiş mənzillərin sayı 36,2% artıb.
Ümumilikdə özəlləşdirmə başlayandan 2019-cu il mayın
1-dək ölkə üzrə 566 028 mənzil özəlləşdirilib.

Cədvəl 6. 2019-cu ilin yanvar-aprel aylarında
ƏMDK yanında DƏDRX-in ərazi idarələri üzrə

daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət
qeydiyyatı haqqında məlumat

Ərazi idarələri
Yanvar-

aprel
2019 

Yanvar-
aprel 2018-ə

nisbətən
artım

Respublika üzrə cəmi 72 368 3,3%

Bakı şəhər Ərazi İdarəsi 21 889 -5,1%

Sumqayıt Ərazi İdarəsi 3 668 -10,1%

Gəncə Ərazi İdarəsi 4 265 8,3%

Abşeron Ərazi İdarəsi 5 620 22,8%

Xaçmaz Ərazi İdarəsi 7 139 16,6%

Beyləqan Ərazi İdarəsi 1 576 -7,8%

Bərdə Ərazi İdarəsi 2 716 -3,2%

Cəlilabad Ərazi İdarəsi 2 390 13,5%

Qəbələ Ərazi İdarəsi 2 268 6,3%

Lənkəran Ərazi İdarəsi 3 180 -2,2%

Şəmkir Ərazi İdarəsi 2 053 14,2%

Şəki Ərazi İdarəsi 2 680 9,7%

Şirvan Ərazi İdarəsi 2 625 0,8%

Şamaxı Ərazi İdarəsi 1 404 6,9%

Tovuz Ərazi İdarəsi 2 401 13,0%

Ucar Ərazi İdarəsi 1 687 15,0%

Yevlax Ərazi İdarəsi 2 558 3,4%

Zaqatala Ərazi İdarəsi 2 249 11,6%

Cədvəl 7. 2019-cu ilin yanvar-aprelt aylarında
ƏMDK yanında DƏDRX-in ərazi idarələri üzrə

daşınmaz əmlak üzərində hüquqların ilkin dövlət
qeydiyyatı haqqında məlumat

Ərazi idarələri
İlkin qeydiyyatın ümumi
qeydiyyatda xüsusi çəkisi

Respublika üzrə cəmi 27,2%

Bakı şəhər Ərazi İdarəsi 32,5%

Sumqayıt Ərazi İdarəsi 32,5%

Gəncə Ərazi İdarəsi 18,5

Abşeron Ərazi İdarəsi 28,0%

Xaçmaz Ərazi İdarəsi 20,1%

Beyləqan Ərazi İdarəsi 20,7%

Bərdə Ərazi İdarəsi 21,8%

Cəlilabad Ərazi İdarəsi 23,3%

Qəbələ Ərazi İdarəsi 28,0%

Lənkəran Ərazi İdarəsi 18,2%

Şəmkir Ərazi İdarəsi 19,3%

Şəki Ərazi İdarəsi 29,9%

Şirvan Ərazi İdarəsi 25,5%

Şamaxı Ərazi İdarəsi 29,8%

Tovuz Ərazi İdarəsi 22,7%

Ucar Ərazi İdarəsi 20,5%

Yevlax Ərazi İdarəsi 26,2%

Zaqatala Ərazi İdarəsi 46,1%
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TERMAL KURORTLAR, 
ZéNGİN TARİX Vé QONAQPéRVéRLİK 

Macarıstan özünün Avropadakı məşhur və ən yaxşı
termal kurortları, gözəl təbii landşaftları, əlverişli iqlimi,
dəyərli tarixi və arxitektur abidələri, qonaqpərvərliyi ilə
çoxsaylı turist və investorların diqqətini cəlb edir.
Macarıstan həm də ucuz daşınmaz əmlakı ilə tanınaraq
daimi yaşayış üçün seçilən əlverişli məkan sayılır.
Ölkənin paytaxtı Budapeşt isə tək Avropanın yox,
dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri statusunu alıb. Bu

şəhərdə yaşamaq və istirahət etmək yaddan çıxmayacaq
qədər çəkicidir. 

MACARISTANDA éMLAK
Ölkədəki bürokratiya səviyyəsinin aşağı olması

daşınmaz əmlak sahibi olmaq prosesini asanlaşdırır.
Macarıstanın daşınmaz əmlak bazarını şərti olaraq 3
hissəyə bölmək olar. 1. Paytaxt Budapeştdə əmlak, 2.
Balaton gölü, Xeviz, Mişkolts-Tapolsa, Haydusoboslo
kurortları bölgəsində əmlak, 3. Macarıstanın digər şəhər
və yaşayış məntəqələrində əmlak. 

Avropanın qapısı
MACARISTANDA éMLAK

İlk baxışdan Macarıstan - Avropanın ş"rqind", t"qrib"n Az"rbaycan
ölçüd" kiçik ölk" başqalarından ciddi f"rql"nmir. Üst"lik, Sovet
İttifaqının dövründ" bu ölk" SSRİ il" Ukrayna vasit"sil" s"rh"d idi.
İndi is" Macarıstan ş"rq ölk"l"rinin "ks"riyy"ti üçün Avropanın
m"rk"zin" çevrilib. S"b"bi bu ölk"nin m"şhur «Wizz air»
aviaşirk"tidir. Ucuz qiym"t" s"rnişin daşıyan «Wizz air»in
say"sind" Avropaya uçanlar ilk d"f" Macarıstana ayaq basırlar. 
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QéDİM QéSRLéR - éN DéYéRLİ éMLAK
Xüsusi olaraq daşınmaz əmlak növü kimi qədim

qəsrləri vurğulamaq lazımdır. Macarıstanda bu tip 3 minə
yaxın əmlak var. Onların qiymət diapazonu bir neçə yüz
min avrodan başlayaraq milyonlarla avronu əhatə edə bilir. 

BUDAPEŞTDé éMLAKIN QİYMéTİ 
Budapeşt Macarıstanın paytaxtı olmaqla yanaşı,

Şərqi Avropanın vacib tarixi mədəni mərkəzidir. Kurort
bölgələri çıxmaq şərtilə Budapeştdə mənzillərin qiyməti
Macarıstanın digər yerlərindən yüksəkdir. Qiymətlərin
baha olmasının əsas səbəbi Dunay çayına yaxınlıq,
evlərin pəncərələrindən mədəniyyət abidələri, ağaclarla
zəngin olan sıx parklara gözəl mənzərələrin açılmasıdır.
Təbii ki, burda əmlakın ölçüsü və növü də ayrıca rol
oynayır. 

Şəhərin mərkəzi rayonları çoxsaylı üstünlükləri ilə
daha respektabellı sayılır. Bu, şəhərin V, II, I və IX
rayonlarıdır. Bu ərazilərdə tələb  və özəlliyinə uyğun
olaraq ən yüksək qiymətlər mövcuddur. Həmçinin
restavrasiya olunmuş yüksək tavana malik, tarixi

qərinələrə aid dekorativ elementlərlə zəngin tarixi bi-
nalarda da obyektlərin qiyməti yüksəkdir.  

Mərkəzdəki apartamentlərdə ən ucuz mənzili 70
min avroya almaq olar. Yeraltı parklaması, mühafizəsi,
tennis kortu və hovuzu, bağı olan müasir və zövqlə
tikilmiş yeni elit dairələrdə mənzillərin qiyməti isə 150
min avrodan başlayır. Mərkəzdən uzaqlaşdıqca
Budapeştin nisbətən əlçatan apartamentlərinə rast
gəlmək olar.  Burda 2 və 3 otaqlı mənzilləri 70 min
avroya almaq mümkündür. Şəhərdə daha ucuz mənzilləri
panel binalarda tapmaq olar. Şəhər kənarında bağı olan
şəxsi evi 300 min avroya təklif edirlər. Macarıstanda
evlər günü-gündən bahalaşmaqda davam edir. Bununla
belə bu ölkədəki daşınmaz əmlakın qiymətinin Qərbi
Avropa şəhərləri ilə müqayisədə xeyli ucuz olduğu
şübhəsizdir. 

KURORT ZONALARDA éMLAKLAR
Xeviz və Balaton gölləri ətrafında kurort

əmlaklarına Macarıstan vətəndaşları və əcnəbilər
arasında tələb daha çoxdur. Məhz buna görə də bu
ərazilərdə qiymətlər olduqca yüksəkdir. Xeviz gölü və
ətrafında daşınmaz əmlak bazarı geniş fərdi evlər, villa
və mənzillərlə, otel nomrələri ilə zəngindir. Burda 1 kv.
metr sahənin qiyməti gölə yaxınlıq məsafəsi, mənzərəsi,
obyektin xüsusiyyətləri və infrastruktura yaxınlığı ilə
dəyişir. Xevizdə əla vəziyyətdə olan 3 otaqlı, ayrıca qo -
naq otağı, qarajı olan topraq sahəsi ilə birgə gölə yaxın
fərdi ev 180 min avroya satışa çıxarılıb. Ela vəziyyətdə
olan apartamentdə 3 otaqlı mənzili 85 min avroya almaq
mümkündür. Yeni penthausların, evlərin, müasir
planlaşdırma ilə tikilən kotejlərin qiyməti isə 130 min
avrodan başlayır. Xevizdə böyük villa və ya ev 300 min
avroya başa gələcək. 

