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ÌÖÑÀÙÈÁß  
Kÿrÿm Hÿsÿnov: 
«Bu sistemdÿn bötön
qurumlar faydalanacaq»
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
Kərəm Həsənov ƏMDK-nin fəaliyyəti
ilə bağlı digər mövzularda mətbuatın
suallarını cavablandırıb.

ÈÍÂÅÑÒÈÑÈÉÀËÀÐ
Bÿrbÿrxana, qaraj, fûndûq
vÿ söd zavodlarû... 
YENÈ ßMLAK HßRRACI

Növbəti özəlləşmə hərracında ən
ucuz əmlaklar Neftçaladadır.
Hərraca çıxan  bərbərxananın
qiyməti cəmi 800 manatdır. 

ÐÅÝÈÎÍÄÀ ßÌËÀÊ
Otel, øadlûq evi, bank
binasû, istixana 
ØßMKÈRDß NßL
ALMAQ OLAR?
2015-ci ilə qədər Şəmkirdə evlərin
və torpaqların qiyməti hər il
bahalaşırdı. Son 2 ildə isə tenden-
siya əksinə davam edir. 
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İNVESTİSİYA İMKANLARI

46 Dünyanın 5 "n böyük 
“"mlak kralı”   

30 REYTÈNQLßR
Qeydiyyata alûnan hÿr 
3 ÿmlakdan biri
Bakûdadûr

Azərbaycanda əhali arasında
keçirilən çoxsaylı qeydiyyat
kampaniyaları, mobil və elektron
xidmətlərin aktivləşməsi öz
nəticələrini verməkdədir. Ölkədə
əmlakın qeydiyyatı ötənilki
göstəriciləri üstələyib. 

ELEKTRON
XÈDMßTLßR
Torpaq sahiblÿri ö÷ön
daha bir yenilik -
KADASTR 
KALKULYATORU 
İndi ölkə vətəndaşları, fiziki və
hüquqi şəxslər kadastra dair dövlət
rüsumu və xidmət haqqını evdən və
ya ofisdən çıxmadan, onlayn
hesablaya bilirlər.
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рясми хроникарясми хроника

Tәdbirdә çıxış edәn prezident İlham Әliyev bildirib
ki, ölkәlәrin regionları arasında әmәkdaşlığı
genişlәndirәn ilk belә forum 2010-cu ildә Azәrbaycanda
keçirilib: «Bununla da çox fәal regionlararası
әmәkdaşlığa tәkan verilib. Min nәfәr tutan bu salonun
tamamilә dolması bu foruma nә qәdәr böyük maraq
olduğuna dәlalәt edir».

Dövlәt başçısı bildirib ki, bir qәdәr әvvәl iki ölkә
arasında müxtәlif sahәlәri әhatә edәn 16 sәnәd
imzalanıb. Ölkәlәr arasında әmtәә dövriyyәsi artıb,
Rusiya Azәrbaycan üçün idxal üzrә bir nömrәli
tәrәfdaşdır vә bizim qeyri-neft sektorunun mәhsullarının
ixracı üzrә dә bir nömrәli tәrәfdaşdır.

Ölkәlәr arasında qarşılıqlı investisiya layihәlәri

reallaşır, o cümlәdәn “Rossneft” ilә SOCAR arasında
mühüm sәnәd imzalanıb, yüksәkgәrginlikli elek-
trikötürücü xәttin ikinci növbәsinin tikintisi müzakirә
edilir. 

Azәrbaycanla Rusiya arasındakı “Şimal-Cәnub”
dәhlizi ilә isә yükdaşımaların hәcmi 100 dәfәdәn çox
artıb. Azәrbaycan milli aviaşirkәti olan  AZAL Rusiyanın
müxtәlif şәhәrlәrinә hәftәdә 50-dәn çox reys hәyata
keçirir. Bundan başqa, Azәrbaycan rusiyalı turistlәrin se-
vimli istiqamәtidir – ilk 9 ayda 700 minәdәk rusiyalı
Azәrbaycanı ziyarәt edib. 

Azәrbaycanda VTB kimi iri Rusiya bankı fәaliyyәt
göstәrir. Yeri gәlmişkәn, Azәrbaycan bu bankın әn iri
xarici sәhmdarıdır. Hәmçinin “Qazprombank” bu

yaxınlarda Azәrbaycanın 400 milyon dollardan artıq
dәyәri olan iri sәnaye layihәsini maliyyәlәşdirib. 

Digәr tәrәfdәn, Azәrbaycanda artıq “KamAZ”,
“Ural” avtomobillәri buraxılır. Artıq yüzlәrlә belә avto-
mobil konveyerlәrdәn düşürülüb. Elәcә dә, bizim
ölkәmizdә “QAZ” avtomobillәrinin istehsalı haqqında
razılıq әldә olunub. 

Preident İlham Әliyev bildirib ki, Azәrbaycanın
Rusiya regionları ilә dә çox sıx münasibәtlәri mövcud-
dur. Rusiya Federasiyasının 20-yә yaxın subyektinin
Azәrbaycanla müvafiq razılaşmaları var. Bizim Rusiya
regionlarında, elәcә dә Rusiya regionlarının
Azәrbaycanda ticarәt nümayәndәliklәri açılır.

Tәdbirdә çıxış edәn Rusiya prezidenti Vladimir
Putin bildirib ki, hazırda Rusiya Federasiyasının
tәxminәn 70 regionu Azәrbaycanın regionları ilә sıx
işlәyir: «Burada liderlәr, sözsüz ki, Moskva vilayәti,
Sankt-Peterburqdur, amma tәkcә onlar yox, hәm dә
Stavropol, Krasnodar diyarları, Hәştәrxan vilayәti,
Nijeqorod, Çelyabinsk, Volqoqrad, Saratov, Sverdlovsk
vilayәtlәri».

Onun sözlәrinә görә, indi Azәrbaycan bazarında
artıq Rusiyanın iştirakı ilә tәxminәn 700 birgә şirkәt
fәaliyyәt göstәrir. Birbaşa Rusiya sәrmayәlәrinin ümumi
hәcmi isә bir milyard yarım dollardan çox tәşkil edir.
Qarşılıqlı, sәmәrәli biznes әlaqәlәrinin qurulmasına
Rusiya-Azәrbaycan İşgüzar Şurası böyük kömәk
göstәrir. 

Tәkcә ötәn il bu şura ümumilikdә yarım milyard dol-
lara yaxın mәblәğdә dәyәri olan 42 birgә layihәni
dәstәklәyib. Azәrbaycanda Rusiyanın energetika
korporasiyaları uğurla işlәyirlәr. Belә ki, “Rosneft” şirkәti
Azәrbaycanın Dövlәt Neft Şirkәti ilә birgә yaxın vaxtlarda
“Qoşadaş” neft-qaz yatağının kәşfiyyatına vә
mәnimsәnilmәsinә başlayacaq. “LUKoil” Azәrbaycanın
enerji layihәlәrinә 4 milyard dollara yaxın sәrmayә qoyub. 

Öz növbәsindә Azәrbaycandan olan sәrmayәdarlar
Rusiyada kәnd tәsәrrüfatı obyektlәrinin inşasında iştirak
edirlәr. Onların arasında, mәsәlәn, Nijeqorod vilayәtindә
istixana kompleksinә milyard rubldan artıq yatırım
edilib. Elәcә dә Krasnodar diyarında әrzaq mәhsulları
buraxılışı üzrә birgә müәssisә yaradılıb. 

V.Putin bildirib ki, 2017-ci ildә Azәrbaycanın kәnd
tәsәrrüfatı mәhsullarının Rusiyaya satışı demәk olar 12
faiz artıb: «Bu, yarım milyard dollarlıq ümumi hәcmdir.
Bizim tәrәfdaşlarımız bu sahәyә yüksәk maraq
göstәrirlәr. 30-dan çox Azәrbaycan şirkәtinin sentyabrın
17-dәn 20-dәk Moskvada Beynәlxalq Әrzaq Sәrgisindә
iştirakı buna sübutdur».

Rusiya vә Azәrbaycan birgә infrastruktur layihәlәri
hәyata keçirirlәr. Mәsәlәn, Şimal-Cәnub beynәlxalq

nәqliyyat dәhlizinin yaradılması davam edir. Bu, Avropa
vә Asiya bazarlarını yaxınlaşdırmağa yönәlәn, İran,
Azәrbaycan vә Rusiyadan keçәn dәhlizdir. Bu miqyaslı,
hәqiqәtәn irimiqyaslı böyük iş, yaxud tәşәbbüs
çәrçivәsindә ölkәlәrimizin inşaatçıları Samur çayı
üzәrindә sutkada 37 mindәn çox maşın buraxmaq
qabiliyyәti olan yeni körpü tikirlәr.

Xәzәr dәnizinin statusu haqqında Konvensiya da
bizim dövlәtlәrimiz arasında qarşılıqlı faydalı koop-
erasiya üçün yeni imkanlar açıb. Sözsüz ki, bu, irәliyә
doğru gedәn qәrardır. Sözsüz, orada hamının işlәmәsi,
tammiqyaslı implementasiyaya nail olmaq üçün çox iş
görmәk lazımdır. Amma artıq mövcud sәnәdlәrin
imzalanması Xәzәr regionunda әmәkdaşlıq üçün bizә
yaxşı baza yaradır. Ümid edirik ki, Rusiya vә
Azәrbaycan şirkәtlәri Xәzәr regionunda perspektivli
layihәlәrin reallaşdırılması ilә fәal mәşğul olacaqlar. İlk
növbәdә, nәqliyyat, yük daşımaları, neft-qaz hasilatı,
ekologiya vә sözsüz ki, Xәzәrin bioehtiyatlarının vә
biomüxtәlifliyinin qorunması sahәsindә.

Turizm sahәsindә ikitәrәfli әlaqәlәr intensiv inkişaf
edir. Yeri gәlmişkәn, Azәrbaycan sahibkarlarının
sayәsindә Yessentukidә sanator-kurort mәrkәzi inşa
edilib. Jeleznovodskda mehmanxana kompleksi ucaldılır.
Hәmçinin Xәzәrdә birgә dәniz kruiz sәyahәtlәrini inkişaf
etdirmәyi planlaşdırırıq.

Qeyd edәk ki, Azәrbaycan Rusiyanın әksәr
regionları – 80 subyekti ilә әmәkdaşlıq edәn çox az
ölkәlәrdәn biridir. Forum çәrçivәsindә Rusiya şirәtlәrinin
Azәrbaycanın bölgәlәri ilә biznes vә humanitar sahәlәrdә
әmәkdaşlığı müzakirә edilib. Tәdbirdә hәr iki tәrәfdәn
1000-ә yaxın nümayәndә iştirak edib, iştirakçılar sәnaye,
tikinti, bank, qida, maşınqayırma, metallurgiya,
nәqliyyat, әczaçılıq vә digәr sahәlәri tәmsil ediblәr. 

Forumda Azәrbaycan vә Rusiya arasındakı layihәlәr
dә açıqlanıb. Qeyd edәk ki, Azәrbaycan Rusiya
iqtisadiyyatına 1 milyard dollardan çox, Rusiya isә
Azәrbaycana 4 milyard dollardan artıq investisiya qoyub.
Azәrbaycanda tәqribәn 760 Rusiya kapitallı şirkәt
fәaliyyәt göstәrir. “SOCAR Polymer” layihәsi, Pirallahı
Sәnaye Parkında әczaçılıq müәssisәsinin yaradılması,
Gәncә avtomobil zavodunun Rusiyanın “KamAZ” vә
“Ural” zavodları ilә әmәkdaşlığı, “Azәrmaş” vә “QAZ”
şirkәtlәri arasında birgә layihәlәrin reallaşdırılması,
Azәrbaycan şirkәtlәrinin Rusiyada hәyata keçirdiyi
layihәlәr, o cümlәdәn Yessentukidә “İstoçnik” sana-
toriya-turizm mәrkәzi, Krasnodarda meyvә-tәrәvәz
konservlәri vә çay istehsalı zavodu, Jeleznovodskda vә
Kislovodskda sanatoriya-mehmanxana kompleksinin tik-
intisi vә digәr layihәlәr qarşılıqlı investisiya qoyuluşu
sahәsindә uğurlu layihәlәrdәndir.

Az"rbaycan-Rusiya 
Regionlararası Forumu keçirilib

Sentyabrın 27-d" Heyd"r éliyev M"rk"zind" IX Az"rbaycan-Rusiya
Regionlararası Forumunun r"smi açılış m"rasimi olub. M"rasimd"
Az"rbaycan Prezidenti İlham éliyev v" Rusiya Prezidenti Vladimir
Putin iştirak edibl"r.
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комитядя

Son illәr sürәtlә inkişaf edәn vә ölkә iqti sadiy ya tı -
nın prioritet sahәlәrindәn birinә çevrilmiş aqrar sektor
da ha bir dәstәy әmlak sektorundan alıb. 

Bundan sonra kәnd tәsәrrüfatı sektoru torpaq kadastr
mәlumatlarından geniş surәtdә faydalanacaq. 

Qeyd edәk ki, Azәrbaycanda torpaqların düzgün
ida rә edilmәsi, aqrar sektorun inkişafında  torpaq eh tiyat -
larından daha sәmәrәli istifadә, torpaqların keyfiyyәtinin
nәzәrә alınması vә xüsusiyyәtlәrindәn istifadә olunması
prezident İlham Әliyevin tapşırıqlarındandır. 

Dövlәt başçısının Fәrmanı ilә Torpaqların Elektron
Kadastr Uçotu İnformasiya Sistemi yaradılır vә bu sis-
tem kәnd tәsәrrüfatının inkişafında mühüm rol oynaya-
caq.

Bu mәqsәdlә sentyabrın 12-dә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsi (ӘMDK) vә Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi
(KTN) arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
Memorandumda kәnd tәsәrrüfatının inkişafı mәqsәdilә

Torpaqların Elektron Kadastr Uçot İnformasiya
Sisteminin mәlumatlarından qarşılıqlı istifadә nәzәrdә tu-
tulur. Bundan başqa, sәnәdә әsasәn, bu sahәdә tәcrübә
mübadilәsi, o cümlәdәn strateji planlaşdırma, birgә
layihә vә innovasiyaların tәtbiqi dә hәyata keçirilәcәk. 

Memorandumun imzalanması mәrasimindә
Torpaqların Elektron Kadastr Uçot İnformasiya Sistemi
barәdә geniş tәqdimat olub. Tәdbirdә bildirilib ki, dövlәt
başçısının fәrmanı ilә hәyata keçirilәn torpaqların elek-
tron kadastr uçotu ümumilikdә 57 şәhәr vә rayonu,
ümumilikdә 6,5 milyon hektara yaxın әrazini әhatә edir. 

Bu günә qәdәr 4,6 milyon hektar sahәnin elektron
kadastr uçotu aparılıb. 2 minә yaxın şәhәr, kәnd vә
yaşayış mәntәqәlәrindә elektron kadastr uçotu işlәri
görülüb. Elektron kadastr uçotu aparılmış parsellәrin sayı
2,8 milyon tәşkil edir.

İndiyәdәk Bakı, Sumqayıt, Gәncә, Mingәçevir,
Naftalan, Şirvan şәhәrlәrinin torpaqları vә onlar

üzәrindәki daşınmaz әmlaklar barәsindә elektron kadastr
mәlumat bazası yaradılıb, bu şәhәrlәrin rәqәmsal kadastr
xәritәlәri tәrtib edilib.

Bundan başqa,  24 rayonda torpaqların elektron
kadastr uçot işlәri yekunlaşıb. Artıq 10 rayonda uçot
işlәrinin real şәraitdә tәtbiqi mexanizminә başlanılıb.
Tor paqların elektron kadastr uçotu nәticәsindә bu ra yon -
lar dakı dövlәt, bәlәdiyyәlәr, elәcә dә özәl tor paq la rın dә -
qiq hәcmi mәlum olub. Hәmin rayonlardakı kәnd tә sәr -
rüfatı tәyinatlı torpaqların sahәlәri müәyyәn edilib, ya rar -
lı vә yararsız әrazilәr dә dәqiqlәşib. 

Qeyd edәk ki, torpaqların elektron uçotu işlәri za -
manı tәkcә torpaq sahәlәrinin koordinatları, sahәlәri vә
ölçülәri deyil, hәm dә keyfiyyәti vә münbitliyi araşdırılır. 

Tәdbirdә bildirilib ki, bu layihә çәrçivәsindә 2,3
mil yon hektar әrazidә torpaq tәdqiqatı işlәri yerinә yetir-
ilib. 2 milyon hektardan çox әrazidә isә geobotaniki
tәdqiqat işlәri hәyata keçirilib. Eyni zamanda torpaqların
iqtisadi qiymәtlәndirilmәsi vә bonitirovkası aparılıb. 

Uçot işlәri yekunlaşmış rayonların bәlәdiyyә xә ri tә -
lәri, yay otlaqlarının geobotanik, torpaqların isә eroziya
xә ritәlәri tәrtib edilib. Belә xәritәlәr imkan verir ki, tor -
paq ların kәnd tәsәrrüfatının hansı sahәsindә istifadәsi ilә
bağ lı düzgün qәrarlar verilsin. Hәmçinin bu işlәr nә ti -
cәsindә aqrar sahәyә cәlb olunan torpaq sahәlәri artır,
mәh suldarlıq üzrә faydalılıq dәrәcәsi mәlum olur. 

Torpaqlar haqqında belә geniş vә faydalı mә lu mat -
la rın toplandığı sistem maraqlı tәrәflәrin istifadәsinә ve -
rilәcәk. 

Belә ki, imzalanma mәrasimindә bildirilib ki,
Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu İnformasiya Sistemi
ilә bağlı publik portal yaradılır. Portalda hәr bir rayonun
torpaqla bağlı mәlumatlarını әks etdirәn xәritәlәr
yerlәşdirilәcәk.

Tәdbirdә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin
sәdri Kәrәm Hәsәnov bildirib ki, Azәrbaycan Prezidenti
İlham Әliyev torpaq münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi
mexanizmlәrinin tәkmillәşdirmәsi, torpaqların elektron
kadastr uçotunun aparılması ilә bağlı mühüm tapşırıqlar
verir. Dövlәt başçısının 2016-cı il 7 mart tarixli fәr ma nı -
na әsasәn elektron kadastr uçotu informasiya sistemi
yaradılır vә rәqәmsal kadastr xәritәsi tәrtib edilir. Bu
sahәdә müasir yanaşmalar vә elmi texniki nailiyyәtlәrdәn
istifadә edilir. 

Komitәnin apardığı bu işlәr torpaq bazarının tәk mil -
lәşmәsinә, torpaq balansının dәqiqlәşmәsinә, torpaqların
daha sәmәrәli idarә olunmasına imkan verir. 

Nәticәdә aqrar sahәyә dәstәk mexanizmi yaranır,
torpaqlardan istifadәnin qanunauyğunluğu müәyyәn olu -
nur. Bu isә әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә,
daxi li tәlәbatın yerli kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları ilә

ödәnil mә sinә şәrait yaradır.
İmzalanan memorandumun әhәmiyyәtinә toxunan

Komitә sәdri Kәrәm Hәsәnov vurğulayıb ki, sәnәd
ikitәrәfli әmәkdaşlığın genişlәnmәsi baxımından xüsusi
rola malikdir. Qarşılıqlı әmәkdaşlığın genişlәnmәsi vә
dәrinlәşmәsi isә hәr iki dövlәt qurumunun qarşısına
qoyulan vәzifә vә tapşırıqların daha operativ vә
keyfiyyәtlә icra olunmasına müsbәt tәsir edәcәkdir.

Daha sonra Kәnd Tәsәrrüfatı Naziri İnam Kәrimov
torpaqların sәmәrәli idarәedilmәsi  sahәsindә innovativ
layihәlәrin icrasında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi
ilә әmәkdaşlığın önәmini diqqәtә çәkib. Bildirib ki, bu
әmәkdaşlıq görülәn işlәrin daha da genişlәnmәsinә
yönәlib. İ.Kәrimov qeyd edib ki, bir neçә istiqamәtlәr
üzrә vә vahid formatda tәşkil olunacaq mәlumat bazası
torpaqların sәmәrәli idarә edilmәsinә, münbitlik
dәrәcәsini öyrәnәrәk bu sahәdә çatışmazlıqları aradan
qaldırmağa vә mәhsuldarlığı artırmağa imkan verәcәk. 