Balaton gölünün şimalında, məsələn Ketsxe
şəhərində torpaq sahəsi, qarajı, qonaq və 5 yataq otağı, 2
hamamı olan  2 mərtəbəli evi 180 min avroya almaq olar.
Balaton gölü ətrafındakı kurort şəhərlərdə 3 otaqlı evin
kirayəsinin orta qiyməti bir aya 180 avro tutacaq. Şəhərin
mərkəzində isə bu qiymət 350 avrodur. 

Global House Price-ın analitik məlumatlarına
əsasən, 1998-2007-ci illər Macarıstanın əmlak bazarında
bum qeydə alınıb. Bu müddət ərzində ölkədə daşınmaz
əmlakın qiyməti 3 dəfə artıb. 2013-cü ilədək isə
qiymətlərdə enmə müşahidə olunub. Qiymətlərin
enməsinə ölkədəki işsizlik və vətəndaşların istehlak
kreditlərinin çoxluğu səbəb olub. Lakin 2015-ci ildən
başlayaraq Macarıstanda «Knight Frank» şırkətinin
məlumatına görə, əmlakla bağlı əməliyyatlar artmağa
başlayıb. Və evlərin qiymətində 4,2 fazi artım müşahidə
edilib.  
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хариъдя ямлак 

DAŞINMAZ éMLAKA YATIRIMDAN İLLİK GéLİR
Macarıstanda «Global House Price» şirkətinin

araşdırmasına görə, icarədən gələn gəlir Budapeştin
Buda adlanan qərb hissəsində 6,89%-dən 7,21%-dək,
şərqində, Peşt hissəsində isə  5,82%-dən 6,42%-dək artm
təşkil edib. Analitiklərin rəyinə görə bu göstərici gəlir
üçün olduqca əlverişli rəqəm sayılır. Məhz bu cür
göstəricilər Macarıstanda əmlak sahibi olub pul qazan-
maq istəyənlər üçün cəlbedici faktordur. 

éMLAK BAZARI - ALMAQ VAXTIDIR
Macarıstan Şərqi və Qərbi Avropanın kəsişməsində

yerləşir. Burada əmək haqqının səviyyəsi digər Avropa
İttifaqına üzv ölkələrin əksəriyyəti ilə müqayisədə
aşağıdır. İllik gəlir 6,7 min avrodur ki, bu da Fransa və
Almaniyadan 4 dəfə azdır. Bu göstərici əslində bir sıra
korporasiya və şirkətlərin öz ofisini məhz Budapeştdə
açmasına səbəb olub.  

Xarici sərmayədarların fikrincə, Macarıstanın qərb
ölkələri qarşısındakı daha bir üstünlüyü daşınmaz
əmlakın qiyməti ilə bağlıdır. Əgər Almaniyada mənzilin
1 kvmetri 4,3 min avro, Avstriyada 11,6 min avro,
Fransada isə 12,8 min avrodursa, Macarıstanda bu rəqəm
2,5 min avro təşkil edir. Eskpertlər əmindirlər ki,
Macarıstanın daşınmaz əmlak bazarı yatırım üçün ən
düzgün istiqamətdir. Çünki mənzillərin qiymətinin ən
azından növbəti 10 ildə artacağı proqnozlaşdırlır. Yerli
mətbuatın yazdığına görə, daşınmaz əmlakla bağlı hər 5
əməliyyatdan biri xaricdən gələn müştərilərlə bağlanır.
Bu sıraya əsasən Çin, Rusiya, Ukrayna kimi ölkələrin
vətəndaşları aiddir. 

ARTMAQDA OLAN QİYMéTLéR
Əsasən mərkəzi hissədə qiymətlərin daimi artımı

müşahidə olunur. 2009-cu ildə dünyanı bürümüş iqtisadi
böhran macar evlərinin qiymətində də özünü göstərdi.
Ölkənin Statistikla Komitəsinin məlumatına görə, 2007-
20013-cü illər arasında təkrar bazarda qiymətlər 22%,
yeni tikililərdə isə 4% düşdü. 2017-ci ildə isə 1 kv.m
böhrana qədərki səviyyəsinə qalxa bildi. 

éMLAKIN QİYMéTİ İNDEKSİ
Macarıstan Avropa İttifaqı ölkərləri arasında

əmlakın qiymətinin artım göstəricisinə görə 2-ci yerdə
qərar tutub. 2018-ci ildə 1 kvmetrin qiymətində 10%
artım müşahidə olunub. Halbuki digər Avropa
ölkələrində bu rəqəm cəmi 8,6% təşkil edirdi. Artım
səviyyəsinə görə ilk yerdə 15%-lə Sloveniya dayanırdı. 

Macarıstanda əmlakın qiymətinin artımı ölkə üzrə
eyni qaydada dəyişmir. Ölkə ərazisi 7 bölgə üzrə 19
vilayətdən ibarətdir. Bunların içində evlərin ən baha
olduğu ərazi Mərkəzi Macarıstan sayılır. Burda 1 kv.m
sahənin qiyməti 1140 avrodan başlayır. Digər bölgələrdə
qiymətlər bundan 2-3 dəfə uucuzdur. 

İKİNCİ éL éMLAK 
Ölkənin inzibatı mərkəzlərində qiymətlər iki

dəfədən çox sürətlə artır, nəinki kiçik yaşayış
məntəqələrində.  Yeni tikililərdə isə köhnə evlərlə
müqayisədə 25 % daha sürətlə artır. 

Macarıstanda qeydə alınan iqtisadi böhran əmlak
bazarında özünü daha qabarıq göstərdi. Məsələn, 2008-ci
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ildə 17,4 min yaşayış obyekti tikilmişdisə, 2015-ci ildə
bu rəqəm cəmi 3,1 min təşkil edirdi. Yalnız 2016-ci ildən
sonra tikintinin həcmi artmağa başladı. 

Ölkənin daşınmaz əmlak bazarına son 10 ildə daha
çox yeni tikililər çıxarılır. 2018-ci ildə tikintisinə icazə
verilən mənzillərin sayı 38 mini keçib. Bu əvvəlki illə
müqayisədə 20% çox olub. Tikililərin 14,6 mini paytaxt
Budapeştin payına düşüb. 

2016-cı ilin 1 yanvarından etibarən Macarıstanda
yeni tikililərdə mənzil aldığı zaman müştəridən 27%
əvəzinə cəmi 5 % ƏDV tutulur. Bu qərar mənzil almaq
istəyənlərin artımıa səbəb olub. Elə həmin il daşınmaz
əmlak alanların sayında 44% artım qeydı alınıb. Bu, öz
növbəsində evlərin qiymətinin artmasına da gətirib
çıxarıb. ƏDV güzəşti əmlaklarda 7,6% bahalaşma
yaradıb. Bu güzəştin 2020-ci ilin yanvarınadək qüvvədə
olması barədə Macarıstan hökuməti qərar qəbul edib.
Yenidən 27%-lik ƏDV-yə qayıdılacaq ki, bu da evlərin
maya dəyərinin artmasına səbəb olacaq. 

UCUZ İPOTEKA
Macarların maliyyə imkanları artmaqda olan

qiymətlərlə tərs mütənasib daşıdığından onların böyük
əksəriyyəti əmlakı ipoteka kreditilə almaq
məcburiyyətində qalıb. Təkcə 2017-ci ilin birinci
yarımilində əhaliyə verilən ipoteka kreditinin ümumi
məbləği 930 milyon avro təşkil edib ki, bu da əvvəlki
ildən 3 dəfə çox olub. Kreditlərin üçdə ikisi ikinci əl
mənzillərin alınmasına xərclənib. Ucuz ipoteka kreditləri
də qiymətlərin artımına böyük təsir göstərən amillərdən
sayılır.

2015-ci ildən etibarən Macarıstanda uşaqlı ailələrə
dəstək proqramı həyata keçirilir. 3 və daha çox uşağı
olan ailələrə yeni tikililərdə mənzil almaq üçün 32 min
avro məbləğində dotasiya, həmçinin bu məbləğ qədər də
güzəştli şərtlərlə kreditlər veriliir.