Sonda Kәrәm Hәsәnov vә İnam Kәrimov iki qurum
arasında birgә әmәkdaşlığa dair memorandum
imzalayıblar. İmzalanan sәnәdә görә tәrәflәr arasında
fәaliyyәt sahәlәri üzrә mövcud mәlumat bazalarına
birbaşa elektron çıxış tәmin edilәcәk, vahid dövlәt
kadastrı sisteminә inteqrasiya olunacaq vә bu sahәdә
tәcrübә mübadilәsinin hәyata keçirilmәsi tәmin edilәcәk.   

Qeyd edәk ki, torpaqların elektron uçotu
Azәrbaycanda elektron kәnd tәsәrrüfatının sisteminin
yaradılmasına da böyük dәstәk olacaq. 

«Elektron kәnd tәsәrrüfatı» ölkә fermerlәri vә tor-
paq sahiblәri üçün böyük üstünlüklәr demәkdir. Onun
әsas mәğzi ondan ibarәtdir ki, hәr bir fermer sahib
olduğu torpaq sahәsini bu sistemdә seçәcәk vә
gәlәcәkdә, növbәti il nәyi әkmәyi planlaşdırırsa, onu
daxil edәcәk. «Elektron kәnd tәsәrrüfatı»nın daha bir
faydası o olacaq ki, fermerlәr subsidiyalar üçün әlavә
sәnәd toplamalı vә bürokratik prosedurlardan keçmәli ol-
mayacaq. «Elektron kәnd tәsәrrüfatı» vә Torpaqların
Elektron Kadastr Sistemindәn istifadә edәrәk onlara sub-
sidiyalar birbaşa ödәnilәcәk. Bu sistemin çalışmasında
torpaqların elektron kadastrı sisteminin böyük rolu ola-
caq. 

Memoranduma әsasәn hәr iki tәrәf öz sәlahiyyәtlәri
çәrçivәsindә torpaqların elektron kadastr uçotu
sahәsindә, torpaqların intensiv üsullarla istifadә olunması
istiqamәtindә  birgә fәaliyyәtә başlayır.

Hәmçinin sәnәddә torpaqlardan istifadәdә sәmә -
rәliliyinin artırılması üçün tәrәflәrin hәyata keçir diyi
müx tәlif layihәlәr, hәmçinin görülәn işlәr zamanı ixti -
saslı kadrların cәlb edilmәsi, hәr iki qurumdan toplanmış
mәlumatların müasir çağırışlara uyğun olaraq tәhlili qeyd
olunub.

Aqrar sah"nin inkişafına böyük d"st"k 
KADASTR MéLUMATLARI 

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si v" K"nd T"s"rrüfatı
Nazirliyi arasında Torpaqların Elektron Kadastr Uçot
İnformasiya Sisteminin m"lumatlarından birg" istifad"
bar"d" Anlaşma Memorandumu imzalanıb
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Prezident İlham Әliyevin tapşırıqlarına vә
bölgәlәrdә vәtәndaşların qәbulu cәdvәlinә uyğun olaraq
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin sәdri Kәrәm
Hәsәnov avqustun 25-dә Ağsu şәhәrindә, sentyabrın 28-
dә isә Lәnkәranda vәtәndaş qәbulu keçirib. 

Ağsuda Uşaq Gәnclәr İnkişaf Mәrkәzindә keçirilәn
qәbulda Ağsu ilә yanaşı Şamaxı vә Qobustan
rayonlarından olan vәtәndaşların da fәrdi qaydada
müraciәtlәrinә baxılıb.

Qәbulda sәslәnәn müraciәtlәr әsasәn daşınmaz
әmlakın qeydiyyatı, o cümlәdәn fәrdi hәyәt evi,
bәlәdiyyәlәr tәrәfindәn müxtәlif mәqsәdlәrlә ayrılmış
torpaqlar, vaxtilә verilmiş pay torpaqlarının sәnәdlәri ilә
faktiki vәziyyәti arasında uyğunsuzluqlarının aradan
qaldırılması ilә әlaqәdar olub. 

Eyni zamanda torpaqların tәyinatına uyğun
istifadәsi, kateqoriyasının dәyişdirilmәsi prosedurları,
dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi  ilә bağlı müraciәtlәr
dә ünvanlanıb.

Lәnkәranda isә Heydәr Әliyev Mәrkәzindә keçi ri -
lәn qәbulda Lәnkәranla yanaşı Astara, Lerik ra -
yonlarından olan vәtәndaşların da müraciәtlәrinә baxılıb.

Lәnkәranda keçirilәn qәbulda vәtәndaşlar әsasәn
mülkiyyәt hüquqlarının tәnzimlәnmәsi, daşınmaz
әmlakın, o cümlәdәn torpaq sahәlәrinin qeydiyyatı,
bәlәdiyyә torpaqlarının sәrhәdlәrinin müәyyәn edilmәsi,
torpaqların tәyinatı üzrә istifadәsi ilә bağlı müraciәtlәr
ediblәr. Qәbulda dövlәt әmlakının özәllәşmәsi ilә dә
bağlı müraciәtlәr sәslәnib. Bunan başqa, vәtәndaşlar on-
lara mәxsus fәrdi hәyәt evlәri vә mәnzillәr, torpaq
sahәlәrinә çıxarış, texniki pasport vә digәr sәnәdlәrin
alınması ilә bağlı komitә sәdrinә müraciәt ediblәr.

Qәbullarda bütün müraciәtlәr diqqәtlә dinlәnilib,
bәzi müraciәtlәr elә yerindәcә hәll edilib. Digәr
müraciәtlәrin hәll olunması üçün tapşırıqlar verilib. 

Qәbulda komitә sәdri Kәrәm Hәsәnov vәtәndaşlara
hәm müraciәt edilәn mәsәlәlәr, hәm dә ӘMDK-nin

fәaliyyәti ilә bağlı geniş mәlumat verib. Komitә sәdri
bildirib ki, vәtәndaşlara xidmәtin keyfiyyәtinin artması
üçün çoxsaylı elektron xidmәtlәr başlanıb ki, insanlar bu
әmәliyyatları evdәn çıxmadan apara bilsinlәr. Artıq
komitә elektron çıxarışların verilmәsinә başlayıb vә
indiyәdәk 8 min elektron çıxarış verilib. Әmlak sahibi
çıxarışı, öz istәyinә görә, elektron vә ya kağız formada
әldә edә bilәr. Bununla da sәnәdlәrin itmәsi vә
korlanması ilә bağlı problemlәr aradan qalxır, vәtәndaş-
mәmur ünsiyyәti minimuma enir.

Müxtәlif rayon vә şәhәrlәrdә keçirilәn “Kütlәvi
çıxarış” vә “Әmlakını qeydiyyata al vә mülkiyyәtinә
sahib ol” kampaniyalar sayәsindә isә qeydiyyat
xidmәtlәri vәtәndaşların yaşadığı evlәrdә hәyata keçirilir. 

Torpaqlarla bağlı müraciәtlәri cavablandıran komitә
sәdri bildirib ki, Ağsuda torpaqların elektron kadastr sis-
temi işlәri artıq yekunlaşıb. Bu sistemin yaranması vә işә
düşmәsi rayonda torpaqların sәmәrәli idarә olunmasına,
torpaq mübahisәlәrinin hәllinә imkan verәcәk. 

Lәnkәranda özәllәşdirmә ilә bağlı müraciәtlәrә
cavab verәn komitә sәdri bildirib ki, bu sahәdә çoxsaylı
yeniliklәr var, sonuncu belә yenilik elektron hәrracdır.
Onun kömәyi ilә vәtәndaşlar evdәn çıxmadan internet
vasitәsilә özәllәşdirmә hәrracında iştirak edib әmlak
sahibi ola bilәrlәr. Bundan başqa, istәnilәn vәtәndaş in-
ternet vasitәsilә hәrracın gedişini canlı izlәyә bilәr. 

Artıq investorlar, iş adamları vә vәtәndaşlar bu
imkandan istifadә edirlәr – indiyәdәk dövlәt әmlakının
özәllәşdirilmәsi ilә bağlı 68 elektron sifariş qәbul olunub.
Ümumilikdә isә ilin әvvәlindәn indiyәdәk 150-dәn çox
hәrrac keçirilib.

Әhalinin vә torpaq sahiblәrinin işini yüngül lәşdir -
mәk üçün digәr maraqlı yenilik “Kadastr kal kul ya to ru” -
dur. İndi ölkә vәtәndaşları, fiziki vә hüquqi şәxslәr bu
kal kulyatordan istifadә edәrәk әmlakla bağlı kadastra
dair dövlәt rüsumu vә xidmәt haqqını onlayn qaydada
hesablaya bilirlәr. 

Sentyabrın 19-da prezident İlham Әliyev “Azәr bay -
can Respublikasının Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komi tә -
sinin fәaliyyәtinin tәkmillәşdirilmәsi tәdbirlәri vә “Azәr -
bay can Respublikasının Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komi -
tә sinin fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Azәr bay -
can Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli
116 nömrәli Fәrmanında dәyişikliklәr edilmәsi barәdә”
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 4 may
tarixli 516 nömrәli Fәrmanında dәyişiklik edilmәsi
haqqında fәrman imzalayıb.

Fәrmana әsasәn “Torpaq icarәsi haqqında” qanuna
uyğun olaraq, dövlәt mülkiyyәtindә olan kәnd tәsәrrüfatı
tәyi natlı torpaqların icarәyә verilmәsinә razılığın veril -
mә si Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin (ӘMDK)
vәzifәlәrindәn biri kimi müәyyәnlәşdirilib. Sәnәdә görә
döv lәt mülkiyyәtindә olan kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı tor -
paq ların icarәyә verilmәsi zamanı ӘMDK yanında Tor -
paq ların Dövlәt İdarәetmәsinin Tәşkili üzrә Dövlәt
Agent liyinin razılığı olmalıdır.

Başqa sözlә, bu fәrmandan sonra kәnd tәsәrrüfatı
tәyi natlı torpaqların icarәyә verilmәsi ilә bağlı proses lәr -
dә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin sәlahiyyәtlәri
vә rolu dәyişdirilib.

Belә ki, dövlәt mülkiyyәtindә olan kәnd tәsәrüfatı
tәyinatlı torpaqların müvafiq yerli icra hakimiyyәtlәri

tәrәfindәn icarәyә verilmәsi ӘMDK-nin xüsusi razılığı
әsasında hәyata keçirilәcәk. Bu dәyişiklikdә mәqsәd
kәnd tәsәrüfatı tәyinatlı torpaqların istifadәsindә
nәzarәtin daha güclәndirilmәsidir.

Qeyd edәk ki, indiyәdәk bu proses, yәni kәnd tәsәr -
rü fatı tәyinatlı torpaqların icarәyә verilmәsi Komitәnin
rәyi әsasında hәyata keçirilirdi. Rәy vә razılığın fәrqi on-
dan ibarәtdir ki, yerli icra hakimiyyәtlәri torpaqların ica -
rә yә verilmәsi haqqında qәrar verilәrkәn rәyi nәzәrә al-
maya bilәrdilәr. İndi isә bu proses daha ciddi şәkildә
tәnzimlәnәcәk.

Qeyd edәk ki, dövlәt başçısının sözügedәn fәrmanı
torpaqların sәmәrәli istifadәsi ilә bağlı ilk addım deyil.

Belә ki, bir qәdәr әvvәl bu mәqsәdlә «Torpaq ica rә -
si haqqında» qanuna xüsusi maddә dә әlavә olunub. Bu
maddәyә әsasәn, dövlәt mülkiyyәtindә olan kәnd tәsәr rü -
fa tı torpaqlarının icarәyә verilmәsi qaydaları dә tәsdiq
edi lib vә xüsusi prosedurlar nәzәrdә tutulub. Yәni belә
tor paqların icarәyә götürülmәsi üçün iqtisadi qiy -
mәtlәndirmәlәr vә digәr әsaslandırmalar aparılır ki, kәnd
tәsәrrüfatı torpaqları maksimum sәmәrәli istifadә edilsin.

Bütün bunlar gәlәcәkdә kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı
torpaqların başqa mәqsәdlә istifadәsinә nәzarәti
güclәndirmәk vә onların daha sәmәrәli istifadә edilmәsi
mәqsәdi daşıyır.

éMDK s"dri Ağsu v" L"nk"randa v"t"ndaşları q"bul edib

Prezident İlham éliyev torpaqların icar"si 
haqqında f"rman imzalayıb 
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- C"nab s"dr, Torpaqların Elektron Kadastr Uçot
İnformasiya Sisteminin yaradılması v" t"tbiqi il"
bağlı işl"r n" yerd"dir? 

- İlk növbәdә qeyd edim ki, Torpaqların Elektron
Kadastr Uçot İnformasiya Sisteminin yaradılması işlәri
Azәrbaycan Prezidenti cәnab İlham Әliyevin müvafiq
fәrmanı әsasında Komitә tәrәfindәn hәyata keçirilir.
İndiyәdәk artıq 26 rayonda torpaqların elektron uçotunu
başa çatdırmışıq, 14 rayonda isә praktiki işlәrә, yәni bu
mәlumatların istifadәsinә başlanıb. 

- Yeni yaradılan m"lumat bazasında hansı
m"lumatlar "ksini tapıb? 

- Torpaqların elektron uçotu әsasında yaradılan in-
formasiya sistemindә rayonlardakı torpaqların hәm
keyfiyyәt, hәm dә kәmiyyәt göstәricilәri әksini tapıb.
Kәmiyyәt göstәricilәri dedikdә mövcud olan parsellәr

(torpaq sahәlәri), onların yerlәşmә konfiqurasiyaları,
sәrhәdlәri, eyni zamanda inzibati әrazi dairәlәrinin vә
inzibati әrazi vahidliklәrinin sәrhәdlәri nәzәrdә tutulur.
Keyfiyyәt göstәricilәrinә gәldikdә isә, burada torpağın
bütün keyfiyyәt göstәricәlәri, geobotaniki vә torpaq
tәdqiqatı işlәrinin hamısı öz sәmәrәsini verib. 

Bundan başqa, elekton uçot nәticәsindә torpaq
sahәlәrindә tikilәn, mövcud olan qeyri-qanuni tikililәr dә
bu bazada әksini tapıb. Bütün bu baza, gәlәcәkdә qurula-
caq Milli Mәkan Mәlumatları sisteminin әsası olacaq. 

- Buradakı m"lumatlardan t"kc" K"nd
T"s"rrüfatı Nazirliyi istifad" ed" bil"c"k, yoxsa
başqa dövl"t qurumları v" t"şkilatlara da bu
m"lumatlar açıq olacaq? 

- Bu mәlumatlar sistemi tәkcә kәnd tәsәrrüfatı üçün
deyil. Doğrudur, ilk növbәdә aqrar sahәdә istifadә üçün

geniş mәlumat bazasıdır. Ümumilikdә isә bunlar milli
mәkan mәlumatları bazasına daxil olan mәlumatlardır.
Gәlәcәkdә tәkcә Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi deyil, infra-
strukturla mәşğul olan «Azәrsu», «Azәrenerji»,
«Azәriqaz», eyni zamanda digәr dövlәt tәşkilatları üçün
faydalı olan bütün mәlumatlar onlara tәqdim edilәcәk. 

Amma bu mәlumatlardan istifadә olunacaq әsas sektor
kәnd tәsәrrüfatıdır. Vә gәlәcәkdә Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi
kәnd tәsәrrüfatı sektorunun intensiv inkişafı üçün bu
mәlumat bazasından istifadә edә bilәcәk. Bu mәlumatlar
gәlәcәkdә «Elektron kәnd tәsәrrüfatı» layihәsi üçün dә
istifadә edilә bilәr. Bütün bu mәlumat sistemi Kәnd
Tәsәrrüfatı Nazirliyinin mәlumat sisteminә inteqrasiya
edilәcәk. Bunun üçün texniki mәsәlәlәr dә artıq hәll edilib. 

- B"s fermerl"r v" torpaq sahibl"ri bu
m"lumatlardan nec" faydalana bil"rl"r? 

- Bu sistemdә fermerlәr üçün maraqlı mәlumatlar
çoxdur. Birincisi fermer bilәcәk ki, onun torpağının
keyfiyyәti hansı dәrәcәdәdir vә torpağın banitet balı
necәdir. Bundan başqa, iqtisadi qiymәtlәndirmә, yәni
torpağın hansı iqtisadi qiymәtә daxil olduğunu bilәcәk. 

Bu sistemin fermerlәr üçün digәr üstünlüyü odur ki,
onlar harada nә әkmәk lazım olduğunu, daha dәqiqi,
torpağın hansı mәhsul әkilmәsi üçün daha yararlı
olduğunu bilәcәklәr. Bu da onlara daha bol mәhsul
götürmәyә vә daha yüksәk gәlir әldә etmәyә imkan
verәcәk. Bütün bunlar hәmin informasiya sistemindә
mövcuddur. Bu mәnada sözü gedәn sistem kәnd
tәsәrrüfatına böyük sәmәrә verәcәk. 

- B"s başqa dövl"t qurumları bu m"lumatlardan
nec" istifad" ed" bil"c"kl"r? 

- Bu gün biz kәnd tәsәrrüfatı sektoruna aid olan
hissәni tәqdim etdik. Amma bu mәlumat bazası tor paq la -
rın tәkcә kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәrini әhatә et-
mir. Eyni zamanda bu yenilik torpaq sahiblәrinin vergi
ödә mәsi, dövlәtә vergilәrin daxil olması üçün dә sә mә -
rәli bir faktordur. Artıq bütün uçot sistemi mәlum olan-
dan sonra vergilәrin ödәnilmәsi dә asan olacaq. Buna gö -
rә dә, biz bu mәlumatları gәlәcәkdә Vergilәr Nazirliyinә
dә tәqdim edәcәyik ki, bundan vergilәrin toplanmasında
is tifadә olunsun. 

- Torpaqların elektron uçot m"lumatları
ş"h"rsalma sah"sind" d" istifad" edil"
bil"c"kmi? 

- Әlbәttә, bu sistem digәr infrastruktur sahәlәri, o
cümlәdәn şәhәrsalma fәaliyyәti üçün dә çox vacibdir.
Ona görә dә biz gәlәcәkdә Dövlәt Şәhәrsalma vә
Arxitektura Komitәsinә dә bu mәlumatları verәcәyik ki,
onlar şәhәrsalma işindә istifadә etsinlәr. 

Digәr tәrәfdәn yol çәkilişi, nәqliyyat infrastrukturu-
nun formalaşması üçün dә bu mәlumat sistemi çox
vacibdir vә biz bunu hәmin qurumlara da ötürә bilәcәyik. 

- Yeni sistemin qurulması işl"ri n" vaxt
yekunlaşacaq? 

- Artıq demәk olar ki, sistem formalaşmaq üzrәdir,
çalışırıq ki, 2020-ci ilәdәk bu sistemin qurulması
işlәrini başa çatdıraq.  Belәliklә 2020-ci ildә ölkәnin
elektron torpaq kadastr sistemi mövcud olacaq. Bu sis-
tem bütün şәhәrlәri, rayonları vә kәndlәri әhatә edәcәk.
Paralel olaraq, bu sistemlә yanaşı, biz Ünvan Reyestri
Sistemini dә qururuq.  Ünvan Reyestri Sistemindә 53
şәhәr vә ra yon mәrkәzlәrindә artıq vektorlaşma işlәri
başa çatıb. Gәlәcәkdә ünvan reyestri sistemi dә
yaradılacaq Milli Mәkan Mә lu mat ları infrastruktorunun
bir hissәsi olaraq naviqasiya sistemini dә özündә
birlәşdirәcәk. 

- C"nab s"dr, bir q"d"r "vv"l t"tbiq edil"n peyk
n"zar"t sistemi il" bağlı hansı işl"r  aparılır? 

- Peyk nәzarәt sistemi ilә bağlı demәk istәyirәm ki,
biz bununla bağlı tender keçirib, tenderdә qalib olan
Sloveniya şirkәti ilә müqavilә bağlamışıq. Peyk nәzarәt
sistemi Azәrbaycanda yerlәşәn bütün torpaq sahәlәrindә
baş verәn dәyişikliklәri izlәmәyә imkan verәcәk. Elәcә
dә bu sistem vasitәsilә, ölkәdә baş verәn quraqlıq, selbas-
ma, şoranlaşma, şorakәslәşmә, torpaqların erroziya vә
korroziyaya düçar olması ilә bağlı bütün proseslәri iz lә -
mә yә kömәk edәcәk. 

Bu sistem hәr hәftә «Avropa-2» peyki vasitәsilә bi -
zә torpaqlarda gedәn dәyişikliklәri göstәrәcәk. Gә lә cәk -
dә isә biz bu sistemi «Azәrkosmos»la quracağıq vә on-
larla bәrabәr işlәyәcәyik.

K"r"m H"s"nov:  «Bu sistemdän
bütün qurumlar faydalanacaq»

X"b"r verildiyi kimi, sentyabın 12-d" émlak M"s"l"l"ri Dövl"t
Komit"si v" K"nd T"s"rrüfatı Nazirliyi arasında Torpaqların Elektron
Kadastr Uçot İnformasiya Sisteminin m"lumatlarından birg" istifad"
bar"d" Anlaşma Memorandumu imzalanıb. İmzalanma m"rasimind"
komit" s"dri K"r"m H"s"nov bu yenilik, el"c" d" éMDK-nin f"aliyy"ti
il" bağlı dig"r mövzularda m"tbuatın suallarını cavablandırıb: 
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Bakıda zooparkın yaxınlığında yerlәşәn Aral
Groupa mәxsus Roseville Apertmenti-dә avtomobil üçün
dayanacaq yeri yeni bir mәnzilin qiymәtinә başa gәlir.
Belә ki, bu kompleksdә qaraj 50 min manata tәklif ol-
unur. Binada mәnzilin hәr kvadrat metri isә 3 min manat-
dan başlayır. 

Digәr yaşayış kompleksi olan «Pilot Residence»dә
dә avtomobil dayanacağı «Roseville»-dә olduğu kimi 50
min manatadır. Mәnzillәrin kvadratı isә 2700 manatardır.

«Gümüş Residence»dә mәnzilin hәr kvadratına

3050 dollar verәn mәnzil sahibi üstәgәl qaraj әldә etmiş
olacaq. Qeyd edәk ki, bu binada әn ucuz mәnzillәr 3050
dollardır.

«Park Azure»da avtomobil dayanacaqlarının
qiymәtlәri mәrtәbәdәn asılı olaraq dәyişir - 2-ci
mәrtәbәdә 40 min, 3-cü mәrtәbәdә 35 min, 4-cü
mәrtәbәdә 30 min manat. 

«Altes Plaza»da isә avtomobillәr üçün dayanacaqlar
30 min manatadır. Burada dayanacağın aylıq kirayәsi isә
100 manatdır.

Avqust ayında yeni tikililәrdә or-
ta qiymәtlәr baha la şıb. Bunu “MBA
Group” konsaltinq şirkәtinin baş di-
rektoru Nüsrәt İbrahimov bildirib. 

N.İbrahimov qeyd edib ki, ha zır -
da yeni tikilidә 1 kv.m mәnzilin orta
qiy mәti 1204 manat tәşkil edir. Otaq -
la  rın sayı üzrә mәnzillәrin kvadrat-
metrinin qiymәtlәri aşa ğıdakı kimi
dәyişib: 

Ekspert deyir ki, avqust ayında
iyul ayı ilә mü qayi sә dә bazarda aktiv-
lik müәyyәn qәdәr artıb:

“İyul ayı ilә müqayisәdә avqust
ayın da bazarda aktivlik 3-4% artıb.
Sent yabr-oktyabr aylarında qiymәt -

lәr dә, elәcә dә, bazarda әmә liy yat la rı -
nın sayında dә yi şik lik lәr olacaq”. 

N.İbrahimov ölkәdә mәnzil ti -
kin tisinә dә toxunub. Qeyd edib ki,
ilin әvvәlindә tikinti şirkәtlәri bazarda
ak tiv iştirak etsәlәr dә, ilin ikinci ya rı -
sın dan tikintinin artım tempi aşağı
dü şüb:

“İlin әvvәlindә ay әrzindә 3-4
ye ni binanın tәmәli qoyulurdu. Yayda
bi na tikintisi aylıq 1-2 binaya düşüb”.

Bu il tikil"n
m"nzill"r daha
genişdir

2018-ci ilin yanvar-iyul
aylarında Azәrbaycanda istismara
verilәn mәnzillәrin ümumi sahәsi
1 mln. 97,1 min kvadratmetr
tәşkil edib ki, bu da ötәn ilin
analoji dövrünün göstәricisindәn
12,7% çoxdur. Bu barәdә Dövlәt
Statistika Komitәsindәn mәlumat
verilib. Yanvar-iyul aylarında
mәnzil tikintisinә 580,8 mln.
manat (artım 21,7%) mәblәğindә
investisiya qoyulub. Ötәn il
mәnzil tikintisinә 891 mln. manat
(artım 21,7%) mәblәğindә in-
vestisiya qoyulub

2017-ci ildә Azәrbaycanda
istismara verilәn mәnzillәrin
ümumi sahәsi 1 mln. 727,4 min
kvadratmetr tәşkil edib ki, bu da
2016-cı ilin göstәricisindәn
18,6% azdır.

2018-ci ilin iyul ayında azәrbaycanlılar Türkiyәdә
73 mәnzil alıblar. Halbuki 2017-ci ilin iyul ayında
azәrbaycanlılar Türkiyәdә 61 mәnzil alıblar.  2018-ci ilin
iyun ayında isә azәrbaycanlılar Türkiyәdә 82 mәnzil
almışdılar. 

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azәrbaycan
vәtәndaşları Türkiyәdә 487 mәnzil alıb.
Hәmvәtәnlilәrimiz Türkiyәdә 2016-da 610, 2017-ci ildә
isә 942 mәnzil alıblar. Azәrbaycanlılar bu göstәriciyә

görә digәr ölkәlәrin vәtәndaşları arasında 9-cu yerdәdir. 
Ümumilikdә 7 ay әrzindә xarici vәtәndaşlar

Türkiyәdә 14 676 mәnzilә sahib olub ki, bu da ötәn ilin
eyni dövrü ilә müqayisәdә 65,6% çoxdur. 

Qonşu ölkәnin daşınmaz әmlak bazarına әn çox in-
vestisiya yatıranlar İraq (2 571 mәnzil), Sәudiyyә
Әrәbistanı (1 298 mәnzil), İran (1 265 mәnzil), Rusiya
(988 mәnzil) vә Әfqanıstan (862 mәnzil)
vәtәndaşlarıdır.

Azәrbaycanda tikinti materiallarının istehsalı kәskin
artıb. Bunan sәbәb tikinti layihәlәrinin, xüsusilә, mәnzil
tikintisi sahәsindә pilot layihәlәrin sayının artmasıdır.
Dövlәt Statistika Komitәsi xәbәr verir ki, 2018-ci ilin
yanvar-iyul aylarında 322 milyon 780 min manatlıq tik-
inti materialları istehsal edilib. Bu, 2017-ci ilin müvafiq
dövrünә nisbәtәn 31,7% çoxdur.

“Tikinti materiallarının istehsalı sahәsindә fәaliyyәt

göstәrәn müәssisәlәr tәrәfindәn istehsal edilmiş
mәhsulun ümumi dәyәri 31,7 faiz artaraq 322,8 milyon
manat tәşkil etmişdir. Hörmә üçün hazır beton
qarışığının istehsalı 2,2 dәfә, tikinti әhәnginin istehsalı
27,3 faiz, sementin istehsalı 21,6 faiz artmış, tikinti
kәrpicinin istehsalı 4,0 faiz, tikinti gipsinin istehsalı 43,1
faiz, betondan yığma tikinti konstruksiyalarının istehsalı
58,9 faiz azalmışdır”,- Komitәnin hesabatında deyilir.

Paytaxtın Yasamal rayonunda 75 evin söküntüsünә
başlanılıb. Buna sәbәb әrazidә 4 zolaqdan ibarәt, müasir
tәlәblәrә cavab verәn yolun çәkilmәsidir. Yeni yol
A.M.Şәrifzadә küçәsi ilә Bakı xarici dairәvi yolu
birlәşdirәcәk. Bununla da sosial mәnzillәrin yerlәşdiyi
Yasamal Yaşayış Kompleksindәn şәhәrin mәrkәzinә qısa
yol yaradılacaq. Yeni yol Yasamal bazarının ya xın lı ğın -
dan, yәni “ASAN xidmәt”in kәnarı ilә çәkilir. Ümumi
uzun luğu 1310 metr olacaq yolun hәr iki tәrәfindә piya -
da ların rahat hәrәkәti üçün sәkilәr salınacaq, müasir işıq -
lan dırma sistemlәri qurulacaq.

"Azәrbaycan Avtomobil Yolları" Dövlәt Agentliyi
(AAYDA) bildirib ki, artıq plana düşәn evlәrin sakin lә -
ri nә kompensasiya verilib. Qurum sökülәn evlәrә görә
әm lak sahiblәrinә verilәcәk kompensasiyanın mәblәğini
dә açıq layıb: "Kompensasiya mәnzilin yerlәşdiyi
әraziyә gö rә ödәnilir. Mәnzilin hәr kvadratına görә,
ailәlәrә 1200 ma nata qәdәr kompensasiya ödәnilir.
Әrazidә müxtәlif tәyi natlı obyektlәr yerlәşir. Köçürülәn
ev vә obyektlәrin qa nu ni vә qanunsuz olmasına baxma-
yaraq ev vә obyekt sahib lәrinә kompensasiyalar
verilәcәk”. 

Yeni tikilil"rd" qiym"tl"r qalxıb

Mənzillər üzrə
otaqların sayı   

1 kvm üzrə 
orta qiymət

Orta qiymәt 708 $

1 otaqlı mәnzil 908 $

2 otaqlı mәnzil 907 $

3 otaqlı mәnzil 950 $

4 + otaqlı mәnzil 1086 $ 

Bakıda 50 min manata 
avtomobil dayanacaqları

Az"rbaycanlıların Türkiy"d" aldıqları m"nzill"rin sayı b"lli olub

Tikinti materiallarının istehsalı k"skin artıb

Yasamalda sökül"n evl"r" gör" kompensasiyalar açıqlanıb



№91 ’2018 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     1514 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №91 ’2018

мцсащибя

- C"nab Tsikvadze, Bakıya s"f"rinizin "sas
m"qs"di n"dir? S"f"r zamanı hansı sah"l"rd"
m"lumat alacaqsınız?

- Dövlәt Әmlakı üzrә Milli Agentliyi Gürcüstanda
dövlәt әmlaklarının özәllәşdirilmәsi, onların
sağlamlaşdırılması vә satılması işlәri ilә mәşğul olur. Bu
sәfәrin dә әsas mәqsәdi hәmin sahәlәr üzrә tәcrübә
mübadilәsi aparmaqdır. Sәfәrin әsas mәqsәdi dә dövlәt
әmlakının idarә edilmәsi vә özәllәşdirilmәsi sahәsindә
Azәrbaycanın Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi ilә
mәlumat vә tәcrübә mübadilәsi aparmaqdır. Hәr 2 ölkә
keçmiş sovet mәkanından ayrılıb. Ona görә dә әmlakın
idarә edilmәsi sahәlәrindә bir sıra oxşar problemlәr
mövcuddur. 

- Gürcüstanda öz"ll"şdirilm"miş dövl"t "mlakı
çoxdur? 

- Bәli, Gürcüstanda hәlә dә çox böyük hәcmdә
özәllәşdirilmәmiş әmlaklar qalıb. Hökumәt hәmin
әmlakları özәl sektora vermәyә vә hәmin sahәlәrә
investisiyaları cәlb etmәyә çalışır. Azәrbaycanın sürәtli
inkişafını görәrәk biz bu sahәdә ölkәnizin tәcrübәsini
öyrәnmәk istәyirik.  Ona görә dә Bakıya  gәlmişik.
Hәmçinin, azәrbaycanlı hәmkarlarımız da bir neçә ay bun-
dan әvvәl Gürcüstana sәfәr etmişdilәr. Onlar qısa olaraq
Azәrbaycandakı proseslәr barәdә mәlumat verdilәr. Biz
daha әtraflı mәlumat almaq üçün mәhz Azәrbaycana
gәlmişik. 

- Hökum"t bu "mlakları hansı investorlara sat-
maq niyy"tind"dir? 

- Qeyd edim ki, indi Gürcüstanda әmlak almaq
istәyәn bir çox azәrbaycanlı investorlar var. Bu sәbәbdәn
biz hәm dә Azәrbaycanda investorlarla işin necә
qurulduğunu öyrәnmәk istәyirik. Bundan sonra isә
Gürcüstanda da Azәrbaycandan gәlәn investorlara işin
tәşkili barәdә mәlumat verәcәk, onlara öz bizneslәrini
qurmaları üçün şәrait yaradacağıq. Bu görüşlәr,
tәqdimatlar bizә әmlak idarәçiliyinin ayrı-ayrı sahәlәrindә
geniş mәlumatlar әldә etmәyә kömәk edәcәk. Hәmçinin 2
dövlәt arasında әlaqәlәrin daha da möhkәmlәnmәsinә
xidmәt edәcәk. 

- İlk görüşl"rd" konkret hansı m"s"l"ri müzakir"
etdiniz? 

- İlkin görüşlәrdә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin ümumi strukturu, fәaliyyәt istiqamәtlәri
mәqsәdlәri, vәzifәlәri barәdә iştirakçılara geniş mәlumat
verildi. Sonra konkret tәqdimatlar oldu. İlk olaraq
Komitәnin İT mәrkәzinin tәşkili, iş istiqamәtlәri, necә
qurulması, layihәlәri barәdә geniş tәqdimatlar oldu.

Sonra Daşınmaz Әmlakın Dövlәt Reyestr Xidmәtinin
fәaliyyәti Kadastr xidmәtinin layihәlәri barәdә dә tәq di -
mat lar oldu.

- Bu görüşl"rd" hansı yenilikl"r diqq"tinizi c"lb
etdi? 

- Mәn tәqdimata gәlәrkәn bir mәqamı müşahidә et-
dim. Heydәr Әliyev prospektindә ancaq hökumәt
strukturlarının inzibati binaları yerlәşdirilib. Onların
bәzilәri hәlә dә tikilir. Belә başa düşdüm ki,  bu әrazilәrdә
әvvәllәr böyük sәnaye müәssisәlәri yerlәşib. İnvestorlar
onları almağa o qәdәr dә maraq göstәrmәyiblәr. Ona görә
dә hökumәt öz strukturlarını bir şәhәrcikdә cәmlәşdirib.
Onların әtrafında infrastruktur da inkişaf etdirilib. Bu çox
maraqlı tәcrübәdir. Belә bir şәhәrciyin yaradılması öz
ardınca digәr zәruri infrastrukturların yaradılmasını da
tәlәb edib. Ola bilәr gәlәcәkdә bu prospektdә otellәr, digәr
restoranlar, kafelәr dә açılacaq (artıq bu proses başlanıb –
«Daşınmaz Әmlak»). 

- Gürcüstan bu t"crüb"d"n istifad" ed" bil"rmi? 

- Әlbәttә, biz dә Gürcüstanda nazirliklәr vә digәr
dövlәt qurumları üçün belә bir şәhәrciyin tikilmәsini
istәyirik. Oraya investorları cәlb etmәyә maraqlıyıq. Bu
gün bütün nazirliklәr Tiflisin mәrkәzindә yerlәşir. Onları
şәhәrdәn bir qәdәr kәnarda yerlәşәn sәnaye zonalarının
әrazisinә köçürmәk üçün bu yaxşı ideyadır.

- Bu gün Gürcüstanda öz"ll"şm" nec" gedir?
Az"rbaycanla müqayis"d" hansı f"rql"ri
görünür?

- Gürcüstanda özәllәşmә kifayәt qәdәr  uğurla gedir,
ildә 120 milyon lari (45,5 milyon dollar) dәyәrindә әmlak
satılır. Bizdә sәnaye sektorunda bәzi layihәlәr var. Orada
sәnaye obyektlәrini işә salmaq üçün hökumәt torpağı
simvolik qiymәtә - sotunu 1 lariyә satır. Mәqsәd sadәcә
orada müәssisәnin işlәmәsi, iş yerlәrinin açılması vә gәlir
әldә edilmәsidir. Sәnaye, turizm sahәlәrindә belә layihәlәr
mövcuddur. Ona görә dә rәqәmlәrә baxanda illik
göstәricilәr o qәdәr dә böyük deyil. Amma bizim simvolik
qiymәtә satdığımız torpaqların real qiymәti dәfәlәrlә
yüksәkdir. 

- Bel" ucuz qiym"t" torpaq satılark"n y"qin ki, in-
vestorlar qarşısında s"rt t"l"bl"r d" qoyulur. 

- Hökmәn, torpaqlar simvolik qiymәtә satılsa da, ora-
da әmlak alan investorlara müәyyәn şәrtlәr qoyulur. Onlar
hәmin sahәnin inkişaf etdirilmәsini, iqtisadiyyata töhvә
vermәsini öhdәlәrinә  götürürlәr. Hәmin şәrtlәrә әmәl edә
bilmәsәlәr, öhdәliklәri yerinә yetirmәsәlәr, әmlak geri
alınacaq.

«Az"rbaycanın bu t"crüb"sind"n 
biz d" istifad" ed"c"yik»

Bu günl"rd" Gürcüstanın Dövl"t émlakı üzr" Milli Agentliyinin
"m"kdaşları Az"rbaycanın "mlak idar"çiliyi v" öz"ll"şm" sah"sind"
t"crüb"sini öyr"nm"k üçün Bakıda s"f"rd" olub. émlak M"s"l"l"ri
Dövl"t Komit"sinin (éMDK) m"sul ş"xsl"ri onlara dövl"t
mü"ssis"l"rinin idar" edilm"si, torpaqlara n"zar"tin reallaşması,
"mlak qeydiyyatı, bu sektorda data bazaların yaradılması v"
istifad"si il" bağlı t"liml"r keçibl"r. T"crüb" mübadil"si v" öyr"ndikl"ri
yenilikl"r bar"d" “Daşınmaz "mlak”ın suallarını cavablandıran
Gürcüstanın Dövl"t émlakı üzr" Milli Agentliyinin Dövl"t émlakının
Öz"ll"şdirilm"si departamentinin r"hb"ri Zurab Tsikvadze Bakıdakı
maraqlı t""ssüratlarını da bölüşüb: 
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мцсащибя хябярляр

- B"s reallıqda nec", ild" n" q"d"r "mlaka t"l"bat
olur?  

- Mәnim öz fikrimә әsasәn, illik tәlәbat hәcmi 400-
500 milyon lari (150-190 min dollar) arasındadır. Amma
Azәrbaycanda olduğu kimi, әmlakların böyük bir
hissәsinin müәyyәn problemlәri, çatışmazlıqları var.
Onları hәll etmәk lazımdır. Biz hәmin obyektlәri investor-
lar üçün cәlbedici vәziyyәtә salmaq üçün bir çox
problemlәri hәll etmәliyik.

- Yeri g"lmişk"n, uzun ill"r işl"k v"ziyy"td" ol-
mayan v" ya z"if f"aliyy"t göst"r"n dövl"t
"mlaklarının sağlamlaşdırılması prosesi nec"
gedir? 