Macarıstanda əmlak alıb onu yerli əhaliyə və
turistlərə kirayə vermək planları sərmayədarlar üçün
cəlbedicidir. İldən ilə mənzilləri kirayə götürmək istəyən
macarların sayında da artım qeydə alınır. Kişik yaşayış
məntəqələrindən daha iri şəhərlərə iş axtarmaq üçün
köçən xeyli sayda insan ev kirayələmək məcburiyyətində
qalır.  Bundan başqa Budapeşt universitetlərində təhsil
alan əcnəbilər də kifayət qədərdir. 2023-cü ilədək onların
sayının 40 minə çatacağı proqnozlaşdırılır. Həmçinin
Macarıstanın turizm məşhurluğu da ilbəil artır. 2017-ci
ldə ölkəyə 18.7 milyon insanın gəldiyi qeydə alınıb. 

éCNéBİLéRİN éMLAK ALMAQ QAYDASI
Digər Avropa ölkələrindən fərqli olaraq Maca rıs -

tanda əcnəbilər daşınmaz əmlaka birbaşa sahib ola

bilərlər. Bu məsələdə onlardan hər hansı şirkət qeydiyy-
atdan keçirmək tələb olunmayacaq. 

Əcnəblərin Macarıstanda  əmlak alması qaydası
olduqca sadələşdirilib. Ödəmə prosesi mərhələli şəkildə
həyata keçirilir. Əvvəlcə müştəri 1% həcmində depozit
yatıraraq qərarının ciddiliyini isbat edir. 10-15% alqı-
satqı müqaviləsi imzalanan zaman ödəmə edilir. Müştəri
yerliözünü idarəetmə orqanından - bələdiyyədən mü-
vafiq razılıq kağızı almalıdır. Bu isə ay yarım, iki ay vaxt
tələb edir. Sənədin hazırlanması xərci evin qiymətinin 5-
6%-i qədəridir. Bura hüquqşünas xidməti (1-1.5%) və
alış vergisi (4%) daxildir. Bütün bunlardan sonra Torpaq
reyestrində qeydiyyat aparılır. Rieltorun komissiya
haqqını da alıcı ödəyir. Macarıstanda əmlaka bağlı bütün
sövdələşmələr yalnız vəkilin iştirakı ilə həyata keçirililr.
Sənədlərin müşayiəti ilə yanaşı alqı-satqı prosesi zamanı
alınan obyektin auditi də aparılır. Bu isə sövdələşmənin
şəffaflığına  zəmanət verir. 

éMLAK SAHİBİ OL, VİZASIZ YAŞA
Macarıstan oturma izni üçün müraciətə əsas olacaq

əmlakla bağlı minimal məbləg tələbi qoymur. Həmçinin
alınacaq obyektlərin sayında da məhdudiyyət yoxdur.
Bununla belə yaşama izni almağa səbəb olmuş daşınmaz
əmlakın icarəyə verilməsi və ya satışı qadağan edilir. 

Macarıstanda yaşama izni alanlar 3 ildən sonra dai-
mi yaşama statusu qazana bilərlər. Daha 5 ildən sonra isə
Macarıstanın vətəndaşlığını almaq üçün müraciət etmək
olar. 



Xarici ölk" v"t"ndaşı hansı hallarda
Az"rbaycanda torpaq mülkiyy"tçisi ola bil"r?

Azərbaycan Respublikası Torpaq Məcəlləsinin 49.4-
cü maddəsinə uyğun olaraq torpaq sahəsi vərəsəlik,
bağışlama və ipoteka əqdləri nəticəsində xarici ölkə
vətəndaşına keçə bilər. Lakin o, həmin torpaq
sahəsinə mülkiyyət hüququnu 1 il müddətinə
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə
uyğun özgəninkiləşdirməlidir.

Eşitdiyim" gör", dövl"t reyestrind"n çıxarışların
kağızda verilm"si dayandırılıb, indi onlar yalnız
elektron formada verilir. Bu bar"d" n" m"lumat
ver" bil"rsiniz?

Bəli, dövlət reyestrindən çıxarışlar hazırda yalnız
elektron üsulla təqdim olunur. Bu yenilik
“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik
edilməsi barədə” 29 mart 2019-cu il tarixli Qanuna
uyğun olaraq həyata keçirilir. 

Daşınmaz "mlakın dövl"t reyestrind" saxlanılan
m"lumatlar hamı üçün açıqdırmı?

Xeyr, hamı üçün açıq deyildir. “Daşınmaz əmlakın
dövlət reyestri haqqında” Qanunun 5.1-ci
maddəsinə uyğun olaraq dövlət reyestrindən
məlumatlar hüquq sahibinə, onun tərəfindən vəkil
edilmiş şəxsə, hüquq sahibinin əmlakına vərəsəlik
hüququ olan şəxslərə verilir.
Eyni zamanda həmin Qanunun 5.1-1-ci maddəsinə
görə, qanunda nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlərin
yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar dövlət orqanlarına,
bələdiyyələrə və digər şəxslərə daşınmaz əmlakın

dövlət reyestrinin məlumatları əsaslandırılmış yazılı
sorğular əsasında verilə bilir.

M"nim mülkiyy"timd" k"nd t"s"rrüfatı t"yinatlı
torpaq sah"si vardır. M"n h"min torpaq sah"sind"
yaşayış evi tik" bil"r"mmi? 

Azərbaycan Respublikası Torpaq Məcəlləsinin 13.1-
ci maddəsinə əsasən, kənd təsərrüfatı təyinatlı tor-
paqlar kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və
emalı, habelə kənd təsərrüfatı sahəsində elmi-
tədqiqat, tədris, tədris-təcrübə və sınaq məqsədləri
üçün istifadə edilir.
Həmin Məcəllənin 13.2-ci maddəsinə əsasən, kənd
təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda kənd təsərrüfatının
səmərəli təşkil edilməsi üçün vacib olan müvafiq
ekoloji və texniki tələblərə uyğun kommu-
nikasiyalar, müvəqqəti tikililər və qurğular
quraşdırmaq olar.
Göründüyü kimi, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqda
yaşayış evinin inşa olunması həmin torpağın
məqsədli təyinatı ilə uyğunsuzluq təşkil edir.

Daşınmaz "mlak üz"rind" hüquqların qeydiyyata
alınması üçün "sas hesab olunan s"n"dl"r bar"d"
m"lumat hansı qanunvericilik aktında öz "ksini
tapıb?

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında”
Qanunun 8-ci maddəsində, habelə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 13 yanvar 2015-ci il tar-
ixli 439 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş sənədlər
Siyahısında.

Daşınmaz "mlak üz"rind" hüquqların qeydiyyata
alınması üçün t"l"b olunan dövl"t rüsumunun
m"bl"ği hansı qanunvericilik aktında öz "ksini
tapmışdır?

“Dövlət rüsumu haqqında” Qanunun 26-cı
maddəsində. Ümumiyyətlə daşınmaz əmlakla
aparılan bütün əməliyyatlar üçün tələb olunan
xidmət haqları və rüsumların məbləğini Əmlak
Məsələləri Dövlət Komtəsinin rəsmi internet
səhifəsinə yerləşdirilmiş «Əmlak Kalkulyatoru»
vasitəsilə dəqiqləşdirə bilərsiniz.   

M"nd" bağ sah"sin" dair Bakı Ş"h"r İcraiyy"
Komit"sinin Bağlar T"s"rrüfatının İnkişafı v"
İstismarı Birliyi t"r"find"n 2003-cü ild" verilmiş

icar" müqavil"si vardır. Bu s"n"d bağ sah"si
üz"rind" hüquqlarımın qeydiyyata alınması

üçün "sasdırmı?

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında”
Qanunun 8.0.7-ci maddəsinə uyğun olaraq,
2007-ci il mayın 22-dək müvafiq icra
hakimiyyəti orqanlarının nəzdində olan bağ
təsərrüfatı idarələri tərəfindən vətəndaşlara
ayrılmış bağ sahələrinə dair verilən icarə

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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müqavilələri həmin bağ sahələri üzərində
hüquqların qeydiyyatı üçün əsasdır.

Sahibsiz daşınmaz "şyalar kim" m"xsusdur?

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 178-
ci maddəsinə (9-cu fəsil, § 1.) əsasən sahibsiz
daşınmaz əşyalar, habelə ictimai sular və
becərilməyə yararsız torpaqlar, məsələn, qayalar,
yüksək dağlar və onlardan çağlayan bulaqlar, habelə
faydalı qazıntılar dövlətə mənsubdur.

Kooperativ üzvü "mlak üz"rind" mülkiyy"t
hüququnu nec" qeyd" aldıra bil"r?