- Gürcüstanda әmlakların növündәn asılı olaraq
müxtәlif problemlәr ortaya çıxır. Mәsәlәn, bәzi hallarda
dövlәt özü bәzi әmlaklar üzәrindә mülkiyyәt hüququnu
tәsdiq etmәk üçün mәhkәmәyә qәdәr gedib çıxmalı olur.
Bir sıra yaşayış yerlәrindә sakinlәr uzun illәrdir yaşayırlar,
istifadә edirlәr. Ancaq onların mülkiyyәt hüquqlarını
tәsdiq edәn sәnәdlәri yoxdur. Ona görә dә Agentlik
mәhkәmәdә әmlakın dövlәtә mәxsus olduğunu sübuta
yetirmәli, öz mülkiyyәt hüququnu bәrpa etmәlidir. Digәr
tәrәfdәn, sәnaye zonalarında torpaqların statusunun
dәyişdirilmәsi üçün bәlәdiyyә orqanları ilә danışıqlar
aparırıq.  Gürcüstanda satılan әmlakların 90%-ni müәssisә,
zavod kimi deyil, sadәcә әmlak formasında – torpaq
sahәsi, tikili vә s. hissә-hissә satırlar. Gürcüstan
qanunvericiliyinә görә torpaq vә üzәrindәki tikili
ayrılmazdır. Onlar birlikdә qiymәtlәndirilir vә
özәllәşdirilir. Ona görә dә investorları oraya cәlb etmәk
üçün әlavә tәdbirlәrә ehtiyac duyulur. 

- S"naye zonalarında v" ya dig"r "razil"rd"
"mlakı alan ş"xs mü"ssis"nin t"yinatını
d"yişdirib istifad" ed" bil"r? 

- Burada müәyyәn fәrqlәr olduğu üçün bütün hallar-
da tәyinatını dәyişmәk mümkün deyil. Әgәr müәssisә
bәlәdiyyәnin müәyyәn etdiyi sәnaye zonasında yerlәşirsә,
onun әrazisindә, mәsәlәn, yaşayış evi tikmәk mümkün
deyil. Hәmin әmlakdan ancaq sәnaye obyekti kimi istifadә
edә bilәr. Әgәr әmlak  digәr zonalarda yerlәşirsә vә
tәyinatına uyğun istifadә etmәk mümkün deyilsә, bunu
sәnәdlәrlә әsaslandırmalıdır. Bәzәn bunun üçün mәhkәmә
qәrarları tәlәb olunur. Yalnız bundan sonra  onun tәyinatını
dәyişmәk mümkündür.

- émlakların öz"ll"şdirilm"sind" hansı üsullar
t"tbiq edilir? Hansı beyn"lxalq t"crüb"d"n
yararlanırsız? 

- Bizim Almaniya Beynәlxalq Әmәkdaşlıq Cәmiyyәti

(GİZ) ilә çox yaxşı münasibәtlәrimiz var. Almanlardan
böyük tәcrübә qazanmışıq. Gürcüstanın keçmiş Sovet
mәkanında olduğunu nәzәrә alaraq, burada olan
problemlәrdәn digәr dünya ölkәlәrinin bәzәn xәbәri dә ol-
mur, hәmin mәsәlәlәr onlara taniş deyil. Ona görә dә biz
mәcbur oluruq ki, problemlәrdәn özümüz çıxış yolu tapaq.

- Bu m"nada Az"rbaycanın t"crüb"si işiniz" ya-
rayar. Çünki "vv"ll"r eyni m"kana aid olduqları
üçün h"r iki ölk"nin probleml"ri d" t"xmin"n ey-
nidir. Az"rbaycanın bu sah"d" t"crüb"sind"n
istifad" edirsinizmi? 

- Bәli. Azәrbaycanda yaxşı maliyyә resursları möv -
cud dur. Ona görә dә müәssisәlәrin sağlamlaşdırılımasında
müәyyәn üstünlüklәr qazanıb. Digәr tәrәfdәn, hәrraclar
vasitәsilә әmlakların özәllәşdirilmәsinә nail olub. Bu da
rәqabәtin artmasına, nәticәdә qiymәtlәrin yüksәlmәsinә vә
әmlak satışlarında әldә edilәn gәlirlәrin artmasına  sәbәb
olur. Azәrbaycanın tәcrübәsindә bu kimi pozitiv mәqamlar
mövcuddur. Gürcüstanda da hәrraclar onlayn qaydada
keçirilir. Onların effektivliyini artırmaq üçün bu sәfәr çәr -
 çi vәsindә  özәllәşdirmә hәrracları barәdә dә әtraflı öy rә nә -
cә yik.

- Gürcüstanda "mlak öz"ll"şdirilm"sind"
prioritetl"r n"l"rdir? ésas"n hansı obyektl"ri
öz"ll"şdirm"y" çıxarırsınız?  

- İndi әn son trend turizmdir. Biz dә bu sektorda
özәllәşmәyә üstünlük veririk. 

- İndi dövl"tin idar"etm"sind" öz"ll"şdirm"y"
açılan n" q"d"r "mlak var? 

- Gürcüstanda bizim Agentliyin turizm sektoru üçün
xüsusi özәllәşdirmә layihәsi mövcuddur. “Mehmanxana
biznesi üçün 50 obyekt” layihәsinә tәkcә mövcud olan tu -
rizm obyektlәri deyil, bu sektorda istifadә edilә bilәn digәr
әmlaklar da  daxil edilib. Әmlaklar satıldıqca siyahı
yenilәnir. Bu da investorların seçim etmәsinә şәrait
yaradır. 

- Gürcüstanda hansı daha çoxdur – dövl"t, yoxsa
öz"l mülkiyy"t?  

- Gürcüstanda әmlakın yarısı özәl, yarısı dövlәt
mülkiyyәtindәdir. Hökümәt qalan hissәni dә özәl sektorun
istifadәsinә vermәyi planlaşdırır. Son illәrdә Gürcüstana
gәlәn turistlәrin sayının artması göstәrir ki, artıq otellәrdә
ciddi sıxlıq yaranır, hәtta bәzәn yerlәr çatışmır. Hazırda
Gürcüstanda 10 min otel nömrәsinә ehtiyac vardır. Elәcә
dә, hostellәr vә ailәvi otellәrә dә ehtiyac yaranıb. Xidmәtin
keyfiyyәti dә yüksәk deyil.  Ona görә dә hökumәt biznes
sektoruna kifayәt qәdәr yaxşı vә keyfiyyәtli xidmәt tәklif
edәn otellәr yaratmağa imkanlar arayır. 

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Әliyev "Şәhәrsalma fәaliyyәti sahәsindә idarәetmәnin
tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlı әlavә tәdbirlәr haqqında"
Fәrman imzalayıb. Fәrman ilә, Bakı Şәhәr İcra
Hakimiyyәti Başçısı Aparatının Memarlıq vә Şәhәrsalma
Baş İdarәsi Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Şәhәrsalma
vә Arxitektura Komitәsinin tabeliyinә verilib.

Müәyyәn edilib ki, Bakı şәhәrinin inzibati

әrazisindә tikinti obyektlәrinin tikintisinә vә
istismarına icazәlәrin verilmәsini (tikinti obyektlәrinin
tikintisinә vә istismarına icazәlәrin Azәrbaycan
Respublikasının Nazirlәr Kabineti vә Azәrbaycan
Respublikasının Mәnzil İnşaatı Dövlәt Agentliyi
tәrәfindәn verildiyi hallar istisna olmaqla) Azәrbaycan
Respublikasının Dövlәt Şәhәrsalma vә Arxitektura
Komitәsi hәyata keçirir.

Şәxsi evini icarәyә verәnlәr vergi ödәmәk üçün
hansı prosedurları hәyata keçirmәlidir vә vergini
ödәmәyәn şәxslәrә cәrimә sanksiyaları tәtbiq edilirmi?

Vergilәr Nazirliyindәn bildirilib ki, prosedur
qaydalarına görә, vәtәndaş evini vergi orqanında qey-
diyyatda olan şәxsә kirayә verdikdә ona ödәnilәn kirayә
haqlarından ödәmә mәnbәyindә 14 faiz vergi ödәmәlidir.
Bu zaman evini kirayә verәn şәxsin vergi orqanında uço-
ta alınmaq, әldә etdiyi icarә haqqından vergi ödәmәk vә
bu barәdә vergi orqanına bәyannamә tәqdim etmәk
öhdәliyi yaranmır.

Vәtәndaş evini vergi orqanında qeydiyyatda ol-
mayan fiziki şәxsә kirayә verdiyi halda özü yaşadığı yer
üzrә vergi orqanına әrizә ilә müraciәt edәrәk vergi
orqanında uçota alınmalı vә Vergi Ödәyicisinin
Eynilәşdirmә Nömrәsi (VÖEN) әldә etmәlidir. VÖEN
şәhadәtnamәsini әldә etmәk üçün әrizәçinin özünün
şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәdin surәtini tәqdim etmәsi
kifayәtdir. Bundan sonra VÖEN-i olan vәtәndaş kirayә
haqqından әldә etdiyi gәlirdәn dövlәt büdcәsinә Vergi
Mәcәllәsinin 101.2-ci maddәsi ilә müәyyәn edilmiş qay-
dada vergi ödәmәli vә növbәti il martın 31-dәk vergi
orqanına gәlir vergisinin bәyannamәsini tәqdim
etmәlidir.

Nazirlik bildirir ki, bәzi vergi ödәyicilәri kirayә
müqavilәlәrindә icarә haqqının mәblәğini faktiki
mәblәğdәn az göstәrir, bir çox hallarda isә mәnzillәr heç
bir rәsmilәşmә olmadan icarәyә verilir. Başqa sözlә,
mәnzilin kirayә verilmәsi vergi orqanlarından gizlәdilir.
Belә olan halda vergidәn yayınan şәxslәrә
qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş inzibati cәzalar tәtbiq
oluna bilәr. Vergi Mәcәllәsinin 14-cü maddәsinә әsasәn,
kirayә haqqının mәblәği müqavilәdә tam göstәrilmәdiyi
vә ya әmlak müqavilә olmadan icarәyә verildiyi halda
vergi orqanları icarә müqavilәsindә göstәrilәn qiymәtlә
deyil, bazar qiymәtlәri әsasında vergilәri hesablamaq

sәlahiyyәtinә malikdir. Mәnzilini kirayә verәnlәr
vergidәn yayındıqda onun barәsindә bu mәsuliyyәt
tәdbirlәri tәtbiq oluna bilәr:

- Müәyyәn olunmuş müddәtdә vergi orqanlarında
uçota alınmamağa vә bәyannamә vermәk öhdәliyi olan
vergi ödәyicisi tәrәfindәn әldә etdiyi vә ya ödәdiyi icarә
haqlarına görә müәyyәn olunmuş müddәtdә hesabat
tәqdim edilmәmәsinә görә, hәr bir nöqsana görә ayrı-
ayrılıqda 40 manat (yәni 80 manat) mәblәğindә maliyyә
sanksiyası tәtbiq edilir;

* verginin (o cümlәdәn ödәmә mәnbәyindә
verginin) hesabatda göstәrilәn mәblәğin faktiki mәblәğә
nisbәtәn azaldılmasına, habelә vergi mәblәğinin hesabat
tәqdim etmәmәklә yayındırılmasına görә azaldılmış vә
ya yayındırılmış mәblәğin 50 faizi miqdarında maliyyә
sanksiyası tәtbiq edilir,

* vergi mәblәğlәri qanunvericiliklә müәyyәn
edilmiş müddәtdә ödәnilmәdikdә ödәmә müddәtindәn
sonrakı hәr bir ötmüş gün üçün, ancaq bir ildәn çox ol-
mamaqla, vergi ödәyicisindәn vә ya ödәmә mәnbәyindә
vergini tutmağa vә büdcәyә köçürmәyә borclu olan
şәxsdәn ödәnilmәmiş vergi mәblәğinin 0,1 faizi
mәblәğindә faiz tutulur.

Bakıda tikintiy" icaz" ver"n qurum d"yişib - FéRMAN

Kiray"y" veril"n ev" gör" vergi öd"m"y"nl"ri
CéRİMé GÖZLéYİR
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юзялляшдирмя

AZ PULLA DA BİZNESé BAŞLAMAQ MÜMKÜNDÜR 
Bu dәfә әn ucuz әmlaklar Neftçaladadır. Rayonda

eyni ünvanda - Bankә qәsәbәsi, H.Әmәnov küçәsi, 9A-
da yerlәşәn 2 bәrbәrxana hәrraca çıxarılıb. Hәr ikisinin
sahәsi 16 m2, ilkin satış qiymәti 800 manatdır. Onlardan
birini  almaq istәyәn şәxslәr cәmi 80 manat beh
ödәmәklә hәrraca qoşula bilәrlәr.  

Paytaxtda da ucuz qiymәtә әmlak alaraq öz biz-
nesinizi qura bilәrsiz. Mәsәlәn, Bakının Nizami ray-
onunda C.Naxşıvanski küçәsi, 22 ünvanındakı qeyri-
yaşayış sahәsini cәmi 1000 manata almaq mümkündür.
Sahәsi 5,8 m2 olan әmlak 5 mәrtәbәli binanın
yarımzirzәmisinin bir hissәsini әhatә edir. 100 manat
beh ödәmәklә bu hәrracda iştirak edәrәk mәqsәdinizә
nail ola bilәrsiz. 

Sumqayıtda vә Ağdaşda hәrraca çıxarılan qeyri-
yaşayış sahәlәrini isә 1250 manata almaq olar. Sum qa yıt -
da  48-ci mәhәllә, bina 2 ünvanında yerlәşәn әmlakın
sahәsi 24,7 m2dir. 5 mәrtәbәli binanın zirzәmisinin bir
hissәsini әhatә edәn qeyri-yaşayış sahәsini almaq üçün
125 manat beh ödәyәrәk hәrraca qatılmaq kifayәtdir. 

Ağdaşdakı әmlak isә şәhәrin, M.İsayev küçәsi, 1-dә
2 mәrtәbәli binanın 1-ci mәrtәbәsinin bir hissәsini
(sahәsi 12 kvadrtametr) әhatә edir. Burada da behin
mәblәği eynidir. 

Ağdaşda digәr bir qeyri-yaşayış sahәsi isә 1600
manata  satılır.  Şәhәrin 20 Yanvar küçәsi, 4 ünvanındakı
2 mәrtәbәli binanın 1-ci mәrtәbәsinin bir hissәsini almaq
üçün 160 manat beh ödәyib hәrracda iştirak hüququ
qazanacaqsız. Qeyd edәk ki, әmlakın sahәsi 15,1m2-dir. 

Bakının Xәtai rayonundakı qeyri-yaşayış sahәsi dә
hәrraca çıxarılıb. Sahәsi 15 m2 olan әmlak Gәncә
prospekti, 23B-dәki 9 mәrtәbәli binanın zirzәmisinin bir
hissәsini әhatә  edir. İlkin satış qiymәti 2 min manat olan
qeyri-yaşayış sahәsinin hәrracına qoşulmaq üçün yalnız 
200 manat beh ödәmәk tәlәb olunur.  

Daşkәsәndәki qeyri-yaşayış sahәsini isә 2250
mana ta almaq olar. Rayonun Heydәr Әliyev prospekti,
36 ünvanındakı әmlakı almaq üçün 225 manat beh
ödәyәrәk hәrraca qatılmaq kifayәtdir. Sahәsi 29,9 m2

olan obyekt  5 mәrtәbәli binanın 1-ci mәrtәbәsinin bir
hissәsindә yerlәşir. 

éN BAHA éMLAKLAR REGİONLARDADIR
Bunlarla yanaşı hәrracda 6 min manata, 10 min

manata, 24 min manata, 35 min manata, 65 min manata
satılan әmlaklar da yer alıb. Hәrraca çıxarılan  bahalı
obyektlәr isә regionlarda yerlәşir. Onlardan әn bahalısı
Balakәndәki әmlak kompleksidir. Şәhәrin Atatürk
prospekti, 2 ünvanında yerlәşәn obyekt 715 min manata
satılır.  Kompleksin faydalı sahәsi 1,1 hektardan artıq,
torpaq sahәsi isә 3,8 hektara yaxındır. İnvestorlar 71 min
500 manat beh ödәyәrәk bu kompleksin hәrracında
şanslarını sınaya bilәrlәr. 

Hәrraca çıxarılan digәr bir әmlak kompleksi isә
Şәkidә Şorsu kәndindә yerlәşir. Onu 400 min manata al-
maq olar. Sahәsi 28,9 sot olan obyektin 9,2 hektar torpaq
sahәsi vardır. Bir necә sahәdә faydalı olacaq kompleksin
hәrracına qoşulmaq üçün 40min manat beh ödәmәk tәlәb
olunur. 

Gәncәdә isә 250 yük avtomaşını üçün qarajın
yarımçıq tikilisi hәrraca çıxarılıb. 4 hektardan artıq
sahәni әhatә edәn tikilini 250 min manata almaq olar.
Әlavә olaraq 1 hektar da torpaq sahәsi olan yarımçıq tik-
ili Kәpәz rayonu, Gәncә-Bakı avtomobil yolunun 3-cü
kilometrliyindә yerlәşir. Onu almaq istәyәn investorlar
25 min manat beh ödәmәklә hәrraca qoşula bilәrlәr. 

Şirvandakı Yardımçı tәsәrrüfat isә Hacıqabul
gölünün әtrafında yerlәşir vә 157 min manata satılır.
Sahәsi 200m2 olan tәsәrrüfatın 14,7 hektar torpaq sahәsi
vardır. 10% beh ödәyәrәk bu hәrracda iştirak etmәk olar. 

Qazax әrazi yun tәdarükü vә qәbulu idarәsi dә satışa
çıxarılıb.  İlkin satış qiymәti 106 min manat olan әmlak
N.Nәrimanov küçәsi, 3 ünvanında yerlәşir, faydalı sahәsi
562,5m2, torpaq sahәsi isә 1,7 hektara yaxındır. 

Mingәçevirin Niyazi küçәsi, 9 ünvanındakı süd za-
vodunun yarımçıq tikilisini isә 100 min manata almaq
olar. Obyektin faydalı sahәsi 1,2 hektar, torpaq sahәsi isә
1 hektardır. İnvestorlar 10 min manat beh ödәmәklә bu
hәrraca qoşula bilәrlәr. 

SéHMLéR NEÇéYé SATILIR? 
Noyabrın 6-dakı hәrracda bәzi şirkәtlәrin dövlәtә

mәxsus sәhmlәri dә satışa çıxarılacaq. İnvestorlar
müxtәlif şәhәr vә rayonlardakı kәnd tәsәrrüfatı, tәmir-
tikin ti, sәnaye vә digәr sahәlәrә aid sәhmdar cәmiy yәt lә -
ri nin 30-45%-lik sәhm paketlәrini ala bilәr.

Onların sırasında әn ucuzu “Tәrtәr İxtisaslaşdırılmış
Nәqliyyat” ASC-dir. ASC-nin sәhmlәrinin 43,76%-i (25
004 әdәd) hәrraca çıxarılıb. İlkin satış qiymәti 6 251
manatdır. Cәmi 625 manat beh ödәyәrәk hәrraca
qoşulmaq kifayәtdir. Xatırladaq ki, “Tәrtәr
İxtisaslaşdırılmış  Nәqliyyat” ASC-nin nizamnamә
kapitalı  28 min 572 manat, cәmi sәhmlәrinin sayı 57144

әdәddir. 
“Beylәqan Buzxana” ASC-nin sәhmlәri dә әlverişli

qiymәtә tәklif edilir. Şirkәtin sәhmlәrinin 45%-ni 19 min
697 manata almaq olar. Bunun üçün 1 970 manat beh
ödәyib hәrraca qatılmaq tәlәb olunur. Beylәqan rayo -
nunun Qәhrәmanlı qәsәbәsindә yerlәşәn ASC-nin cәmi
sәhmlәrinin sayı  87536 әdәd, nizamnamә kapitalı 87
min 536 manatdır. 

Satışa çıxarılan müәssisәlәrin sırasında sәhmlәrinin
bir hissәsi 26 min manata, 49 min manata, 81 min mana-
ta, 84 min manata tәklif edilәn şirkәtlәr dә yer alıb. Sәhmi
әn baha satılan müәssisә isә “Bәrdә Kәndkimya” ASC-
dir.  Onun sәhmlәrinin 30,03%-i  (28 min 764 әdәdi ) 282
min 764 manata tәklif olunur. Onları almaq istәyәn in-
vestorlar hәrraca qatılmaq üçün 2 877 manat beh
ödәmәlidirlәr. Qeyd edәk ki, Bәrdәdә Sәnaye küçәsi, 5-dә
yerlәşәn şirkәtin nizamnamә kapitalı  191 min 592 manat,
sәhmlәrinin ümumi sayı  95 min  796 әdәddir. 