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 178-
ci maddəsinə (9-cu fəsil, § 1.) əsasən mənzil,bağ,
qaraj və ya başqa kooperativin üzvü, pay yığımına
hüququ olan digər şəxslər kooperativin verdiyi
mənzil, bağ, qaraj və ya ayrı qurğu üçün pay haqqını
tam verdikdə həmin əmlaka mülkiyyət hüququ əldə
edirlər.

Dövl"t "mlakının icar"y" v" istifad"y" verilm"si
qaydalarının pozulması il" bağlı inzibati x"talara
dair işl"r" İnzibati X"talar M"c"ll"sinin hansı
madd"si il" baxılır?

Dövlət əmlakının icarəyə və istifadəyə verilməsi
qaydalarının pozulması ilə bağlı inzibati xətalara
dair işlərə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 324-5-ci
maddəsi ilə baxılır.

Salyanda balıqçılıq t"s"rrüfatı il" m"şğul olmaq
m"q"sdil" boş torpaq sah"sind" süni göl
yaratmışıq. Son vaxtlar Ekologiya v" T"bii
S"rv"tl"r Nazirliyinin, el"c" d" émlak M"s"l"l"ri
Dövl"t Komist"sinin "m"kdaşları bunun qanunsuz
olduğunu "sas g"tir"r"k inzibati qaydada
c"zalandırıla bil"c"yimizi söyl"yirl"r. Bilm"k
ist"yir"m, r"smi icaz" olmadan balıqçılıq
t"s"rrüfatı il" m"şğul olmaq m"q"sdil" boş torpaq
sah"sind" süni göl yaratmağın inzibati c"zası
n"d"n ibar"tdir? Bu halda m"n" qarşı hansı
c"rim" v" sanksiyalar t"tbiq oluna bil"r?

Bu cür inzibati tədbirlər 1 mart 2016-cı il tarixdən
qüvvəyə minmiş Azərbaycan Respublikası İnzibati
Xətalar Məcəlləsində Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin (ƏMDK) səlahiyyətinə aid torpaqla
bağlı müddəaların tələblərinə uyğun tənzimlənir.
Meşə fondu torpaqlarının münbit qatının
korlanmasına görə cərimələr 
İnzi bati Xətalar Məcəlləsinin 244.2 maddəsinə
əsasən, torpaqların, o cümlədən meşə fondu
torpaqlarının münbit qatının korlanmasına görə fizi-
ki şəxslər 600 manatdan 1000 manatadək məbləğdə,
vəzifəli şəxslər 2000 manatdan 3000 manatadək
məbləğdə, hüquqi şəxslər 6000 manatdan 8000
manatadək məbləğdə cərimə edilir.
Torpaqdan məqsədli təyinatına uyğun olmayan
istifadəyə görə cərimələr

İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 247-ci maddəsinə
əsasən, torpaq sahəsindən məqsədli təyinatına uyğun
olmayan başqa məqsədlər üçün istifadə edilməsinə
görə fiziki şəxslər 300 manat məbləğində, vəzifəli
şəxslər 600 manat məbləğində, hüquqi şəxslər 3000
manat məbləğində cərimə edilir.
Kənd təsərrüfatı torpaqlarından təyinatına uyğun ol-
mayan istifadəyə görə cərimələr
Torpaq sahəsindən məqsədli təyinatına uyğun ol-
mayan xətalar kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara
münasibətdə törədildikdə fiziki şəxslər 500 manat
məbləğində, vəzifəli şəxslər 1000 manat
məbləğində, hüquqi şəxslər 5000 manat məbləğində
cərimə edilir.
Torpaqların təsərrüfat təyinatına uyğun olmayan
istifadəsinə görə cərimələr
Məcəllənin 245-ci maddəsi də torpaqların təsərrüfat
təyinatına uyğun olmayan sahə üzrə istifadəsinə dair
inzibati xətaları müəyyənləşdirir. Bu maddənin 1-ci
bəndinə əsasən, torpaqları yaxşılaşdırmaq və onları
külək, su eroziyasından və torpaqların münbitliyini
pisləşdirən digər proseslərdən mühafizə etmək üçün
məcburi tədbirlərin görülməməsinə görə fiziki
şəxslər 70 manatdan 100 manatadək məbləğdə,
vəzifəli şəxslər 500 manatdan 700 manatadək
məbləğdə, hüquqi şəxslər 1000 manatdan 1500
manatadək məbləğdə cərimə edilir.
Torpağın vəziyyətinə zərərli təsir göstərən
obyektlərin tikintisinə və istismarına görə cərimələr
245.2 maddəsininin tələbinə əsasən, torpağın
vəziyyətinə zərərli təsir göstərən obyektlərin
layihələşdirilməsinə, tikilməsinə və istismara
verilməsinə görə fiziki şəxslər 200 manatdan 400
manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər 1500 manat-
dan 2000 manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər 3000
manatdan 4000 manatadək məbləğdə cərimə edilir.
Torpaqlar barədə məlumatların gizlədilməsi və ya
təhrif edilməsinə görə cərimələr
Nəhayət, torpaqların dövlət uçotundan,
qeydiyyatından gizlədilməsi və ya kəmiyyətinə və
keyfiyyətinə dair məlumatların təhrif edilməsinə
görə 70 manatdan 100 manatadək məbləğdə cərimə
nəzərdə tutulur.
Torpaqların zibillənməsinə və zərərli tullantılarla
çirkləndirilməsinə görə cərimələr
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 244-cü maddəsi də
torpaqların təyinatına uyğun istifadə edilməməsi,
habelə tullantılarla çirkləndirilməsi halları üzrə
cərimələri müəyyən edir. Həmin maddəyə əsasən,
torpaqların, o cümlədən meşə fondu torpaqlarının is-
tehsalat və məişət tullantıları ilə zibilləndirilməsinə
və ya kimyəvi, radioaktiv maddələrlə, çirkab suları
ilə çirkləndirilməsinə, yaxud bakterial-parazitik və
zərərli karantin orqanizmlərlə yoluxdurulmasına
görə fiziki şəxslər 500 manatdan 800 manatadək
məbləğdə , vəzifəli şəxslər 2000 manatdan 2500
manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər 7500 manat-
dan 10000 manatadək məbləğdə cərimə edilə bilər.
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Suraxanıdan Sabunçuya q"d"r 150 il
BAKIDA DéMİRYOLU

Azərbaycanda dəmiryolu xətti illər sonra çəkilsə də,
ölkəmiz dünya miqyasında bir ilkə imza atmağı bacardı.
Çoxsaylı yeniliklər kimi, dəmiryolunun yaranması da
Bakı nefti ilə bağlı idi. Azərbaycanda ilk dəmiryolu 20
yanvar 1880-ci ildə neft daşımaq üçün işə salındı.
Dünyada ilk dəfə neftin dəmiryolu ilə daşınması Bakıdan
başlayıb, dəmiryolunun ilk sərnişinləri isə Bakı kəndliləri
oldu.

NEFT Vé DéMİRYOLU
1847-ci ildə Abşeronda ilk neft quyusu qazıldı,

indiyədək yerin üstünə özü çıxan neft qazma üsulu ilə
çıxarılmağa başladı. XIX əsrin 70-ci illərinin
əvvəllərində neftçıxarmanın sənaye üsuluna keçməsi ilə
hasilat kəskin artdı. İndi quyulardan minlərlə ton neft
çıxarılırdı və onun sürətli daşınması tələb olunurdu. 

O vaxtadək Sabunçu, Suraxanı, Balaxanıdan
çıxarılan neft Bakıdakı neftayırma zavodlarına və Xəzər
dənizi vasitəsilə Rusiyaya olduqca primitiv üsulla - ya

karvanla ağac çənlərdə, ya da tuluqlarda daşınırdı. Nefti
daşımaq üçün minlərlə çəndən istifadə olunurdu. 

Bu üsul olduqca baha başa gəlməsi ilə yanaşı, artan
neft axınını daşıyıb çatdıra bilmirdi. Nəticədə Bakıda və
Azərbaycanda dəmir yolunun çəkilməsinin əsl səbəbkarı
Bakı nefti və onun sənaye emalı oldu – qərara alındı ki,
neft şəhərə dəmiryolu ilə daşınsın. Mədənlərlə
neftayırma zavodları arasında dəmir yolu çəkilməsi üçün
Rusiya Nazirlər Komitəsinə dəfələrlə edilən
müraciətlərdən sonra məsələ həllini tapdı. Nazirlər
Komitəsinin çar II Aleksandrın iştirakı ilə 1878-ci il iyu-
nun 16-da keçirilən iclasında neft sahəsində dəmir yolu-
nun tikintisi layihəsi təsdiq olunur. 25,2 verst
uzunluğunda olan dəmir yolunun çəkilməsi «Poti-Tiflis»
dəmir yolu cəmiyyətinə həvalə edilir. Cəmiyyət bir il altı
ay ərzində xətlərin inşa edilməsini üzərinə götürür.
Tikintiyə rəhbərlik mühəndis Krubetsə tapşırılır.
Tikintiyə lazım olan materiallar və avadanlıqlar tezliklə
Bakıya göndərilir. 