Bahalı sәhmi olan müәssisәlәrdәn biri dә “Zaqatala
Fındıq” ASC-dir - sәhmlәrinin 30%-i 126 min manata al-
maq olar. 12,6 min manat beh ödәyib hәrraca qatılmaq
olar. Zaqatalada Azәrbaycan prospekti, 37-dә yerlәşәn
ASC-nin ümumilikdә 419 min 434 әdәd sәhmi vardır.
Şirkәtin nizamnamә kapitalı isә 838 min  869 manatdır. 

PARLAMENT Vé NAZİRLİKLéRİN
AVTOMOBİLLéRİ HéRRACDA 

Hәmişә olduğu kimi, bu dәfә dә dövlәt orqanlarının
balansında olan maşınlar hәrraca çıxarılıb.  Noyabrın 6-
da keçirilәcәk hәrracda 6 maşın satılacaq. Onlardan 5-i
Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinә
aid dir. 1989-cu ildә istehsal edilәn “КАМАZ-55111”
mar kalı maşınların ilkin satış qiymәti  3 150 manat mü -
әy yәn edilib. 

Hәmin tarixdә hәrraca çıxarılacaq “FİAT Doblo” isә
Daxili İşlәr Nazirliyinin balansındadır. 2007-ci ilә aid
olan maşını 3500 manata almaq olar. 

Hәrraca çıxarılan әn ucuz maşın isә Milli Mәclisin
balansında olan “QAZ-31029”-dur. 720 manat ilkin satış
qiymәti müәyyәn edilәn maşın 1995-ci ildә istehsal edi -
lib. Maşınları almaq istәyәn vәtәndaşlar onların dәyә -
rinin 10%-i mәblәğindә beh ödәyәrәk hәrraca qoşula
bilәrlәr. 

HéRRACA NECé QOŞULMAQ OLAR? 
Xatırladaq ki,  özәllәşdirmә hәrraclarına hәm hәrrac

yerinә gәlmәklә, hәm dә internet vasitәsilә onlayn
qatılmaq olar. Amma hәrracda iştirakçı kimi  әn geci
hәrraca 3 gün qalmış qeydiyyatdan keçmәk tәlәb olunur.
Әtraflı mәlumatı ӘMDK-nin qaynar xәttindәn vә rәsmi
internet sәhifәsindәn almaq olar. 

B"rb"rxana, qaraj, fındıq v" süd zavodları... 
YENİ éMLAK HéRRACI

Ölk"d" h"yata keçiril"n öz"ll"şm" proqramları yeni biznes sah"l"rinin
yaranmasına t"kan verib. Buna gör" d" émlak M"s"l"l"ri Dövl"t
Komit"si (éMDK) öz"ll"şm" h"rraclarını davam etdirir. Növb"ti bel"
h"rrac noyabrın 6-da keçiril"c"k. Bu d"f" proses" ümumilikd" 79 dövl"t
"mlakı çıxarılıb. Onlardan 17-si s"hmdar c"miyy"ti, 33-ü kiçik dövl"t
mü"ssis" v" obyekti, 23-ü qeyri-yaşayış sah"l"ri, 6-sı avtomobildir.
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реэионда ямлак

Bu sәbәbdәn Şәmkirdә evlәrin, obyektlәrin
qiymәtindә artım yoxdur. Әvәzindә torpaqların qiymәti
bahalaşıb. Әmlakçılar bunu satışa çıxarılan torpaq
sahәlәrinin azalması ilә izah edirlәr. 

éN BAHA MéNZİL HANSIDIR? 
Şәmkirdә son 2 illә müqayisәdә evlәrin vә

mәnzillәrin qiymәtindә dәyişiklik olmayıb. Fikrәt Cәfәrli
deyir ki, hazırda rayondakı bina evlәrindә satılan 1 otaqlı
mәnzillәr çox azdır. Ona görә dә onların qiymәti
digәrlәri ilә müqayisәdә bahadır. Şәhәrin mәrkәzindә
H.Әliyev prospektindә yerlәşәn binalarda tәmirsiz 1

otaqlı mәnzil 20-22 min manata, tәmirli isә 22-25 min
manata tәklif edilir. Qiymәtlәr binanın mәrtәbәsindәn
asılı olaraq dәyişir. 

2 otaqlı tәmirsiz mәnzil - 25-27 min manat, tәmirli
27-30 min manat,

3 otaqlı tәmirsiz – 25-30 min manat, tәmirli – 35-40
min manat,

4 otaqlı tәmirsiz – 35- 37 min manat, tәmirli 38-40
min manat.

Mәrkәzdәn kәnarda isә qiymәtlәr bir qәdәr fәrqlidir.
Sarvan Salmanov, (“SUM 28” adlanan әrazi) Әhmәd
Cavad küçәlәrindә 2 otaqlı mәnzillәr 25-28 min manata,
3 otaqlılar isә  26-30 min manata tәklif edilir. 

KİRAYéYé EV TAPMAQ MÜŞKÜLé ÇEVRİLİR
Vәtәndaşlar binadan mәnzil alarkәn daha çox 2-ci

vә 3-cü mәrtәbәlәrә üstünlük verirlәr. Ona görә dә hәmin
mәrtәbәlәrdә qiymәtlәr digәrlәrinә nisbәtәn baha olur.
Әmlakçı qeyd edib ki, mәnzillәr, әsasәn, yaşayış üçün
alınır. Kirayә verәrәk әlavә vәsait әldә etmәk mәqsәdilә
evlәrә  investisiya edilmәsi halları azalıb. F.Cәfәrlinin
sözlәrinә görә, Şәmkirdә kirayә evlәrә tәlәbat az
olduğundan bu sahә  investisiya üçün әlverişli sayılmır.
Ancaq kirayә qiymәtlәri aşağı deyil. 

“Әslindә Şәmkirdә kirayә verilәn ev çox azdır.
Olanda da baha qiymәtә tәklif edirlәr. Burada kirayә
qiymәtlәri 200 manatdan başlayır. Belә evlәrdә daha çox
yerli vә xarici şirkәtlәrdәn gәlib Şәmkirdә işlәyәn şәxslәr
vә hәrbçilәr arasında tәlәbat var. Ona görә dә qiymәtlәr
bahalaşıb”. 

Bina evlәrinin kirayә qiymәtlәri 200-300 manat
arasında dәyişir. Komfortlu hәyәt evlәri vә villarda isә bu
rәqәm 400-500 manatdır. Burada  yaşayış üçün bütün
şәrait qurulub. Evlәrin isitmә vә soyutma  sistemlәri,
kommunal vә sanitar qovşaqları, mәtbәxdә bütün elek-
trik avadanlıqları qurulub. Otaqlar mebellәrlә tam tәmin
edilib. 

ALMAN MéHéLLéSİNİN DéYéRİ 
Hәyәt evlәrinin qiymәtlәri isә yerlәşdiklәri

mәhәllәlәrdәn vә әtrafındakı torpaq sahәsinin
ölçüsündәn asılı olaraq dәyişir. Onların әn ucuzunun
qiymәti 50 min manatdan başlayır. Bu mәblәğә şәhәrin
mәrkәzindәn kәnarda -  Qaryağdı, Kosalılı, Xırman ad-
lanan әrazilәrdә, Әhmәd Cavad küçәsindә ev tapmaq
olar. Bu әrazilәrdә 70-80 min manata, 100 min manata
tәklif edilәn  evlәr dә vardır. 

“Alman mәhәllәsi” adlanan әrazidәki 5 ardıcıl
küçәdә dә  evlәrin qiymәti bahadır. Hәlә 19-cü әsrin
sonlarında Almaniyadan Cәnubi Qafqaza sürgün edilәn

almanların bir qismi Şәmkirdә mәhz bu әrazidә mәs kun -
la şıb lar. Onların tikdiyi bir sıra evlәr, mәhәllәlәr sökülüb
ye nidәn qurulsa da bu 5 küçә - Sәmәd Vurğun, Hәzi As -
lanov, Sabir, Nizami, İsrafil Mәmmәdov küçәlәrindәki
al man evlәri tarixi abidә vә turistik mәkan kimi qorunub
sax lanılır. Hәtta hәmin әrazinin gәlәcәkdә qoruq olması
barәdә söhbәtlәr dә sәslәnir. Ona görә dә “Alman
mәhәllәsi”ndә evlәrin qiymәti digәrlәrindәn bahadır.
Burada küçәyә baxan evlәri 80 -100 min manata tәklif
edirlәr.Hәyәtyanı torpaq sahәsi daha çox olan evlәrin
satış qiymәti isә 150-200 min manatdır.  

OBYEKTé ÇEVRİLéN 
EVLéRİN QİYMéTİ YÜKSéLDİ

Mәrkәzdә, yol kәnarında, obyektlәrә yaxın
әrazilәrdә yerlәşәn evlәrin  sökülәrәk kommersiya
tikililәrinә çevrilmәsi tendensiyası Şәmkirdә dә mövcud-
dur. Bu da köhnә evlәrin qiymәtini dәfәlәrlә artırır.
Әmlakçı bunun sәbәbini hәmin әrazilәrdә boş torpaq
sahәlәrinin az olması ilә әlaqәlәndirib:  

“Mәsәlәn, şәhәrin mәrkәzinә yaxın yerdә 200
kvadratmetr sahәsi olan evi 80 min manata satırlar.
Çünki onu alan adam sabah söküb obyektә çevirәcәk.
Ancaq ev kimi istifadә etsәlәr, hәmin әmlakın real dәyәri
30-40 min manat olardı. Vә ya başqa bir sakin kürsülü
orta sәviyyәli evini 150 min manata tәklif edir. Çünki
hәmin evi sonradan obyektә çevirәcәklәr”. 

F.Cәfәrli deyir ki, Şәmkirin mәrkәzindә 15 sot
torpağı olan köhnә tikili evi 300 min manata tәklif
edirlәr. Köhnә evlәrin sökülüb yerindә kommersiya
obyektlәrinin tikilmәsi onların qiymәtini digәrlәrinә
nisbәtәn dәfәlәrlә bahalaşdırıb.

Qiymәtlәrin baha olması hәm dә şәhәrin
mәrkәzindә satılan evlәrin sayının az olmasıdır. 2
mәrtәbәli evlәr, elәcә dә villaların qiymәti isә   200-250
min manat arasında dәyişir. Hәyәtyanı torpaq sahәsi

böyük olan villaların qiymәti isә daha bahadır - 300 -
500 min manat. Şәmkirdә hәtta 1 milyon manata
satılan villalara da rast gәlmәk mümkündür. 

TORPAQ QİYMéTLéRİ KéSKİN FéRQLéNİR 
Rayonun mәhşur yaşayış mәntәqәsi olan Çinarlı

qәsәbәsindә evlәr 100-150 min manata tәklif edilir.
Buna baxmayaraq burada torpaq digәr mәntәqәlәrә
nisbәtәn ucuzdur. Çinarlıda hәyәtyanı torpağın 1 sotu
2 min manatdır. Kәnd tәsәrrüfatı üçün nәzәrdә tutulan
pay torpağının 1 hektarı isә 10 min manata tәklif
edilir. Kür qәsәbәsindә isә pay torpağının 1 hektarının
qiymәti 5-10 min manat arasında dәyişir. Hәyәtyanı
torpaq sahәlәrinin sotu isә 1500-2000 manatdır.

Otel, şadlıq evi, bank binası, istixana
ŞéMKİRDé NéLéR ALMAQ OLAR? 

Rusiya iqtisadiyyatında baş ver"n d"yişiklikl"r, xüsusil" ABŞ dollarının bahalaşması
Az"rbaycanda b"zi regionların "mlak bazarına ciddi t"sir edir. Qonşu ölk"d" biznesl"
m"şğul olan az"rbaycanlılar öz rayonlarına qayıdark"n ad"t"n "ll"rind"ki nağd
v"saitl"ri daşınmaz "mlaka yatırmağa üstünlük verirdil"r. Ona gör" d" 2015-ci il"
q"d"r Ş"mkird" evl"rin v" torpaqların qiym"ti h"r il bahalaşırdı. Son 2 ild" is" tenden-
siya "ksin" davam edir. Rusiyadakı biznesl"rini qorumaq üçün Az"rbaycan
v"t"ndaşları bu rayonda aldıqları b"zi "mlakları pula çevirm"y" başlayıblar. Bir sıra
"mlak sahibl"ri "mlakı aldıqları qiym"td"n d" aşağı m"bl"ğ" satmağa çalışırlar. Bu
bar"d" “Daşınmaz "mlak”a m"lumat ver"n "mlakçı Fikr"t C"f"rli bildirib ki, bir
müdd"t "vv"l 250 min manata aldıqları torpağı indi 50 min dollara  satırlar. Dig"r
rayon sakini 100 min manata aldığı "mlakı 60 min manata satışa çıxarıb. 
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ЭРАНДПАРК ПЛАЗА
«Grand Park Plaza» пайтахтымызын Нясими районунда,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ишляринин кейфиййятиня Е.Т.И тяряфиндян нязарят олунур.

СИЗЯ ВЯ АИЛЯНИЗЯ ХОШБЯХТЛИК АРЗУЛАЙЫРЫГ!
«Азинко Щолдинг» коллективи

реэионда ямлак

Şәhәrin mәrkәzindә isә torpaq çox az olduğundan
qiymәtlәr dәfәlәrlә bahadır. F.Cәfәrlinin sözlәrinә görә,
әsas küçәlәrdә 1 sotu 15-20 min manata satılır. Mәr kәz -
dәn bir qәdәr aralıdakı әrazilәrdә isә qiymәtlәr 5-10 min
manat arasında dәyişir. 

Şәhәrin kәnarında yerlәşәn Qaryağdı, Xırman ad-
lanan әrazilәrdә hәyәtyanı torpağın sotu 3-5 min ma -
natdır. Kosalılıda isә bir qәdәr dә ucuz - 2-3 min mana ta
tәklif olunur. “Kraz yolu” adlanan yolun әtrafında isә
bәlәdiyyәnin mülkiyyәtindә olan torpağın 1 sotu 1000-
2000 manatdır. 

Әn ucuz hәyәtyanı pay torpağı “İpәk yolu” kimi
tanınan Bakı-Qazax magistralının Şәmkirdәn keçәn
hissәsinin әtrafındadır. Burada qiymәtlәr 1 sot üçün 300-
500 manat arasında dәyişir. Ancaq digәr qәsәbәlәrlә
müqayisәdә burada pay torpağı daha bahadır - hektarı
30-50 min manata başa gәlir. Yoldan yaşayış
mәntәqәlәrinә doğru  getdikcә isә qiymәtlәr 20 min man-
at, 15 min manata enir. Magistraldan uzaqda yerlәşәn
sahәlәrdә isә torpağın 1 hektarı 10 min - 5 min manata
qәdәr qiymәtlәrә tәklif edilir. 

İstixana (parnik)sahәlәrinә yaxın әrazilәrdә dә
qiymәtlәr yüksәkdir. Orada torpağı әsasәn istixana
tikmәk üçün alırlar. Ona görә dә 1 hektar torpağın
qiymәti  30-50 min manata başa gәlir.  

OTEL, ŞADLIQ EVİ, BANK BİNASI DA SATILIR
F.Cәfәrli Şәmkirdәki kommersiya obyektlәrinin

qiymәtlәrini dә açıqlayıb. Onun sözlәrinә görә, şәhәrin
mәrkәzindә yerlәşәn vә hazırda işlәyәn obyektlәrin
qiymәti digәrlәrinә nisbәtәn daha bahadır. Hәmin ob -
yektlәrin kvadratmetri 1000-1500 manata tәklif edilir.
Hә lәki işlәmәyәn, lakin perspektivli hesab edilәn obyekt -
lәrin kvadratmetri isә 800-1000 manat arasında dәyişir: 

“İndi şәhәrdәn bir qәdәr kәnarda, tam tәmirli 1
obyekt satılır. Sahәsi 85 kvadratmetrdir, sahibi 85 min
ma natdan aşağı satmır. Yaxınlıqda yerlәşәn başqa bir  4
mәr tәbәli obyekt 600 min manata tәklif olunur. Qiy mәt -
lәr yerinә vә sahәsinә görә dәyişir”.

Şәhәrin mәrkәzindә isә obyektlәrin qiymәtlәri 300
min – 1 milyon manat arasında dәyişir. Müasir üslübda
tikilәn şadlıq sarayı 1,5 milyona satışa çıxarılıb. 400 min
manata otel dә almaq mümkündür. 

Bir müddәt әvvәl “Dәmirbank”ın sifarişi ilә inşa
edilәn bina da satışa çıxarılıb. Obyektin qiymәti 500 min
manat müәyyәn edilib. Binaların altında yerlәşәn ob yekt -
lәr isә demәk olar ki, satılmır. Hәmin әrazilәrdә obyekt -
lәr kvadratmetri ayda 5-10 manata icarәyә verilir. Mәsә -
lәn, sahәsi 80-100 kvadratmetr olan әmlakı 500 manata
icarәyә vermәk tәklif edilir.

Şәmkirdә şәhәr әtrafında vә  kәndlәrdә kәnd
tәsәrrüfatı  obyektlәri dә almaq mümkündür. Maldarlıqla
mәşğul olmaq üçün әlverişli sayılan tövlәlәr әtrafındakı
torpaq sahәsi ilә birgә  300 min- 500 min manata tәklif
edilir. Gәlәvar adlanan әrazidә isә bu qiymәt 120-150
min manat arasında dәyişir. 
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Bunu nәzәrә alaraq Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsi ölkәnin ayrı-ayrı әrazilәrindә özәllәşdirmә ilә
bağlı tәqdimatlar keçirir, yerli vә kәnar investorları bu
regiondakı әmlaklarla tanış edir. 

LéNKéRANDA ÖZéLLéŞDİRMé İMKANLARI  
Belә tәqdimatlardan biri dә bir qәdәr әvvәl Lәn kә -

ran da keçirilib. “Lәnkәran iqtisadi rayonunda özәl lәş dir -
mә sahәsinә investisiya imkanları” mövzusunda işgüzar
forum  Azәrbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası ilә
birlikdә tәşkil edilib vә buraya әtraf rayonlardan olan
100-dәk sahibkarlıq subyekti, iş adamı qatılıb. 

Forumun әsas mәqsәdi bölgәlәrdәki sahibkarları
özәllәşdirmә prosesindә tәtbiq olunan yeniliklәr, yeni
üsullar, elәcә dә hazırda özәllәşdirmәyә açıq olan
sahәlәrlә tanış etmәk idi. Bundan başqa, iş adamlarına vә
potensial investorlara, bölgәdә özәllәşmәyә çıxarılan
obyekt vә müәssisәlәr barәdә geniş mәlumat verilib. 

2 İL éVVéL BAŞLANAN YENİLİKLéR 
Tәdbirdә komitә nümayәndәlәrinin tәqdimatında

bil dirilib ki, Azәrbaycandakı özәllәşdirmә prosesindә ye -
ni mәrhәlә 2 il әvvәl,  prezident İlham Әliyevin «Dövlәt
әm lakının özәllәşdirilmәsinin sürәtlәndirilmәsi vә idarә
edil mәsinin sәmәrәliliyinin artırılması ilә bağlı bәzi tәd -
bir lәr haqqında» 19 iyul 2016-cı il tarixli fәrmanı ilә baş -
la nıb. 

Bundan sonra isә Nazirlәr Kabinetinin 550 saylı Sә -
rәncamı ilә 350 yeni müәssisә vә obyektlәr özәl lәş dir mә -
yә açıq elan edilib. Özәllәşdirmәyә açılan yeni sahәlәr
turizm, kәnd tәsәrrüfatı, xidmәt, sәhiyyә, tәhsil, sәnaye
olub.  

ÖZéLLéŞMéYé ÇIXARILAN 350 YENİ MÜéSSİSé 
Qeyd edilib ki, respublika üzrә özәllәşmәyә açıq

elan edilәn 350-yә yaxın müәssisәlәrdәn 142-si sәnaye,
65-i xidmәt, 58-i kәnd tәsәrrüfatı, 32-si turizm, 14-ü
sәhiyyә, 13-ü isә tәhsil sahәsinә aiddir.

Hazırda hәyata keçirilәn iri özәllәşdirmә
layihәlәrinә «Daşkәsәn Filizsaflaşdırma» ASC, «Bakı
Fәhlәsi Maşınqayırma Zavodu» ASC, Bakının
mәrkәzindәki avtodayanacaqlar,  Heydәr Әliyev
proqspektindәki «Milli Sağlamlıq Mәrkәzi»,
Balakәndәki «Qubek» Hotel, elәcә dә Naftalandakı
«Kardiorevmatoloji» sanatoriyanı göstәrmәk olar. 

İNTERNETLé ÖZéLLéŞDİRMé – 
EVDé OTUR, éMLAK AL 

Tәdbirdә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin
nümayәndәlәri özәllәşdirmә prosesindә baş verәn
yeniliklәr barәdә әtraflı mәlumat veriblәr. Bildirilib ki,
hәr hәftә (hәftәnin 2-ci günlәri) keçirilәn özәllәşdirmә
hәrracları barәdә mәlumatlar bir ay әvvәlcәdәn elan
edilir. Hәrraca çıxarılacaq müәssisәlәr vә әmlaklar, onlar
haqqında geniş mәlumat, o cümlәdәn ünvanı, xәritәdә
yeri vә şәkillәri privatization.az portalında yerlәşdirilir. 

Bundan başqa, özәllәşdirmә hәrracına qatılmaq da
sadәlәşdirilib. İndi tәtbiq edilәn elektron imkanlar va si -
tәsilә nәinki özәllәşdirmә hәrracında iştirak üçün elek-
tron şәkildә qeydiyyatdan keçmәk, hәtta ev dәn vә ya
ofisdәn çıxmadan, internet vasitәsilә hәrracda iştirak edib
әmlak sahibi olmaq da mümkündür. 

Başqa sözlә, Komitәnin tәtbiq etdiyi «Elektron

hәrrac»lar, elәcә dә hәrracları onlayn izlәmәk imkanının
olması geniş investor kütlәsinin prosesә cәlb edilmәsinә,
özәllәşmәnin tamamilә yeni formaya keçmәsinә imkan
verib. Tәqdimatda hәrrac vә müsabiqәlәrdә iştirak
qaydaları barәsindә dә geniş mәlumat verilib.

éMLAKLAR TORPAQLA BİRLİKDé SATILIR
Tәdbirdә bildirilib ki, özәllәşmәyә çıxarılan dövlәt

әmlakı müstәqil qiymәtlәndiricilәr cәlb olunmaqla sırf
bazar prinsiplәri әsasında qiymәtlәndirilir vә açıq
hәrraclar vasitәsi ilә satışa yönәldilir. 

Mühüm yeniliklәrdәn biri әmlakların üzәrindә
yerlәşdiyi torpaq sahәsi ilә birlikdә satılmasıdır. Dövlәt
әmlaklarının altında yerlәşәn torpaq sahәlәri hәmin әm -
lak ların bazar dәyәrinә daxil edilmәklә, birlikdә özәl -
lәşdirilir. Burada mәqsәd odur ki, sahibkarlar әn әl ve rişli
әmlakları tәkrar bazardan deyil, dövlәtin özündәn sәr fәli
qiymәtә alsın. Digәr tәrәfdәn әmlak sahibi olan in ves tor -
lar onun yerlәşdiyi torpaq sahәsinin ayrıca olaraq özәl -
lәş dirilmәsi ehtiyacı ilә üzlәşmәsinlәr. 

Forumda qeyd edilib ki, bütün bu imkanlar yerli sa -
hib  karlarla yanaşı, xarici iş adamları vә investorlar üçün
dә yaradılıb. Xarici vәtәndaşlar da evdәn vә ya ofisdәn
çıx  madan, internet vasitәsilә dünyanın istәnilәn yerindәn
özәl  lәşdirmә hәrraclarına qatılaraq Azәrbaycanda әmlak
sa  hibi ola bilәrlәr. 

C"nub bölg"sind" öz"ll"şdiril"n "mlaklar
İNVESTİSİYA İMKANLARI

Az"rbaycanda dövl"t "mlakının öz"ll"şdirilm"si prosesi ç"rçiv"sind"
yüzl"rl" "mlak v" mü"ssis" h"rraca çıxarılıb. Amma investorlar heç d"
bütün bölg"l"rd"n olan "mlaklara eyni d"r"c"d" maraq göst"rmirl"r.
Öz"ll"şdirm"y" çıxarılan obyektl"rin f"aliyy"t sah"si il" yanaşı, onların
yerl"şdiyi regionlar da onlara olan marağa t"sir edir. 



Avropanın universitәt şәhәrlәrindә tәlәbә yataqxanalarında
icarә haqqı 70%ә yaxın artıb. 2010-cu ildәn indiyәdәk
Almaniyanın paytaxtı Berlindә qiymәtlәr 67,3%, o vaxtdan
indiyәdәk әn aşağı qiymәt artımı Qrayfsvald şәhәrindә qeydә
alınıb – 9,8%. Ekspertlәr bildirir ki, tәlәbә yataqxanalarında
qiymәt artımı ilk növbәdә tәlәbatın artması, daha sonra isә
yataqxanaların keyfiyyәtinin yüksәlmәsi ilә әlaqәdardır. Belә
ki, universitetin yerindәn asılı olaraq tәlәbәlәr özlәrinin aylıq
gәlirinin 30-60%-ni mәhz yataqxanaya xәrclәyirlәr. Paralel
olaraq tәlәbәlәrin sayı da çoxalıb. Belә ki, әgәr 2010-cu ildә
Almaniya universitetlәrindә 2,22 milyon tәlәbә tәhsil alırdısa,
indi bu göstәrici 2,84 milyon nәfәrә çatıb. 

Almaniyada tәlәbә әmlakının әn ucuz olduğu, yәni aylıq
300 avrodan artıq yataqxana tapmaq mümkün olan şәhәrlәr
Leypsiq, Yena, Qrayfsvald, Kil, Qettinqen vә Axendir. 

Mәlum olub ki, Almaniyada tәlәbәlәr әn yüksәk kirayә
haqqını Münhendә ödәyirlәr – ayda tәqribәn 600 avro. Qiymәtin
yüksәk olmasına görә sonrakı yeri Frankfurt (490 avro) tutur.
Tәlәbәlәr üçün әn aşağı kirayә haqqı isә Almaniyanın şәrq
tәrәfindәki Maqdeburqdadır – ayda 200 avro.

İtaliyanın şimal-şәrqindәki Boltsano
vilayәtindә xaricilәrә vә İtaliyanın başqa
regionlarından olan şәxslәrә fәrdi evin
satılması qadağan edilib. 

«The Telegraph» yazır ki, bu vila yәt -
dә ev almaq hüququ yalnız o şәxslәrә ve -
rilә cәk ki, burada azı 5 il yaşasın vә ya
bu rada işlәsin. Belә qәrarın qәbul
edilmәsinin sәbәbi, xaricilәrin vilayәtә
axı nı nәticәsindә qiymәtlәrin yüksәlmәsi
vә yerli sakinlәr üçün әlçatan olma ma sı -
dır. Vilayәtin rәhbәri Arno Kompatçer bil -
di rir ki, bu addım «doğma torpaqları öz -

gә lәrdәn qorumaq» mәqsәdilә atılıb. 
Әmlak agentlәri isә tәbii ki, bu qәra -

ra qarşıdırlar vә yeniliyi qәbuledilmәz
sayırlar. İtaliya parlamentinin üzvlәri dә
da bunu ayrı-seçkilik әlamәti sayır vә ye -
ni qәrarı Avropa Parlamentindә mü ba hi -
sәlәndirmәk niyyәtindәdirlәr. 

İtaliyanın bir regionunda 
xaricilärä ev satılmayacaq

Avropanın t"l"b" 
yataqxanalarında qiym"tl"r

k"skin artıb

Bolqarıstanda
"mlakın 
ucuzlaşması 
dayanıb

2018-ci ildә xarici investorların
Bolqarıstanın әmlak bazarına marağının
artması ilә satışlar kәskin artıb. Bu 2014-cü
ildә rusiyalı alıcıların bazarı tәrk etmәsindәn
sonra ilk belә haldır. «Bulgarian
Properties»in mәlumatına görә, ölkәdә
satışların әn böyük artımı Günәşli Sahildә
qeydә alınıb – ötәn illә müqayisәdә 30%.
Varna kurortunda da alıcıların nәzәrә çarpan
fәallaşması hiss olunur. Alıcıların әsas qismi
bolqarlardır vә bu hal qiymәtlәri artırmağa
başlayıb. 2018-ci ilin 3-cü rübünün
nәticәlәrinә görә, Günәşli Sahildә
mәnzillәrin kvadratmetri ötәn illә
müqayisәdә 20 avro artaraq 520 avro olub.
Sahildәki birinci xәtdә isә qiymәtlәr 800-900
avro arasındadır. Bir mәnzilin orta qiymәti 30
min avrodan 33 min avroya yüksәlib. 
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CéNUB BÖLGéSİNDéKİ MÜéSSİSéLéR Dé
ÖZéLLéŞéCéK

Sahibkarlar Lәnkәran iqtisadi rayonunda
özәllәşdirilmәsi nәzәrdә tutulan mü әs sisәlәr haqqında
әtraflı informasiya әldә ediblәr. Hә min müәssisәlәrin
biznes portfeli, iqtisadi gös tә ri ci lәri, bazardakı mövqeyi
barәdә mә lu mat lar inves torlara çatdırılıb. 

Bu müәssisәlәrin 10-u Lәn kә randa, 7-si Cәlil -
abadda, 2-si Yar dımlıda yerlәşir. As ta ra, Lerik, Bilәsuvar
vә Ma sallıda isә 1 müәssisә özәllәşdirmәyә çıxarılıb. 

Bildirilib ki, bu müәssisәlәrin 12-si xidmәt, 5-i is-
tehsal, 4-ü mәdәniyyәt, 4-ü üzümçülük, hәr biri üzrә 2 ol -
maqla kәnd tәsәrrüfatı, şәrabçılıq, quşçuluq, 1-i çayçılıq
sahәsinә aiddir. 

İNVESTORLAR HANSI éMLAKLARI ALA BİLéCéK?
- SİYAHI 

Forumda cәnub bölgәsindә özәllәşmәyә çıxarılan
әmlakların siyahısı da açıqlanıb. Burada böyük torpaq
sahәsinә vә tikililәrә malik müәssisәlәr var. Bunların
arasında «Lәnkәran Mexaniki Tәmir» ASC-ni (3 hektar
torpaq sahәsi vә 4,8 min kvadratmetr tikinti sahәsi var); 

Lәnkәranın Göyşaban kәndindәki 3 saylı Sәnaye
Kombinatını (4,7 hektar torpaq vә 1,1 min kvadratmetr
tikili sahәsi); 

Masallının Şıxlar kәndindә, Bakı-Astara yolundan 6 km
mәsafәdә yerlәşәn «Şıxlar Broyler» ASC-ni (18 hektar
torpaq, 8,7 min kvadratmetr tikili sahәsi var);

Cәlilabaddakı «Cәlilabad Şәrab» ASC-ni(1,2 hektar
torpaq, 952 kvadratmetr tikili sahәsi var);

Cәlilabadın Uzuntәpә kәndindәki «Uzuntәpә Üzüm
istehsalı vә emalı müәssisәsi»ni (6,1 hektar torpaq, 666
kvadratmetr tikili sahәsi var); 

Cәlilabadın Xanәgah kәndindәki  «Mәmmәdyarov
adına Üzüm istehsalı vә emalı müәssisәsi»ni (5 hektar
torpaq, 493 kvadratmetr tikinti sahәsi var); 

Cәlilabadın Muğan kәndindәki «Bakı Fәhlәsi»
şәrab zavodunu (5 hektar torpaq, 3,3 min kvadratmetr
tikili sahәsi var); 

Cәlilabadın Mikayıllı kәndindәki Mikayıllı Üzüm
Qәbulu mәntәqәsini (1,2 hektar torpaq, 72 kvadratmetr
tikili sahәsi var) qeyd etmәk olar. 

Bundan başqa, «Lәnkәran Mebel» ASC, «Lәnkәran
Taxıl» ASC, «Port İliç Xidmәt» ASC, Xurәl kәnd klubu,
«Lәnkәran Tәsәrrüfat Hesablı Tikinti» MMC (0,13 hek-
tar torpaq, 155 kvadratmetr tikili sahәsi var), Lәnkәranın
Bala Şürük kәndindәki Sәnәtkarlıq Klubu (0,15 hektar
torpaq, 218 kvadratmetr tikili sahәsi var), Tatoba Kәnd
Sәnәtkarlıq Klubu (0,01 hektar torpaq, 37 kvadratmetr

tikili sahәsi var), Lәnkәranda 6 saylı hamam kimi
müәssisә vә obyektlәr dә özәllәşdirmәyә açıqdır. 

Yardımlı rayonu Deman kәndindә «Murad» kәnd
tәsәrrüfatı müәssisәsi (0,2 hektar torpaq, 231 kvadrat-
metr tikili sahәsi var), Bilәsuvarın Nәsimi kәndindәki
«Bilәsuvar broyler» ASC,  Cәlilabadın Alar kәndindә
üzüm istehsalı müәssisәsi, «Cәlilabad Mәişәt» ASC,
Yardımlının Arvana kәndindә «Avaş» kәnd tәsәrrüfatı
müәssisәsi, Astaranın Pensәr kәndindә «Astara-Çay-3»
ASC vә Lerikin Bilnә kәndindә «Lerik Kәnd Kimya»
ASC dә özәllәşmәyә çıxarılan müәssisәlәr arasındadır. 

Bu müәssisәlәrin hamısının hәrrac, yalnız
«Cәlilabad-Şәrab» ASC-nin investisiya müsabiqәsi yolu
ilә özәllәşdirilmәsi nәzәrdә tutulub. 

Tәdbirdә çıxış edәn Lәnkәran Şәhәr İcra
Hakimiyyәti başçısının müavini Möhübbәt Babayev
bildirib ki, özәllәşmә sahәsindә yaradılan geniş şәrait re-
gionlarda elәcә dә Lәnkәran şәhәrindә yeni sahibkarlıq
subyektinin formalaşmasına imkan verir. 

İcra başçısının müavini qeyd edib ki, Lәnkәrandakı
müәssisәlәrin özәllәşdirilәrәk işә salınması rayonun iqti-
sadi potensialının artmasına, yeni iş yerlәrinin açılmasına
şәrait yaradır. İcra başçısının müavini iş adamlarını
Lәnkәranın iqtisadi gücünün, turizm potensialının
artmasını nәzәrә almaqla özәllәşmә prosesindә fәallığı
artırmağa çağırıb.

Forumda Komitә ilә Azәrbaycan Çay İstehsalçıları
vә İxracatçıları, elәcә dә Şәrab İstehsalçıları vә İx -racat -
çı la rı Assosiasiyaları arasında әmәkdaşlıq me mo ran dum -
la rı imzalanıb. 

Memorandumun әsas mәqsәdi Assosiasiyanın üzvü
olan sahibkarlarla әlaqәlәrin yaradılması vә onların özәl -
lәş mәyә cәlb edilmәsi, elәcә dә özәllәşdirilәcәk müәs si -
sә lәrә infoturların tәşkilidir. 

Sonda özәllәşdirmә prosesi ilә bağlı sahibkarları
ma raq landıran çoxsaylı suallar komitә nümayәndәlәri tә -
rә findәn cavablandırılıb. 



Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin (ӘMDK)
tәşkil etdiyi hәmin hәrraca ümumilikdә 76 dövlәt әmlakı
çıxarılıb. Bu әmlakların 17-si sәhmdar cәmiyyәti, 32-i
kiçik dövlәt müәssisәsi, 24-ü qeyri-yaşayış sahәsi, 3-ü
isә nәqliyyat vasitәsidir.

Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin  tәşkil
etdiyi әmlak hәrracları bir qayda olaraq Komitәnin
İnformasiya Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә
Mәrkәzindә baş tutur. Hәrracdan öncә komissiya sәdri
öncә hәrracın qaydalarını vә  iştirakçıların hüquqlarını
xatırladıb. Bildirib ki, rәqabәtli keçәn hәrracda qiymәt
artımı әmlakın ilkin qiymәtinin 1%-dәn az olmamalıdır.

Qalib olmayan şәxs hәrracdan sonra ödәdiyi behi geri ala
bilәr, satılmayan әmlaklar isә yenidәn satıcının sәrәn ca -
mı na qaytarılır.

Belәliklә, sentyabrın ilk hәrracında 10 dövlәt
әmlakına 17 sifariş daxil olub.  İlk olaraq Nәsimi rayonu,
20 yanvar küçәsindә yerlәşәn 5 mәrtәbәli binanın
yarımzirzәmisinin bir hissәsi hәrraca çıxarılıb. Sahәsi
29,5 kvadratmert olan әmlakın ilkin satış qiymәti 10 min
manat elan edilib. Digәr iddiaçı olmadığı üçün 2 saylı
iştirakçı hәmin qiymәtlә adıçәkilәn әmlakı almağa nail
olub. 

Satışa çıxarılan digәr qeyri-yaşayış sahәsi Xәtai ray-

onu, N.Әliyev küçәsindә yerlәşir. 79 kvadratmetr sahәni
әhatә edәn 5 mәrtәbәli binanın yarımzirzәmisinin bir
hissәsi 17 500 manat ilkin satış qiymәti ilә hәrraca
çıxarılıb. Onu almaq üçün 2 iştirakçı rәqabәt aparıb.
Öncә 1 saylı biletin sahibi qiymәtә razılığını bildirib.
Ardınca 3 saylı iştirakçı 18 min manat tәklif edib.
Rәqabәt nәticәsindә qiymәt tәkliflәri ardıcıl olaraq 18
500 manat, 19 000 manat, 19 500 manat, 20 000 manat,
20 500 manat kimi dәyişib. Nәhayәt, son olaraq 3 saylı
iştirakçı adıçәkilәn әmlakı almaq üçün 27 500 manat
tәklif edib vә digәr variant sәslәnmәdiyindәn o, hәmin
qiymәtlә hәrracın qalibi olub.

Bu hәrracda Binәqәdi rayonu, 8-ci mikrorayon
İ.Dadaşov küçәsi, 72-dәki qeyri-yaşayış sahәsi dә sahibi-
ni tapıb. 5 mәrtәbәli binanın zizәmisinin bir hissәsinin
(sahәsi 17,2 kvadratmetr) ilkin satış qiymәti 3 min manat
elan edilib. Başqa sifarişçi olmadığı üçün 4 saylı iştirakçı
bu hәrracda hәmin qiymәtlә qalib elan edilib.

Rayondakı digәr qeyri-yaşayış sahәsi dә sahibini
tapıb. Bilәcәri qәsәbәsi, 5057/68- ci mәhәllә, bina 9-da
yerlәşәn 9 mәrtәbәli binanın yarımzirzәmisinin bir
hissәsinin ilkin satış qiymәti 12 500 manat elan edilib.
Sahәsi 79,1 kvadratmetr olan әmlakın hәrracında 1 saylı
iştirakçı hәmin qiymәtlә qalib elan edilib.

Sahәsi 25,5 kvadratmetr olan digәr qeyri-yaşayış
sahәsi Sabunçu rayonu, Bakıxanov qәsәbәsi,
A.Mustafayev küçәsi, 12-dә yerlәşir. 3 mәrtәbәli binanın
yarımzirzәmisinin bir hissәsi 5 min manat ilkin satış
qiymәti ilә hәrraca çıxarılıb. Bu hәrracda 5 saylı iştirakçı
qalib elan edilib.