Dünyada d"mir yolunun tarixi ingilis müh"ndisi Riçard Trevitikin 1804-cü
ild" “Nyu Kastil” adlandırdığı lokomotivi hazırlamasıyla başlayıb. Buxar
müh"rrikli, maksimal sür"ti 8 km/saat olan bu lokomotiv 70 n"f"r
s"rnişinin "yl"şdiyi 10 vaqonu dartıb apara bilirdi. 
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DéMİRYOLU TORPAQLARINI DÖVLéT SATIN ALDI 
Dəmir yolunun çəkilməsi üçün əsas vəzifələrdən

biri Balaxanı, Suraxanı zolağına düşən ərazilərin tezliklə
sahiblərindən satın alınması idi. Şəhər rəhbərliyi bu
torpaqların qiymətləndirilməsini xeyriyyəçi Hacı
Zeynalabdin Tağıyevin rəhbərlik etdiyi ictimai komis-
siyaya tapşırır. Komissiya araşdırma apararaq 21
desyatindən çox olan torpaq sahəsinə 34 580 rubl qiymət
qoyur. Bütövlükdə neft sahəsində dəmir yolu xəttinin
çəkilməsi xərci 784,9 min rubl təşkil edirdi. 

Torpaqlar alındıqdan sonra 1878-ci ildə 25,2 verst-
lik (27 km) Bakı–Suraxanı–Sabunçu dəmiryol xəttinin
çəkilişinə başlanıldı. Tikinti işləri sürətlə gedirdi və artıq
1879-cu ildə başa çatdı. Həmin il dekabrın 17-dən
etibarən Balaxanı, Suraxanı, Sabunçu stansiyalarında
daşınmaq üçün yüklər qəbul edilir. 20 yanvar 1880-ci
ildə dəmir yolunun rəsmi açılışı olur. Dünyada ilk dəfə
olaraq neft məhz bu yolla sisternalarla daşınmağa
başlanır.

GéDéBéYDé İSé DéMİRYOLU İLé MİS DAŞINIRDI 
Bakı ilə yanaşı əcnəbilərin işlədiyi Gədəbəy

bölgəsində də dəmiryolu xəttinin tikintisinə başlanır.
1879-cu ildə "Simens qardaşları" tərəfindən Gədəbəy
mis-filiz mədəni və Qalakənd misəritmə zavodu arasında
ensiz xətli dəmir yolunun inşasına start verilib və 29
verst (31 km) uzunluğunda olan bu xəttin çəkilməsi
1884-cu ilin yanvarında başa çatdırılıb. 

NEFT BATUMİYé Dé DéMİR YOLU AÇDI
Amma dəmiryolu ilə neft daşımaları təkcə mə dən -

lər lə neftayırma zavodu arasında məhdudlaşmadı. 1883-
cü ildə aşıb-daşan Bakı neftini Qara dəniz limanları va si -
tə silə dünya bazarına çatdırmaq üçün 839 verstlik (895
km) Bakı–Tiflis–Batumi, 1890-cı ildə isə neftin Rusiya
imperiyasının mərkəzi hissəsinə daşınması üçün 217 ver-
stlik (231 km) Biləcəri–Dərbənd magistral xətləri çəkildi. 

1879-cu ilin 22 dekabrında Cənubi Qafqaz dəmir
yolu hissəsinin Bakı–Tiflis dəmir yol magistralının
çəkilişinə başlanıldı, 1883-cü ilin 8 mayında 515 verstlik
bu yolun  rəsmi açılışı oldu. Həmin gün Tiflisdən çıxan
ilk sərnişin qatarı Bakıya 9 mayda çatdı. Həsən bəy
Zərdabi Bakı–Tiflis dəmir yolunun çəkilməsinə boyük
qiymət verərək yazırdı ki, Azərbaycanın iqtisadi
həyatının yüksəlməsində bu yol Bakı neftindən sonra ik-
inci böyük amildir. XIX əsrin sonunda Bakı neftinin 65-
70 faizi dəmir yolları ilə daşınırdı.

1899-cu ildə 282 verstlik Tiflis–Qars dəmir yolu is-
tismara verildi. Həmin il bu yolun üzərindəki Gümrü
stansiyasından İrəvana  147 verstlik, oradan isə Culfaya
177 verstlik dəmiryol xətlərinin tikintisinə başlandı. 

1900-cü ildə Dərbənd–Tixoretskaya xəttinin tikin-
tisi ilə Bakı şimal istiqamətində ümumrusiya dəmir
yolları şəbəkəsi ilə birləşdi. Sonradan bu istiqamət
Gürcüstanın, Ermənistanın və İranın nəqliyyat xətləri ilə
əlaqələndirilib. Bu istiqamətlərdə 1908-ci ildə çəkilmiş
Tiflis-Yerevan-Uluxanlı-Noraşen-Culfa və 1941-ci ildə
istifadəyə verilmiş Ələt-Culfa dəmir yolu xətlərinin
(uzunluğu 445 km) əhəmiyyəti çoxdur. 1908-ci ilin 20
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yanvarında Tiflislə Culfa arasında dəmir yol magistralı
rəsmən istifadəyə verildi. Beləliklə, Azərbaycan ərazisi
Rusiyanın və dünyanın dəmiryol şəbəkəsinə qoşularaq
Qərblə Şərq arasında polad magistral körpüsünə çevrildi.

İLK ELEKTRİK QATARI DA 
BAKI KéNDLéRİNDéN BAŞLADI

Sovetlər dönəmində Bakı-Sabunçu dəmir yolu xətti
elektrikləşdi. Tramvayın istifadəyə verilməsindən cəmisi
21 gün sonra 1924-cü il fevralın 29-da Bakı Soveti
qərara aldı: "Şəhərin rayonları və bağ yerləri ilə əlaqələri
təmin etmək üçün BAKI-SABUNÇU-MƏRDƏKAN-
BUZOVNA elektrik qatarının (Abşeron şəhərətrafı elek-
trik sahəsinin) tikintisinə başlamaq zəruri hesab edilsin".
Artıq 1925-ci ilin mart ayında Bakı-Sabunçu dəmir yolu
xəttinin yenidənqurulması və elektrikləşdirilməsi işlərinə
başlandı. Cəmi 14,5 ay ərzində həmin işlər başa
çatdırıldı. 1926-cı il iyulun 26-da Abşeronun məşhur neft
rayonları olan Sabunçu və Suraxanıya ilk elektrik
qatarları hərəkət etməyə başladı. 

TéKCé NEFT DEYİL, İQTİSADİYYATIN DAMARLARI 
İkinci Dünya müharibəsində dəmiryolu və bu

xətlərlə daşınan neftin əhəmiyyəti kəskin artdı.
Azərbaycan dəmiryolçuları Bakıdan cəbhəyə 75 milyon
ton, yəni 1,3 milyon vaqon yanacaq göndərdilər. 

Əgər yarandığı ilk on ildə dəmir yolunun inkişafı
neft sənayesi ilə bağlı idisə, XX əsrin ikinci yarısından
etibarən dəmir yolu artıq iqtisadiyyatın bünün sahələrinə
xidmət edirdi. 

Yaşayış məntəqələrinin inkişafını, sərnişin və
yüklərin daşınmasını təmin etmək üçün Bakı-Ağstafa
xəttindən (uzunluğu 456 km) Ağstafa-Qazax, Yevlax-
Mingəçevir, Yevlax-Ağdam (1963-65-ci illərdə çəkilib),
Ağdam-Xankəndi (1977), Yevlax-Balakən, Padar-Çöl-
Göylər dəmir yolu xətləri çəkilib. 1950-ci ildə isə
Daşkəsəndə çıxarılan dəmir filizinin daşınması üçün
Quşçu-Alabaşlı dəmir yolu (uzunluğu 35 km) xətti tiki -
lib. Uzunluğu 25 km olan Padar-Çöl Göylər dəmir yolu
xətti ərazidə becərilən üzüm məhsullarının magistral
dəmir yolu xəttlərinə çatdırılmasına xidmət edir. Şəki-
Zaqatala iqtisadi rayonunda tapılmış polimetal filiz
yataqlarının mənimsənilməsi, regionu inkişaf etdirmək
üçün isə Azərbaycanın Baykal-Amur Magistralı (BAM)
adlandırılan 162 kilometr uzunluğunda və ən çətin
sahədən keçən Yevlax–Balakən dəmir yolu 1985-ci ildə
istifadəyə verildi.