Xәtai rayonu General Şıxlinski küçәsi, 1-dә yerlәşәn
qeyri-yaşayış sahәsinin hәrracı isә rәqabәtli keçib.
Nәticәdә qiymәt 2 dәfәdәn artıq bahalaşıb. 9 mәrtәbәli
binanın yarımzirzәmisinin bir hissәsinin (sahәsi 48,9
kvadratmetr) ikin satış qiymәti 7 500 manat elan edilib. 1
vә 6 saylı iştirakçılar onu almaq uğrunda mübarizә
aparıblar. İlk olaraq yeni tәklif 6 saylı iştirakçıdan gәlib –
7 600 manat. Ardınca tәkliflәr bir-birini әvәz edib. 8 000
manat, 8 100 manat, 9 000 manat, 9 100 manat, 10 000
manat, 10 100 manat, 11 000 manat, 11 100 manat, 12
000 manat vә daha yüksәk rәqәmlәr sәslәndirilib. 1 saylı
iştirakçı 16 min manat tәklif edib. Bu zaman sözügedәn
әmlakı 6 saylı biletin sahibi 16 100 manata almağı tәklif
edib. Vә bu, hәrracın sonuncu tәklifi olub. 6 saylı iştirakçı
son qiymәtlә qalib elan edilib.

Nizami rayonundakı qeyri-yaşayış sahәsi isә daha
baha satılıb. Q.Qarayev prospekti, 114 ünvanında
yerlәşәn 9 mәrtәbәli binanın zirzәmisinin bir hissәsi üçün
ilkin satış qiymәti 25 min manat elan edilib. Sahәsi 146,4
kvadratmetr olan әmlakı almaq üçün 2 sifariş daxil olsa
da hәrrac zamanı onlardan yalnız biri elan edilәn qiymәtә

münasibәt bildirib. Nәticәdә 7 saylı iştirakçı hәmin
әmlakı 25 min manata ala bilib.

Eyni qiymәtlә digәr qeyri-yaşayış sahәsi Sәbail ra -
yonunda satışa çıxarılıb. M.Hüseyn küçәsi, dalan 1, ev 7-
dә yerlәşәn 2 mәrtәbәli binanın yarımzirzәmisinin bir
hissәsi dә hәrracda sahibini tapıb. Belә ki, sahәsi 47,9
kvadratmetr olan әmlakın hәrracında 9 saylı biletin
sahibi qalib elan edilib.

Sentyabrın 4-dә baş tutan hәrracda 2 maşına sifariş
verilib. Onlardan biri 2004- cü ildә istehsal edilәn “VAZ
– 21070” markalı maşın üçün 1000 manat ilkin satış qiy -
mә ti elan edilib. İştirakçılardan 11 saylı biletin sahibi ma -
şı nı bu qiymәtә almağa razı olduğunu bildirib. İştirakçı
hә min qiymәtlә qalib elan edilib.

Qaydalara görә, hәrracda qalib olan şәxslәr 10 gün
әrzindә alqı-satqı müqavilәsi bağlamalı, 30 bank günü
әrzindә aldıqları әmlakların ödәnişini etmәlidirlәr. Әks
halda, hәmin әmlak onlardan geri alınacaq vә ödәdiklәri
beh geri qaytarılmayacaq. Hәrracda iştirak edәrәk is tәk -
lә ri nә nail olan vәtәndaşlar hәrracın әvvәldәn sona dәk
şәf faf qaydada keçirilmәsindәn razı qalmışdılar. Bi nә -
qәdi rayonu, 8-ci mikrorayon İ.Dadaşov küçәsi, 72-dәki
qeyri-yaşayış sahәsinә sahib olan iştirakçı hәrrac barәdә
mәlumatları internetdәki resurslardan әldә etdiyini
bildirib:

“Mәlumatda әtraflı informasiya var idi. Qiymәtlәr
dә bizi qane edir. Başqa yerdәn bu qiymәtlә elә bir
әmlakı ala bilmәzdik. Üstәlik bütün qaydalar şәffaf for-
mada hәyata keçirilir. Mәn nәticәdәn tam razıyam.
Ancaq әmlakı necә istifadә edәcәyimi hәlә
dәqiqlәşdirmәmişәm”.

Nizami rayonu Q.Qarayev prospekti 114-dәki
qeyri-yaşayış sahәsinә sahib olan şәxs isә hәrrac barәdә
elanı “Mülkiyyәt” qәzetindә görüb. Qiymәti uyğun
olduğundan hәrraca qoşulmağa qәrar verib: 

“Hәrrac şәffaf qaydada keçirildi. Biz dә iştirak edib
istә diyimizә nail olduq. Tәmirdәn sonra işә baş la ya ca -
ğıq”.

Әmlak sahibi aldığı sahәni mebel dükanı kimi
istifadә edәcәyini bildirib: “Qiymәtlәr dә bizim cibimizә
uyğundur”.

Mәlik Ağahüseynov isә Bakıxanov qәsәbәsi,
A.Mus tafayev küçәsi, 12-dә yerlәşәn 3 mәrtәbәli binanın
yarımzirzәmisinin bir hissәsini almağa nail olub. Bildirib
ki, hәmin sahә onların yaşadığı mәnzilin bir hissәsi kimi
uzun illәrdir istifadә olunur. Özәllәşmәyә açıldıqdan son-
ra isә onlara bu barәdә xәbәrdarlıq edilib.

M.Ağahüseynov da hәrraca qatılaraq istifadә etdiyi
әmlakı özәllәşdirmәyә nail olub:“Hәrrac prosesi çox
şәffaf keçdi. Beh ödәnişi etdik, bu gün dә iştirak edib
aldıq. Qiymәti dә qaneedicidir”.

R"qab"t qiym"ti 2 d"f" bahalaşdırdı
HéRRACDAN REPORTAJ

Artıq yeni texnologiyaların h"rrac sistemin" g"tirilm"si h"r k"sin bu şansdan
yararlanmasına  imkan yaradıb.  Evd"n çıxmadan almaq  ist"diyiniz  "mlaka elek-
tron qaydada sifariş ver" v" h"rraca onlayn qoşula bil"rsiz.  Sentyabrın 4-d" baş
tutan h"rracda da 4 iştirakçı bu qaydalardan yararlanaraq  h"rraca qatılıb. 
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qeydiyyatı 4,3%, o cümlәdәn ilkin qeydiyyat 11%, tәkrar
qeydiyyat 1,5% azalıb. Avqustda ipoteka qeydiyyatı 8%,
texniki pasportlar 4% azalıb, yüklülük isә 17% artıb
(Cәdvәl 1.). 

Avqustda mülkiyyәt hüquqlarının qeydiyyatı
aparılan әmlaklardan 3 606-sı fәrdi yaşayış vә bağ evi, 4
695-i mәnzil,  8 609-u torpaq sahәsi, 347-si qeyri-yaşayış
binası, 281-i qeyri-yaşayış sahәsi, 57-si әmlak kompleksi,
8-i çoxmәrtәbәli yaşayış binası, 12-si isә çoxillik әkmә ol-
ub. Belәliklә, ötәn ay qeydiyyatdan keçәn әmlakların
tәqribәn yarısını torpaq sahәlәri tәşkil edib. 2017-ci ilin
avqustı ilә müqayisәdә torpaq sahәlәrinin qeydiyyatı 7%,
fәrdi evlәr 0,7%, mәnzillәrin qeydiyyatı 0,8% azalıb.
Qeyri-yaşayış sahәsinin qeydiyyatında 11%, әmlak
komplekslәrindә 12% azlma var. Әvәzindә çoxillik
әkmәlәrin qeydiyyatı 70% yüksәlib (Cәdvәl 2.). 

Ümumilikdә, yanvar-avqust aylarında ölkәdә 144,7
min әmlaka aid hüquqlar dövlәt qeydiyyatına alınıb. Bu
ötәn ilin eyni dövrünә nisbәtәn 12,6% artıqdır.
Qeydiyyatdan keçәn әmlakın 40 957-si (28,3%) ilkin, 103
705-i (71,7%) tәkrar qeydiyyata aiddir. 

Ötәn ilin eyni dövrü ilә müqayisәdә ilkin qeydiyyat
5,5%, tәkrar qeydiyyat 15,6% artıb. 

Bu dövrdә 123 minә yaxın texniki pasport, 91,5 min
müayinә aktı tәrtib edilib, dövlәt reyestrindәn
mәhdudlaşmaya dair 129,5 min, әhaliyә xidmәtlә bağlı
49,5 minә yaxın arayış verilib, 27,3 min ipoteka, 3 min
yüklülük qeydiyyata alınıb. 

2017-ci ilin eyni dövrü ilә müqayisәdә texniki
pasportların sayı 11%, ipoteka qeydiyyatı 12%, yüklülük
35% artıb (Cәdvәl 3.)

Yanvar-avqust aylarında mülkiyyәt hüquqlarının
qeydiyyatı aparılan әmlaklardan 26 mini fәrdi yaşayış vә
bağ evi, 37,7 mini mәnzil, 74 mini torpaq sahәsi, 2,7 mini
qeyri-yaşayış binası, tәqribәn 3,6 mini qeyri-yaşayış
sahәsi, 561-i әmlak kompleksi, 100-ü çoxmәrtәbәli
yaşayış binası, 100-ü çoxillik әkmә olub. Ötәn ilә nisbәtәn

Qeydiyyatın sadәlәşdirilmәsi, әhali arasında aparılan
maariflәndirici kampaniyalar, çoxsaylı elektron
xidmәtlәrin tәtbiqi nәticәsindә әhali әmlakın
qeydiyyatının vacibliyini vә sadәliyini qiymәtlәndirib.
Qeydiyyat müddәtinin azaldılması da qeydiyyatın
artmasının әsas sәbәblәrindәndir. Ölkәdәki әhali vә
sahibkarların iqtisadi fәallığı, xüsusilә dә regionlardakı
iqtisadi proseslәr dә, vәtәndaşların әmlak qeydiyyatına
marağını artırıb. 

Belәliklә, ӘMDK-nin mәlumatlarına görә, 2018-ci
ilin avqust ayında ölkәdә 17 615 әmlak üzәrindә
mülkiyyәt hüququ qeydә alınıb. Aparılan qeydiyyatın 4
871-i (27,7%) ilkin, 12 744-ü (72,3%) tәkrar qeydiyyata
aiddir. Avqustda 15 039 әmlaka texniki pasport, 11 655
müayinә aktı tәrtib edilib, 387 yüklülük, 3 433 ipoteka
qeydә alınıb. Ötәn ay mәhdudlaşdırmaya dair 16 610
arayış, әhaliyә xidmәtlә bağlı isә 2 654 müxtәlif arayışlar
verilib. Ötәn ilin avqustu ilә müqayisәdә әmlakın
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Az"rbaycanda "hali arasında keçiril"n çoxsaylı qeydiyyat
kampaniyaları, mobil v" elektron xidm"tl"rin aktivl"şm"si öz
n"tic"l"rini verm"kd"dir. Yanvar-avqust aylarında ölk"d" "mlakın
qeydiyyatı öt"nilki göst"ricil"ri üst"l"yib. Avqust ayında qeydiyyat
göst"ricil"rind" azalma baş vers" d", ilk 8 ayın göst"ricil"ri müsb"tdir. 

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

Xidmətinin əsas göstəriciləri

№ Göstəricilər avqust,
2018

avqust, 2017-
yə nisbətən

artım

1
Mülkiyyәt hüquqları üzrә

aparılmış dövlәt
qeydiyyatının sayı  

17 615 -4,3%

o cümlәdәn,
ilkin qeydiyyat

4 871 -11,0%

tәkrar qeydiyyat 12 744 -1,5%

2 Texniki pasportların sayı 15 039 -3,8%

3 Yüklülük (icarә, istifadә) 387 16,6%

4 İpoteka qeydiyyatı 3 433 -8,4%

5
Mәhdudlaşdırmaya

(yüklülüyә) dair dövlәt
reyestrindәn arayış

16 610 16,7%

6
Әhaliyә xidmәtlә bağlı

müxtәlif arayışlar 
2 654 -14,7%

7 Müayinә aktı 11 655 -5,9%

Qeydiyyata alınan 
h"r 3 "mlakdan biri 

Bakıdadır 
Cədvəl 2. 2018-ci ilin avqust ayında hüquqların

dövlət qeydiyyatının əmlak bölmələri üzrə hesabatı

№ Göstəricilər avqust,
2018

avqust, 2017-
yə nisbətən

artım

Cәmi (Qeydiyyat üzrә) 17 615 -4,3%

1 Fәrdi yaşayış vә bağ evi 3 606 -0,7%

2 Mәnzil (özәllәşdirmә) 4 695 -0,8%

3 Torpaq sahәlәri 8 609 -7,2%

4 Qeyri yaşayış binası 347 0,0%

5 Qeyri-yaşayış sahәsi 281 -11,1%

6 Әmlak kompleksi 57 -12,3%

8
Çoxmәrtәbәli yaşayış

binaları
8 4 dәfә azalma

9 Çoxillik әkmәlәr 12 71,4%



Özәllәşmә nәticәsindә biznes mühitinә daha bir
müәssisә qoşulur. Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi
(ӘMDK) bu il mayın 31-dә Neftçala rayonunda yerlәşәn
S.Q.Kәrimov adına Kür-Tәcrübi Nәrә Balıqartırma
Zavodunun satışı üzrә investisiya müsabiqәsi elan
etmişdi. 

Komitәdәn daxil olmuş mәlumata görә Müsabiqәdә
iştirak etmәk üçün iki iddiaçı tәrәfindәn әrizә vә in-
vestisiya tәkliflәri tәqdim olunub. Tәkliflәrә baxıldıqdan
sonra açıq sәsvermә yolu ilә “Azerbaijan Fish Factory”
MMC investisiya müsabiqәsinin qalibi elan edilib.

İddiaçılar qarşısında qoyulan şәrtlәrdәn başlıcası
müәssisәyә investisiya qoyuluşuna dair tәkliflәrin
verilmәsi, iş yerlәrinin bәrpası vә yeni iş yerlәrinin

açılması, istehsal prosesinә müasir texnologiyaların
tәtbiqidir. Hәmçinin istehsal olunan mәhsulun çeşidinin
genişlәndirilmәsi, yerli xammaldan istifadә olunması,
ekoloji tarazlığın qorunması әsas vәzifәlәrdәndir.

Qalib şirkәt dövlәt büdcәsinә 750 min manat
mәblәğindә pul vәsaitinin köçürülmәsini, ümumi hәcmi
3 milyon 79 min manat tәşkil edәn İnvestisiya
Proqramının icrasını, elәcә dә digәr sosial-iqtisadi vә
ekoloji öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsini üzәrinә götürüb.

Hәyata keçirilәcәk investisiya qoyuluşları
nәticәsindә müәssisәdә 28 yeni iş yerinin yaradılması,
habelә fәaliyyәt dairәsindәn asılı olaraq işçilәrә 300
manatdan az olmayan mәblәğdә әmәk haqqının
verilmәsi planlaşdırılır.

Rusiyada bağ sahәlәrindәki
kiçik tikililәr, o cümlәdәn hamam vә
qarajlar üçün vergilәri aero foto çәki -
liş lәr vasitәsilә vә hәmin obyektlәrin
Da şınmaz Әmlakın Vahid Dövlәt
Reyes trindә (DӘVDR) qeydiyyatdan
keç mәklә avtomatik qaydada hesab -
lamaq mümkün olacaq.

“İzvestiya” qәzeti xәbәr verir,
әmla kın növünün müәy yәnlәş diril -
mә si zamanı vergi xidmәti Rusiyanın
Dövlәt Reyestrinin mәlumatlarına
әsaslanacaq vә torpağın tipindәn asılı
olma yaraq DӘVDR tәrәfindәn nöm -
rә almış istәnilәn iri tikili vergitutma
ob yektinә çevrilәcәk.

Bu ildәn Rusiyada start veri lә -
cәk daşınmaz әmlakın qeydiyyata
alın ması kampaniyası 40 min obyek-

ti әha tә edәcәk. Kampaniya zamanı
obyektlәrin qeydiyyata alınması
üçün reg ionların administrasiyaları
peyk dәn çәkilmiş fotolardan vә ya
pilotsuz uçan cihazların
mәlumatlarından istifadә edә
bilәcәklәr.

Onu da qeyd etmәk yerinә düşәr
ki, Rusiya qanunvericiliyinә әsasәn,
yalnız evlәr deyil, hәyәtdә olan tiki li -
lә rin hamısı - hamamlar, tәsәrrüfat
an barları, hәtta hasarlar qeydiyyata
alın malıdır vә bunlar üçün vergi ödә -
nilmәlidir. Bağ evi olan vәtәndaşların
әk sәriyyәti bu qanunun tәlәblәrinә la -
qey dlik göstәrdiyinә görә Mos k va әt -
ra fı vilayәtin rәhbәrliyi qeydiyyata
alın mamış obyektlәr üçün cәri mә lә -
rin mәblәğini üçqat artırıb.

Naftalanda 
200-220
n"f"rlik yeni
sanatoriya 
tikilir 

Azәrbaycan Hәmkarlar
İttifaqları Konfederasiyasının
(AHİK) xәtti ilә Naftalan şә -
hәrindә 200-220 nәfәrlik yeni
sana toriya tikilir. Kon fede rasi -
ya nın mәlumatına görә, hazırda
kurortların inkişafına dair dövlәt
proqramı hәyata keçirilir vә bu -
nunla әlaqәdar olaraq AHİK sa -
natoriyaların tikintisi vә tәmiri
işlәrini aparır. Bu gün sanatori -
ya vә istirahәt mәrkәzlәrinin 85
fa izi konfederasiyanın balan sın -
dadır.

Vergil"r peyk ç"kilişl"ri "sasında
hesablanacaq

Närä
Balıqartırma 

Zavodu satıldı

Närä
Balıqartırma 

Zavodu satıldı

torpaq sahәlәrinin qeydiyyatı 14%, fәrdi yaşayış vә bağ
evlәrinin qeydiyyatı 2,5%, mәnzillәrin qeydiyyatı 15%
artıb. Çoxmәrtәbәli yaşayış binalarının qeydiyyatında
5,3% dәfә artım, çoxillik әkmәlәrdә 27% azalma var
(Cәdvәl 4.). 

Avqust ayının nәticәlәrinә görә, әmlakın
qeydiyyatının 32,2%-i paytaxtdadır. Әnәnәvi olaraq fәrdi
yaşayış evi, torpaq sahәlәri, qeyri-yaşayış binaları vә
әmlak komplekslәri üzrә әmәliyyatların böyük hissәsi,
çoxillik әkmәlәrlә әmәliyyatların isә hamısı regionlarda
aparılır. Bu dövrdә qeydiyyatdan keçәn 95 çoxmәrtәbәli
binadan 72-si regionlardadır (Cәdvәl 5.). 

Ötәn ilin eyni dövrünә nisbәtәn әmlakın
qeydiyyatının artımı hәm Bakı şәhәrindә, hәm dә region-

larda baş verib. Belә ki, yanvar-iyun aylarında Bakıda
әmlakın qeydiyyatı 7,2%, regionlarda isә 15,4% artıb.  

Yanvar-avqust aylarında Xidmәtin 18 әrazi ida rә si -
nin 2-dә daşınmaz әmlakın qeydiyyatının azalması, 16
әrazi idarәsindә isә artımı müşahidә edilib.  Bu dövrdә
qeydiyyatın әn böyük artımı Lәnkәran (71,1%), Ucar
(31,8%) vә Şәki (28,6%) әrazi idarәlәrindә baş verib.
Qeydiyyatın azalması isә Qәbәlә (11,9%) vә Tovuz
(4,7%) әrazi idarәlәrindә qeydә alınıb. 

Yanvar-iyun aylarında daşınmaz әmlak üzәrindә
qeydә alınan mülkiyyәt hüquqlarının 28,3%-i ilkin
qeydiyyatın payına düşür. Әrazi idarәlәri üzrә ilkin
qeydiyyatın әn yüksәk göstәricisi Zaqatala (39,9%), Bakı
(33,7%) vә Şәki (33,5%) әrazi idarәlәrindә baş verib.
Ümumiyyәtlә 18 әrazi idarәsinin 6-da ilkin qeydiyyatın
payı 30%-i keçir. 

İlkin qeydiyyatın әn aşağı göstәricisi isә Lәnkәran
(17,5%) vә Xaçmaz (19,1%) әrazi idarәlәrindә olub. 

2018-ci ilin avqustunda ölkә üzrә 1 247 mәnzil
özәllәşdirilib. Ötәn ilin müvafiq dövrünә nisbәtәn
özәllәşdirilmiş mәnzillәrin sayı 13% azalıb. Ümumilikdә,
özәllәşdirmә başlayandan 2018-ci il sentyabrın 1-dәk ölkә
üzrә 555 067 mәnzil özәllәşdirilib. 