Əli-Bayramlı-Hacıqabul (uzunluğu 9 km),
Sarıcallar-Sabirabad (7 km), Qaralılar-Ağcabədi,
Mincivan-Qafan (39 km) qolları Ələt-Culfa dəmir yolu

istiqamətindən ayrılan yollardır. Osmanlı-Astara dəmir
yolu xətti Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunu ölkənin
digər regionları ilə birləşdirir. Uzunluğu 220 km olan bu
xətt 1941-cı ildə çəkilib. Bu xəttdən 35 km uzunluğunda
Salyan-Neftçala xətti ayrılır. Həmin yolla burada istehsal
olunan balıq və neft məhsulları daşınır. 

Bakının ətrafında dairəvi dəmir yolu xətti fəaliyyət
göstərir. Suvaxanı-Qala (1949-cu ildə çəkilib), Qala-
Pirallahı (1959), Yeni Suraxanı-Hövsan (1968), Qala-
Buzovna, Buzovna-Bilgəh, Bilgəh-Pirşağı-Sumqayıt
dəmir yolu xətləri onun əsas hissələridir.

ERMéNİ İŞĞALI DéMİRYOLUNA 
BÖYÜK ZéRéR VURDU

Müstəqilliyin ilk illəri bütövlükdə respublika
iqtisadiyyatı kimi, dəmir yolu üçün üçün ağır sınaq
dövrü oldu. Keçmiş İttifaqa daxil olan ölkələr arasında
iqtisadi əlaqələrin kəsilməsi dəmir yolu ilə daşımaları
kəskin azaltdı. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi isə bu sahədə vəziyyəti daha da ağırlaşdırdı. 

1990-cı illərin əvvəllərində Mehri-Kərçivan
sahəsində qatarların hərəkətinin dayandırılması
nəticəsində Bakı-Naxçıvan qatarının fəaliyyəti
dayandırıldı. Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkədən
təcrid edilərək blokadaya düşdü.

Erməni hərbi birləşmələri tərəfindən Azərbaycan
ərazilərinin 20%-nin işğal edilməsi və bir milyondan çox
azərbaycanlının qaçqın düşməsi nəticəsində isə
Azərbaycan Dövlət Dəmir Yoluna da ciddi ziyan dəydi.
Belə ki, 240 km-dən çox dəmir yolu xətti işğal olunmuş
ərazilərdə qaldı. Dəmiryol təsərrüfatına 45-50 milyon
ABŞ dolları zərər dəyib. 

DéMİRYOLUNUN YENİ TARİXU – YENİ İPéK YOLU 
2000-ci illərin əvvəllərində Azərbaycanda sosial-

iqtisadi sabitliyin bərpa olunması və iqtisadi dərçəliş
dövründə dəmiryolunda da yeniliklər başlandı. Xüsusilə
Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyi ona regional
dəmiryol xətlərinin qovşağına çevrilməyə imkan verdi. 

Qədim İpək Yolu marşrutu ilə keçən Şərq-Qərb,
eləcə də şimal ölkələri ilə Yaxın Şərqi birləşdirən Şimal-
Cənub nəqliyyat dəhlizləri Azərbaycandan keçir. Bu
layihələr arasında xüsusilə Bakı-Tiflis-Qars layihəsini
qeyd etmək lazımdır. Azərbaycanla Türkiyə arasında
birbaşa dəmiryol əlaqəsi yaradan bu layihənin tikintisi
2017-ci ildə tamamlanıb və ilk olaraq yüklərin
daşınmasına başlanılıb. 2019-ci ilin ikinci yarısından
etibarən isə Bakı-Tiflis-Qars istiqamətində sərnişin
qatarları da işə düşəcək. 

Bundan başqa Naxçıvan–Məşhəd–Naxçıvan
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beynəlxalq sürət qatarı artıq fəaliyyətə başlayıb. Sürət
qatarı Naxçıvan, Culfa, Təbriz, Tehran və Məşhəd
marşrutu üzrə hərəkət edir. Yaxın gələcəkdə isə Astara–
Rəşt dəmir yolunun inşası başa çatdırılacaq və bundan
sonra Naxçıvan–Bakı qatarı işə salınacaq.

BAKI éTRAFI ELEKTRİK QATARLARI  
SIXLIĞI AZALDACAQ

Son dövrdə dəmiryolunda ən mühüm yeniliklərdən
biri 2015-ci il sentyabrında 84 kilometr uzunluğu olan
Bakı– Sumqayıt marşrutu ilə hərəkət edən sürətli elektrik
qatarının istifadəyə verilməsidir. İndiyədək bu qatardan
1,5 milyon nəfər istifadə edib. 

2018-ci ilin sonunda Bakı-Gəncə sürət qatarı işə
düşdü. Yeni qatarla sərnişinlər 364 km-lik məsafəni 4,5
saata qət edə biləcəklər. Yeri gəlmişkən, yeni işə düşəcək
Bakı-Tiflis-Qars dəmiryolu vasitəsilə bu sürət qatarının
marşrutu Türkiyənin paytaxtı Ankarayadək uzanacaq.

2019-un mayında isə Bakı-Sabunçu elektrik qatarı
və Bakı–Biləcəri–Sumqayıt–Pirşağı–Bakı dairəvi elek-
trik dəmir yolu sərnişinlərin istifadəsinə verilib. 

DéMİRYOLU Vé TURİZM MARŞRUTLARI
Dəmir yolunda maraqla gözlənilən layihələrdən biri

Bakı-Qəbələ sərnişin xəttidir. Hazırda bu yolun tikintisi
davam edir. Layihəyə görə, Bakı-Böyük Kəsik
dəmiryolundan Ləki stansiyasında yeni xətt ayrılaraq
Qəbələyə istiqamətlənəcək. Ölkənin əsas turizm
mərkəzlərindən biri olan Qəbələyə və əks istiqamətdə
sərnişin daşınacaq yeni dəmiryol xəttinin uzunluğu 43
kilometrdir və bu xətt Ağdaş-Qəbələ rayonlarının
ərazisindən çəkiləcək. Artıq bu yolun bir hissəsi tikilib və

işlər davam edir. Bir qədər əvvəl Nazirlər Kabinetinin
qərarına görə, Ləki-Qəbələ dəmir yolu xəttinin tikintisi
altına düşən torpaqlar dövlət ehtiyacları üçün alınacaq.
Bu məqsədlə dövlət başçısının fərmanı ilə büdcədən 30
milyon manat ayrılıb. 

Azərbaycanın digər turizm mərkəzinə – Şahdağa da
dəmiryol xətti çəkiləcək. Qarşıdakı planlara görə, Qusar
rayonundakı Şahdağ xizək kurortuna da dəmir yolunun
çəkilməsi, Bakı-Yalama xəttinin də yeniləşdirilməsi
nəzərdə tutulur. 

YENİ YOLLAR éMLAK QİYMéTLéRİNİ ARTIRACAQ
Dəmiryollarının, xüsusilə də sərnişin qatarlarının

genişlənməsi təkcə sərnişin axınlarına deyil, əmlak
bazarına və əmlakın qiymətinə də təsir edir. Dünya
təcrübəsi göstərir ki, dəmiryolunu çəkildiyi ərazilərdə
digər infrastruktur da inkişaf edir və əmlaka tələbat artır.
Bu da son nəticədə əmlak bazarının canlanmasına və
qiymətlərin artmasına səbəb olur. 

Daşınmaz əmlak üzrə ekspert Vüqar Oruc bildirib
ki, yaxın günlərdə Sabunçu-Zabrat-Pirşağı dairəvi yolu
ilə hərəkət edəcək Bakı -Sabunçu dəmir yolu xəttinin adı
çəkilən ərazilərdən keçməsi, burada olan daşınmaz
əmlakların qiymət artımına səbəb ola bilər.

Hazırda qeyd etdiyiniz qatarların keçəcəyi Sabunçu-
Zabrat-Pirşağı ərazisində mənzillərin kvadratmetrinin or-
ta qiyməti 700-800 manat, torpaqların 1 sotunun satış
qiyməti isə 2-4 min manat arasında dəyişir. Vüqar
Orucun sözlərinə görə, təcrübə göstərir ki, infrastruktur
inkişaf etdirilən yerdə qiymət artımı 10-20% arasında
olur. Adları qeyd olunan bu ərazilərdə də daşınmaz
əmlakın qiymətində də təqribən bu həddə artımların
olacağı istisna edilmir. 
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Daşınmaz "mlaka texniki 
pasport verilm"sind" - YENİLİK

Bu ilin sonunadək Azərbaycanda daşınmaz əmlaka
dair texniki pasportların verilməsi xidməti elek tron laş dı -
rı la caq. Bu barədə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
(ƏMDK) yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri
Xidmətinin (DƏDRX), rəisi Hikmət Mustafayev mə lu -
mat verib. Onun sözlərinə görə, elektron xidmətlərə ke -
çid Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin
əsas prioritet istiqamətlərindən biri sayılır: “Elek tron laş -
ma sahəsində fəaliyyətimizi maksimal həddə çatdırılması
gördüyümüz işlərin prioritetini təşkil edir. Gözlənilən
elektron xidmətlərdən biri texniki pasportların təqdim
edilməsidir ki, bu xidmət cari ilin sonunadək istifadəyə
veriləcək. Ümumiyyətlə, elektron xidmətlərinin çeşidinin
artırılması gözlənilir”.

HÖVSANDAKI SOSİAL 
EVLéR GéLéN İL SATIŞA ÇIXARILACAQ

Bakıda inşa edilən sosial evlərin Hövsanda yerləşən
ikinci kompleksində mənzillər 2020-ci ildə satışa
çıxarılacaq. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin (MİDA)
məlumatına görə, Xəzər sahilindən cəmi 2 km məsafədə,
ekoloji cəhətdən təmiz və yaşayış üçün rahat bir
məkanda yerləşən Hövsan Yaşayış Kompleksində 11
çoxmənzilli yaşayış binası inşa edilir və burada 2 962
ailə mənzillə təmin olunacaq. 

DAHA 22 BİNADAKI MéNZİLLéRé - 
ÇIXARIŞLAR VERİLİB 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (ƏMDK) is tis -
ma rına icazə verilən binaların çıxarışla təmin olunmasını
sürətləndirib. Komitə vətəndaşların yaşadıqları ünvanlar-
da “Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol”
kampaniyası çərçivəsində səyyar xidmət göstərir, ilkin
sənədləri toplayır. Bu işlər Prezident İlham Əliyevin
2019-cu il fevralın 19-da imzaladığı “Bəzi çoxmənzilli
binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi
haqqında” fərmanı çərçivəsində reallaşdırılır.

İyunun 14-də Bakıda istismarına icazə verilən daha
bir binanın sakinlərinə səyyar xidmət göstərilib – «FVS-
İnşaat» MTK-ya məxsus 174 mənzilli yeni çoxmərtəbəli
bina sakinlərindən ilkin sənədlər - şəxsiyyət vəsiqəsi,
maliyyə arayışı, protokoldan çıxarışlar - toplanıb.
Vətəndaşlara bildirilib ki, artıq mənzil sahibləri çı xa rış la -
rı nı kağız deyil, elektron qaydada əldə edəcəklər. Həmin
sə nədi vətəndaşın Elektron hökumət portalına yer ləş -
dirilir. Çıxarışlar barədə bütün məlumatlar şəxsin telefon
nömrəsinə və elektron poçt ünvanına da göndərilir. 

Qeyd edək ki, indiyədək 22 binada yerləşən mən zil -
lə rə dair 1500-dən çox sənəd qəbul edilib və həmin sə -
nəd lər əsasında 600-ə yaxın mənzilə dair daşınmaz əm la -
kın dövlət reyestrində qeydiyyat aparılıb. Qalan sənədlər
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ha zırda icra mərhələsindədir.
Sözügedən fərmana uyğun olaraq vətəndaşlar həm

mobil ofislərə, həm də öz istəklərinə uyğun olan müvafiq
quruma müraciət etməklə mənzillərini operativ qaydada
qeydiyyata aldıra və sənədlərini əldə edə bilərlər. 

SOSİAL EVLéR BU DéFé - 
NAĞD ÖDéNİŞLé SATILACAQ

Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi (MİDA) sosial –
güzəştli mənzillərin yeni üsulla satışı barədə elan verib.

Belə ki, Yasamal Yaşayış Kompleksində 253 mənzil
bu dəfə yalnız vətəndaşların öz vəsaiti hesabına (kredit ol-
madan) satışa çıxarılacaq. Satış prosesi iyulun 14-də
başlayıb 17-də bitəcək. Mənzillərin satışı əvvəlki qaydada
olduğu kimi «Elektron hökumət» portalı üzərindən
«Güzəştli mənzil» sistemi vasitəsilə elektron qaydada
həyata keçiriləcək. Yalnız «Güzəştli mənzil» sistemində
elektron kabinetə sahib olmuş vətəndaşlar mənzil almaq
hüququna malikdir. Satışa çıxarılan bütün mənzillər tam
təmirli, mətbəx mebeli, kombi isitmə sistemi, su, qaz və
elektrik sayğacları ilə təmin edilmiş vəziyyətdə təklif olunur.

Mənzillərin satış qiyməti 1 otaqlı 26,9 min manat, 2
otaqlı 42,9 min manat, 3 otaqlı 58,9 min manat təşkil edir. 

ÖZéLLéŞMé HéRRACINI SOSİAL 
ŞéBéKéDéN İZLéMéK MÜMKÜNDÜR

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin (ƏMDK)
təş kil etdiyi özəlləşdirmə hərraclarını komitənin rəsmi
sə hi fəsi ilə yanaşı, sosial şəbəkələrdən də izləmək müm -
kün dür. 

ƏMDK bu prosesdə şəffaflığı və əlçatanlığı təmin
etmək məqsədilə hər kəs üçün hərracları canlı izləmək
imkanı yaradıb. Belə ki, istənilən şəxs komitənin sosial
şəbəkə səhifələri və digər internet resurslarından keçid
etməklə açıq hərracları qeydiyyatsız formada izləyə bilər.
Burada hərraca çıxarılmış lotun adı, start və cari qiyməti,
eləcə də təkliflərin irəli sürülməsi canlı nümayiş olunur.

Eyni zamanda Elektron hərrac sistemi ilə dövlət
əmlaklarının sifarişçilərinə də rahat iştirak imkanları
təklif edilir. Hərrac keçirildiyi gün iştirak statusu olanlar
da məkana getmədən prosesə canlı formada qatılaraq
seçdiyi dövlət əmlakını özəlləşdirə bilər. Bunun üçün
iştirakçı komitənin Elektron Xidmətlər Potalından (e-
emdk.gov.az) Elektron hərrac bölməsini seçərək onlayn
özəlləşdirməyə qoşula bilər.

DAŞINMAZ éMLAKIN İCBARİ SIĞORTASINDA -
DéYİŞİKLİKLéR GÖZLéNİLİR

Azərbaycanda daşınmaz əmlakın icbari sığortasında
qanunvericilik təkmilləşdiriləcək. Bu Nazirlər Ka bi ne ti -

nin sərəncamı ilə təsdiqlənmiş “Sığorta sektorunun in ki -
şa fına dair 2019–2021-ci illər üçün Tədbirlər Planı”nda
ək sini tapıb.

Sənədə əsasən, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Pa la ta -
sı, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Maliyyə Na zir li -
yi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
və Daxili İşlər Nazirliyinə 2019-2020-ci illərdə Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi ilə İcbari Sığorta Bürosunun
elektron informasiya sisteminin məlumat mübadiləsinin
hə yata keçirilməsi, qeyri-yaşayış sahələrinin sı ğor ta lan -
ma sı zamanı müstəqil qiymətləndirici tərəfindən əmlakın
real dəyərinin müəyyən edilməsi, qeyri-yaşayış sa hə lə ri -
nin sığortalanması zamanı riskə təsir edən amillərin (yan -
ğın dan mühafizə standartlarının tətbiqi və s.) nəzərə alı -
na raq, sığorta haqqına təsir mexanizminin tətbiq edilməsi
və daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə penetrasiyanın
ar tı rılması üçün sığorta haqlarının ödənilməsi me xa nizm -
lə ri nin tətbiq edilməsi məqsədilə qanunvericiliyin tək mil -
ləş di rilməsi tapşırılıb. 

AZéRBAYCANDA YENİ éMLAK 
XİDMéTLéRİ MéKANLARI TİKİLİR

Gəncədə və Xaçmazda yeni Əmlak Xidmətləri mə -
kan la rının tikintisinə başlanılıb. ƏMDK yanında Da şın -
maz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin (DƏDRX) rə isi
Hikmət Mustafayev bildirib ki, regional Əmlak Xid mət ləri
Məkanlarının tikintisi ilin sonunadək başa çat dı rı la caq. 

«Hazırda tikinti işləri aparılır, onların istifadəyə ve -
ril mə si cari ilin sonunadək nəzərdə tutulur», - deyə H.
Mus ta fayev qeyd edib.

Hazırda Əmlak Xidmətləri Məkanı Bakıda fəaliyyət
gös tərir. Onun yaradılmasında əsas məqsəd Əmlak Mə -
sə lə ləri Dövlət Komitəsinin bütün fəaliyyət sahələri üzrə
gös tərilən xidmətlərin vahid məkanda həyata ke çi ril mə -
si dir. Burada əmlakla bağlı bütün xidmətlər təmin edilib.

éMLAK BARéDé MéHKéMé QéRARI “ELEKTRON
HÖKUMéT” PORTALINDA YERLéŞDİRİLéCéK

Yerli icra və probasiya qurumlarına yeni vəzifə
həvalə edilib. Ədliyyə Nazirliyinin Kollegiyası bununla
bağlı “Yerli icra və probasiya qurumlarının Nümunəvi
Əsasnaməsi”ndə müvafiq dəyişiklik edib.

Dəyişikliyə əsasən, bu qurumlar tələbin borclunun
əmlakına, o cümlədən nəğd, yaxud banklarda və ya digər
kredit təşkilatlarındakı hesablarda və əmanətlərdə, habelə
sax lancda olan pul vəsaitlərinə və başqa sərvətlərinə yö -
nəl dilməsi zamanı qəbul olunmuş qərar (əmlakın üzərinə
həbs qoyulması və s.) barədə qarşılıqlı inteqrasiya olun -
muş elektron sistem vasitəsilə “Elektron hökumət” por ta -
lın da müvafiq qeydlər aparmalıdırlar.
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X"tai Pirallahı 

Abşeron X"z"r S"bail Yasamal Suraxanı Sabunçu 0,87% -1,24%

-2,49% -2,60% -3,45%

-5,67%
-7,23%

Nizami N"simi Bin"q"di N"rimanov 

8,30%

3,42% 3,13%

Aprel ayı üzr" qiym"t d"yişm"si

N"simi X"tai Sabunçu

Yasamal Qaradağ Suraxanı X"z"r S"bail 
2,96%

1,42%

-0,10% -0,18%
-2,84%

-4,61%

-6,88%

Bin"q"di N"rimanov Pirallahı Abşeron

5,40%
4,38% 3,93% 3,39%

Son 1 ild" qiym"t d"yişm"si

4,95%

-4,19%

Nizami 

3,09%

Qaradağ 

0,14%

0,18%
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DAŞINMAZ ƏMLAK BAZARI DINAMIKASI (ABŞ dolları ilə ifadədə)
Bakı ş.                                                                                                                                                 Aprel  2019

Təkrar mənzil bazarında 
qiymət dinamikası, %

Torpaq bazarında qiymət
dinamikası, %

Kommersiya obyektləri bazarında
qiymət dinamikası, %

Zonalar
ay

ərzində
ilin

əvvəlindən 
il ərzində ay ərzində

ilin
əvvəlindən

il ərzində
ay ərzində,

%
ilin

əvvəlindən
il ərzində

1-ci zona 3,00% -10,00% 11,59% 0,43% 0,83% 1,49% 10,29% 16,23% 10,96%

2-ci zona 3,12% -3,90% -1,95% 31,87% 12,09% 17,32% 7,95% 15,49% -18,55%

3-cü zona 5,33% 5,25% -0,25% 0,67% 0,71% -13,00% 7,39% 10,91% 5,96%

4-cü zona -0,89% -4,36% 2,40% -0,99% -0,35% -3,33% -2,75% 6,51% -4,98%

5-ci zona 3,21% 0,73% 0,43% 0,49% 0,98% 3,33% 6,40% 22,18% 12,00%

6.1-ci zona 1,53% 6,41% 5,60% -0,05% -1,44% 5,75% -1,13% -5,13% 18,35%

6.2-ci zona 7,13% 3,38% -0,48% 0,24% -0,01% -11,59% 4,22% 11,79% 10,19%

6.3-cü zona 0,11% -7,97% 0,45% 0,46% 0,68% -3,42% 8,96% -6,78% -11,85%

7-ci zona 2,77% 4,58% 2,00% -0,06% -2,06% 1,01% -5,90% 9,97% 14,76%

8-ci zona 2,13% 2,68% 1,35% 0,32% 3,49% -9,77% 8,72% 1,70% 3,28%

9.1-ci zona 0,00% 0,00% 1,11% -0,08% -0,61% 3,74% 0,00% 0,33% 0,33%

9.2-ci zona -1,16% 1,19% 7,82% 0,89% 0,60% -8,74% 0,86% 10,96% 31,13%

9.3-ci zona 0% 0,00% 0,00% 0,37% 0,41% 0,41% 0% 0,00% 0,00%

10.1-ci zona 1,41% 2,58% 0,28% -0,04% 0,25% 1,23% -0,24% 3,18% -10,04%

10.2-ci zona -2,78% -6,26% 1,13% 0,30% -1,03% -1,32% 1,78% -2,71% -10,50%

10.3-cü zona 5,91% 5,29% 1,96% 0,26% -0,59% -2,52% -6,27% -9,82% -7,88%

10.4-cü zona -1,13% 14,85% -1,12% 0,30% 0,76% 15,87% 0,00% 0,00% 19,34%

11-ci zona 0,17% 3,27% 4,36% 1,08% 1,68% 5,59% -3,69% 8,71% -15,59%

12-ci zona -3,00% -16,57% 4,62% 0,20% -2,09% 0,30% 1,75% 4,06% 13,71%

13-cü zona -5,15% 2,60% 1,75% 0,59% -1,22% 4,20% 0,66% -2,54% -14,41%

13.1-ci zona -2,47% -1,34% -0,57% 1,53% 1,91% 7,80% 3,63% 8,05% 13,69%

Şəhər üzrə 0,61% -0,10% 2,91% 2,56% 2,47% 4,48% 0,95% 7,22% 2,51%

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

alman 1073 0,00% 0,00% 0,00%

arxitektura 1612 2,87% 4,74% 4,07%

axundov 1117 0,00% 0,00% 0,00%

eksperimental 935 5,47% -3,21% -5,17%

fransız 987 3,19% 3,03% 9,06%

italiyan 999 0,00% 0,00% -1,09%

kiyev 770 2,54% -4,35% 8,91%

leninqrad 790 12,83% 1,02% 5,47%

minsk 820 0,65% 0,99% 0,86%

stalin 1351 4,22% 3,84% -2,88%

xruşov 990 5,41% -0,60% -0,40%

xüsusi 990 0,00% 0,00% 0,00%

yeni tikili (təmirli) 994 62,80% -1,19% -4,88%

Bakı ş. 973 100% -0,10% 2,91%
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Rayonlar üzrə yaşayış mənzil göstəricisi

Rayonlar
Ay üzrə qiymət,

$/kv.m
Təklif portfelində %-payı

Ay üzrə qiymət
artımı, %

İl üzrə qiymət artımı
%

Abşeron 549 7,15% -2,49% 3,39%

Binəqədi 878 8,23% 3,42% 5,40%

Nərimanov 1121 8,93% 3,13% 4,38%

Nəsimi 1146 14,83% 4,95% 2,96%

Nizami 835 6,93% 8,30% 3,09%

Pirallahı 476 0,16% -1,24% 3,93%

Qaradağ 545 0,76% 0,18% -0,18%

Sabunçu 706 3,68% -7,23% 0,14%

Səbail 1623 7,47% -3,45% -6,88%

Suraxanı 616 2,17% -5,67% -2,84%

Xətai 931 15,70% 0,87% 1,42%

Xəzər 600 0,65% -2,60% -4,61%

Yasamal 1007 23,34% -4,19% -0,10%

Ay üzrə mənzil bazarı indikatorları

mənzi -
lin orta
statistik
qiyməti,
$/kv,m

Mənzil
qiyməti,

$

ev
sahəsi

otaq
sayı

kirayə
qiyməti

Mənzil
kirayə

bazarın
da aylıq
gəlirlik,

%

Illik
gəlirlik

Kapitall
aşma

müddət
i

mənzili
n orta
çəki

qiyməti,
$

bank
depozit

%

bank
depoziti

ilə
gəlirlik,

$/ay

gəlirlik
indeksi
(bank

depoziti
nə nə zə -

rən)

990 101125 120,07 2,81 836 0,83% 9,92% 10,08 3078,70 6,00% 505,63 1,65

Fərdi həyət evləri üzrə bazar göstəriciləri
Həyət və bağ evləri

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

Təklif portfeli üzrə orta qiymət, $/həyət evi 247 4,10% 10,93%

evin sahəsi, kv.m 4,7 -12,45% -24,28%

ümumi torpaq sahəsi, sot 3,7 -1,34% 2,22%

otaqların sayı 55,39 -4,37% -19,40%

yaşayış sahəsinin orta qiyməti, $/kv.m 13215 2,56% 4,48%

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

203 -4,39% -0,64%

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

3 1,16% -19,25%

torpaq sahəsinin ümumi qiymətdə çəkisi, % 247,26 4,10% 10,93%