№91 ’2018 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     3332 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №91 ’2018

рейтингляр 

Cədvəl 4. 2018-ci ilin yanvar-avqust aylarında
hüquqların dövlət qeydiyyatının əmlak növləri üzrə

hesabatı

№ Əmlak Bölmələri
Yanvar-
avqust,

2017

Yanvar-
avqust 2016-
ya nisbətən

artım

Cәmi (Qeydiyyat üzrә) 144 662 12,6%

1 Fәrdi yaşayış vә bağ evi 25 988 2,5%

2 Mәnzil (özәllәşdirmә) 37 750 15,0%

3 Torpaq sahәlәri 73 829 13,7%

4 Qeyri yaşayış binası 2 712 13,9%

5 Qeyri-yaşayış sahәsi 3 622 60,3%

6 Әmlak kompleksi 561 11,5%

8 Çoxmәrtәbәli yaşayış binaları 100 5,3%

9 Çoxillik әkmәlәr 100 -27,5%

Cədvəl 5. 2017-ci ilin yanvar-avqust aylarında
hüquqların dövlət qeydiyyatının əmlak bölmələri, 

Bakı və regionlar üzrə hesabatı

№ Əmlak Bölmələri
Ölkə
üzrə

Bakı üz -
rə Sayı 

Bakı
üzrə % 

Cәmi (Qeydiyyat üzrә) 144 662 46 566 32,2%

1 Fәrdi yaşayış vә bağ evi 25 988 8 111 31,2%

2 Mәnzil (özәllәşdirmә) 37 750 26 523 70,3%

3 Torpaq sahәlәri 73 829 7 788 10,5%

4 Qeyri yaşayış binası 2 712 836 30,8%

5 Qeyri-yaşayış sahәsi 3 622 3 108 85,8%

6 Әmlak kompleksi 561 172 30,7%

8
Çoxmәrtәbәli yaşayış

binaları
100 28 28,0%

9 Çoxillik әkmәlәr 100 - -

Cədvəl 6. 2018-ci ilin yanvar-avqust aylarında daşınmaz
əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatının Bakı və

regionlar üzrə artım dinamikası

Ərazi İdarələri
Yanvar-

avqust, 2017 
Yanvar-

avqust, 2018
Artım

Respublika üzrә
cәmi

128 487 144 662 12,6%

Bakı şәhәr Әrazi
İdarәsi

43 455 46 566 7,2%

Regional Әrazi
İdarәlәri

85 032 98 096 15,4%

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

Xidmətinin əsas göstəriciləri

№ Göstəricilər 
Yanvar-
avqust,

2018

Yanvar-
avqust 2017-
yə nisbətən

artım

1
Mülkiyyәt hüquqları üzrә 
dövlәt qeydiyyatının sayı

144 662 12,6%

o cümlәdәn, ilkin qeydiyyat 40 957 5,5%

tәkrar qeydiyyat 103 705 15,6%

2 Texniki pasportların sayı 122 839 10,8%

3 Yüklülük (icarә, istifadә) 3 052 34,6% 

4 İpoteka qeydiyyatı 27 340 12,3%

5
Mәhdudlaşdırmaya

(yüklülüyә) dair dövlәt
reyestrindәn arayış

129 485 29,4%

6
Әhaliyә xidmәtlә bağlı

müxtәlif arayışlar 
49 514 27,4%

7 Müayinә aktı 91 478 7,9%
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éMLAK BAZARININ 
İNANILMAZ RéQéMLéRİ 

Milyonlar, milyardlar vә trilyonlarla dollarlar.
Әmlak bazarı ilә bağlı son rәqәmlәr sizin dünya vә
rәqәmlәr barәdә tәsәvvürünüzü alt-üst elәmәk
gücündәdir. 

Mәşhur «Savills» әmlak agentliyinin mütә xәs -
sislәri planetdәki bütün әmlakların qiymәtini hesab la -
yıb lar. 

Agentliyin hesablamalarına görә, dünyadakı bütün
daşınmaz әmlakların ümumi dәyәri 280,6 trilyon
dollardır. 

Әmlakların ümumi qiymәtinin nә qәdәr yüksәk
olduğunu göstәrmәk üçün kiçik müqayisә kifayәt edir.
Belә ki, dünyadakı әmlakların dәyәri qәdәr pulla 70
150 «Mançester Yunayted» klubunu vә ya 112 240
әdәd «Mona Liza» rәsmini almaq olardı. Qeyd edәk ki,
«Mançester Yunayted» klubunun bazar qiymәti 4 mil-
yard dollardır, Leonardo da Vinçinin ölmәz әsәri olan
«Mona Liza»nı isә mütәxәssislәr 2,5 milyard dollar
qiymәtlәndirirlәr. 

Son bir ildә dünyadakı әmlakların ümumi dәyәri
6,2% vә ya 16 trilyon dollar artıb. 

Әn maraqlısı da odur ki, әmlakların böyük hissәsi
yaşayış sahәlәrinin – evlәrin vә mәnzillәrin payına
düşür. Dünyadakı kommersiya obyektlәrinin qiymәti
«cәmi» 33,3 trilyon dollar, kәnd tәsәrrüfatı
torpaqlarının qiymәti isә 27,1 trilyon dollar tәşkil edir. 

«Savills» mütәxәssislәrinin qiymәtlәndirmәsinә
görә, dünyadakı bütün әmlakların ümumi dәyәri bütün
dünya üzrә Ümumi Daxili Mәhsuldan 3 dәfә artıqdır. 

Daşınmaz әmlak bazarının mәblәğcә necә nәhәng
olduğunu qiymәtlәndirmәk üçün onu qızılı bazarı ilә dә
müqayisә etmәk olar – tarixdә indiyәdәk hasil edilәn
bütün qızılların ümumi qiymәti 7,6 trilyon dollar vә ya
daşınmaz әmlak bazarının cәmi 3,5%-i qәdәrdir. 

Әmlak bazarında әn böyük payı olan ölkәlәr vә
regionlar da mәlum olub. Hesablamalar göstәrir ki,
kommersiya obyektlәrinin dәyәrinә görә, ölkәlәr
arasında birinci yeri ABŞ tutur – burada bütün kom-
mersiya әmlaklarının ümumi dәyәri 8,1 trilyon
dollardır. 

Sonrakı yeri Çin, Yaponiya, Almaniya vә Böyük
Britaniya tutur. 

Әmlakının әn az dәyәri olan region isә çoxsaylı
konflikt vә müharibәlәrin olduğu Yaxın Şәrq vә Şimali
Afrika regionudur. Buradakı әmlakların dәyәri
dünyanın әmlak bazarında cәmi 2% tәşkil edir. 

Әhali sayına vә әmlakın qiymәtinә görә, dünyada
birinci yeri Çin vә Honkonq tutur. Belә ki, dünya
әhalisinin 19%-nin toplandığı Çin vә Honqdakı
әmlakların dәyәri ümumi bazarın 26%-ni tәşkil edir. 

Dünya әhalisinin 10%-nin olduğu Avropadakı

әmlakların dәyәri isә ümumi bazarın 22%-i qәdәrdir. 
Şimali Amerika (ABŞ vә Kanada) dünya

әhalisinin cәmi 7%-ni tәşkil etdiyi halda, buradakı
әmlaklar dünyanın әmlak bazarının 22%-ni tәşkil edir. 

Ümumilikdә ABŞ vә Kanadanın da daxil olduğu
Şimali Amerika regionu vә Avropada dünya әhalisinin
cәmi 17%-nin yaşamasına baxmayaraq bu
regionlardakı әmlakın ümumi dәyәri dünya bazarının
44%-ni tәşkil edir. 

Hesablamalar göstәrib ki, dünyanın әn mәşhur
әmlak bazarlarından sayılan Böyük Britanyadakı
evlәrin ümumi qiymәti 9 trilyon dollar tәşkil edir. Bu
göstәrici Rusiyadan tәqribәn 3 dәfә artıqdır. Belә ki,
Rusiyadakı bütün evlәrin qiymәti 2,9 trilyon dollardır.
Şimal qonşumuzun әrazisindәki әmlakların dәyәrinın
30%-i Moskvadakı әmlakların payına düşür. Rusiya
paytaxtındakı әmlakların ümumi dәyәri 870 milyard
dollardır. 

Hesablamanı aparan «Savills» agentliyinin dünya
tәdqiqatların departamentinin direktoru İolanda Barns
hesabatın nәticәlәrini şәrh edәrkәn bildirib ki, әmlak
bazarında çoxsaylı dәyişikliklәrә baxmayaraq mәnzil
yenә dә әn vacib әmlak sayılır: «Dünyada harada olur-
sunuzsa olun, mәnzil ilk növbәdә sığınacaqdır. Amma
getdikcә daha çox insan evinin hansı qiymәtә olduğunu
bilmәk istәyir». Departament direktoru bildirir ki, ötәn
il dünyadakı bütün mәnzil vә evlәrin qiymәti 8% ar-
taraq 220,6 trilyon dollar tәşkil edib. 

Yeri gәlmişkәn, mәnzil vә evlәrin qiymәti kom-
mersiya obyektlәri ilә müqayisәdә daha sürәtlә artır –
obyektlәrin qiymәtindә artım cәmi 3% olmuş vә ümu-
mi qiymәt 33,3 trilyon dollara çatmışdı. 

Kәnd tәsәrrüfatı torpaqları vә meşәlәrin ümumi
qiymәti isә ötәn il 0,4% azalaraq 27,1 trilyon dollara enib. 

Müqayisә üçün bildirәk ki, ötәn il dünyanın sәhm
bazarında qiymәt artımı 22%, qızılın qiymәt artımı isә
13% tәşkil edib. 

Bu dövrdә istiqrazlar vә borc kağızlarının qiymәti
3,5%, kommersiya obyektlәrinin qiymәti 3% artıb.
Dünya iqtisadiyyatında artım isә 3,5% tәşkil edib. 

Hesabatda digәr maraqlı detal, dünyanın әmlak
bazarının digәr sahәlәrlә müqayisәsi olub. Belә ki,
agentliyin ekspertlәrinin hesablamalarına görә,
dünyadakı bütün qiymәtli kağızların ümumi dәyәri 190
trilyon dollara yaxındır. Bunun 105,3 trilyon dollarını
istiqrazlar vә digәr borc kağızları, 85 trilyon dollarını
isә sәhmlәr tutur. 

Dünyadakı neft ehtiyatlarının ümumi qiymәti
114,1 trilyon dollar, indiyәdәk çıxarılmış olan bütün
qızılların hәcmi 7,6 trilyon dollar, kriptovalyuta
bazarının hәcmi isә cәmi 0,5 trilyon dollardır. 
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Almaniyada g"lirli evl"r
QİYMéTLéR, ŞéRAİT Vé QAZANC İMKANLARI

Gәlirli evlәr tәqribәn 200 il bundan әvvәl Qәrbdә
yaranmağa başlayıb vә indi dә Avropada uğurla istifadә
edilir. Belә evlәrin әn çox yayıldığı ölkәlәrdәn biri dә
Almaniyadır. Bu dәfә «Daşınmaz Әmlak» Almaniyanın
populyar vilayәtlәrindәn olan Şimali Reyn –
Vestfaliyadakı gәlirli evlәrә yatırım vә burada  qazanc
imkanları barәdә mәlumat verir. 

KLASSİK YATIRIM NÖVÜ 
Almaniyada gәlirli evin – kirayәyә verilәn

mәnzillәrin olduğu binanın – alınması klassik yatırım
variantıdır. Üstәlik, bu yatırım kirayә evlәrә tәlәbatın
böyük olduğu regionda edilirsә, uzunmüddәtli qazanc
tәmin edilib. Şimali Reyn-Vestfaliya әyalәti  -
Almaniyanın әn sıx әhalisi olan vә sәnaye cәhәtdәn
inkişaf etmiş torpağıdır. 

GéLİRLİ EVLéRİ NEÇéYé ALMAQ OLAR? 
Xarici bazarlarda әmlak satışı ilә mәşğul olan

agentliklәr bildirir ki, Şimali Reyn-Vestfaliyada gәlirli
evin minimum qiymәti 200 min avrodur. Amma indi belә
variantları tapmaq çәtindir. Hazırda gәlirli evin ortalama
qiymәti 300-400 min avro arasındadır. Bu, әn geniş
yayılan variantdır. Bir qayda olaraq bu qiymәtә olan
gәlirli evlәr 3-4 mәrtәbәli olur vә burada 7-8 mәnzil

yerlәşir. Yәni bir girişli binanın hәr mәrtәbәsindә iki
mәnzil yerlәşir. Gәlirli evlәrin әn bahalı variantı isә 1,5
milyon avrodur, belә binalarda 25-30 mәnzil olur.
Bundan baha, bahalı variantlar olduqca azdır, çünki daha
yüksәk mәblәği olan investorlar artıq başqa yatırım
variantlarına, mәsәlәn mağaza, ofis vә anbarlara diqqәt
yetirirlәr. 

GéLİRLİ EVLéR HARADA YERLéŞİR? 
Şimali Reyn-Vestfaliyanın bütün şәhәrlәri belә

evlәrlә zәngindir. Daha dәqiq desәk, gәlirli evlәr bütöv
mәhәllәlәr üçün әnәnәvi tikilidir. Belә binalar 100, 50 vә
20 il bundan әvvәl inşa edilib.

GéLİRLİ EVLéRİ HARADAN ALMAQ SéRFéLİDİR?  
Әlbәttә ki, heç dә bütün şәhәrlәrdәki obyektlәr eyni

dәrәcәdә sәrfәli deyil. Ekspertlәr hesab edir ki, әn yaxşı
variant  regionun әsas şәhәrlәrindәn - Düsseldorf, Köln
vә Bonndan 30-50 kilometr mәsafәdә yerlәşәn kiçik
şәhәrlәrdir. Bu şәhәrlәrdә hәlә dә cәlbedici qiymәtә
obyekt tapmaq vә yaxşı gәlir götürmәk olar. İri
şәhәrlәrdә isә qiymәtlәr daha yüksәk, gәlir dәrәcәsi isә
aşağıdır. 

«YAXŞI GéLİRLİLİK» NéDİR?
Gәlirli evlәr üçün yaxşı gәlirlilik sәviyyәsi ildә 7%-

dir. Tәbii ki, iri şәhәrlәrdә gәlir faizi aşağıdır vә әgәr in-
vestor ildә 4-5% qazanırsa, bu yaxşı sayılır. Amma
nisbәtәn kiçik yaşayış mәntәqәlәrindә daha sәrfәli vari-
antlar tapmaq olar. Hәrçәnd regionda vәziyyәt daim
dәyişir, mәsәlәn, 600 min nәfәr әhalisi olan Essendә
gәlirli evlәrdәn 3-5 il әvvәl illik 7-8% gәlir götürmәk
olardı. Amma indi burada tәkliflәr azalıb vә illik 5%
gәlirә ümid etmәk lazımdır. 

İRİ ŞéHéRLéRDéN UZAQDA GéLİRLİ EV ALMAQ
SéRFéLİDİRMİ?  

Qeyd edildiyi kimi, gәlirli evlәr Almaniyanın bütün
şәhәrlәrindә var vә iri şәhәrlәrdәn daha uzaqda yerlәşәn
yaşayış mәntәqәlәrindә dә belә evlәri almaq olar. Amma
iri şәhәrlәrdәn 100-150 kilometr mәsafәdә yerlәşәn, әhali
sayı isә 50-100 min nәfәr olan şәhәrlәrdә kirayә evlәrә
tәlәbat da aşağıdır. Yәni burada icarәçi tapmaq çәtindir.
Mәsәlәn, Düsseldorfdan 100 kilometr mәsafәdә yerlәşәn
vә sәnaye müәssisәlәri olan İzerlon şәhәrindә gәlirli evlәr
var. Şәhәrdә әhali vә sakinlәr kifayәt qәdәr olsa da, kirayә
evlәrә tәlәbat Dortmund vә Duysburqdakı qәdәr yüksәk
deyil vә belә evlәrә kirayәçi tapmaq daha çәtindir. 

GéLİRLİ EVLéRİN éN BÖYÜK PROBLEMİ
Gәlirli evlәr qazanc götürmәk üçün alınsa da, bәzi

xüsusiyyәtlәr obyektin gәlirliyinә mәnfi tәsir edir.
Bunlardan әn pisi nәmişlik vә kifdir. Nәmişlik vә kif
atmış binaları heç kim almır: «Bir qәdәr әvvәl bizә bir ev
tәklif etmişdilәr, amma onun zirzәmisindә qrunt suları
vardı. Әmlakın sahibi bunu gizlәtmәk üçün zirzәmiyә
dәmir qapı salsa da, bu heç nәyi dәyişmәdi vә biz bu
obyekti satmaqdan imtina etdik»-deyә әmlak
agentliklәrindәn birindәn bildirilir. 

GéLİRLİ EVé TéMİR TéLéB OLUNURMU? 
Ekspertlәr bildirir ki, gәlirli evlәri alarkәn ümu miy -

yәt lә, onların vәziyyәtini ciddi araşdırmaq tәlәb olunur
ki, sonradan investor tәmir ehtiyacı vә әlavә xәrclә üz lәş -
mәsin. İlk növbәdә belә evlәrin damını vә zirzәmilәrini
yox lamaq tәlәb olunur. Onların tәmiri ilә bağlı istәnilәn
işlәr çox bahalıdır. Bundan başqa, ayrıca olaraq istilik
qazanxanasının vәziyyәtini araşdırmaq lazımdır. Әgәr
qazanxana köhnәdir vә ya yoxlamadan keçmәyibsә
(yoxlama tarixi hәmişә qazanın üstündә yazılır) – әlavә
xәrc risklәri yüksәkdir. 

Aydındır ki, әmlakla heç vaxt mәşğul olmayan in-
vestor obyektin problemli olub-olmadığını tam anlaya
bilmәz, ona görә dә, ya bu mәsәlәdә etibarlı rieltorla, ya

da müstәqil qiymәtlәndirici ilә mәslәhәt edib onların
xidmәtindәn istifadә etmәk (qiymәtlәndiricidәn rәy al-
maq) lazımdır.

GéLİRLİ EVDéKİ MéNZİLLéR BOŞ OLA BİLéRMİ
Әgәr Gәlirli evdәki 5-6 mәnzildәn biri vә ya ikisi

boşdursa, bu problem deyil, әgәr 2-3 mәnzil boşdursa, bu
barәdә düşünmәk vә әn azı sәbәbini öyrәnmәk lazımdır.

İCARéÇI TAPMAQ Né QéDéR ÇéKİR?
Bәzәn müştәrini bir günә dә tapmaq olur, amma bu

nadir hallarda baş verir. Ümumiyyәtlә isә mәnzillәrә
icarәçi axtarışı 1-3 ay davam edir. Burada mәnzilin yeri,
onun vәziyyәti, ümumilikdә evin vәziyyәti, sahәsi, hәtta
mәnzilin hansı mәrtәbәdә yerlәşmәsi dә rol oynayır.
Hәmin dövrdә şәhәrdәki vәziyyәt, ilin hansı dövrü
olması vә mәnzillәrә tәlәbata tәsir edәn proseslәrin baş
vermәsi dә müştәri tapmaq müddәtinә tәsir edәcәk. 

GéLİRLİ EVDé OBYEKT Dé VARSA - 
ÜSTÜNLÜKDÜR

Satışda olan gәlirli evlәrin demәk olar ki, yarısında
kiçik ticarәt obyektlәri var. Bu Şimali Reyn-Vestfaliya
torpaqları üçün adi haldır. Bu halın müsbәt vә ya mәnfi
olması isә hәmin obyektin icarәçisindәn asılıdır. Bәzilәri
icarә haqqını normal vә qaydasında ödәyir, bәzilәri isә
ödәnişlәri lәngidir. 

Yeri gәlmişkәn, evdә kommersiya obyektinin
olması gәlirli evin sahibinin xәrclәrinә tәsir etmir.
Ekspertlәr deyir ki, kiçik obyektlәrin xәrclәri dә
mәnzillәrdә olduğu kimidir. Burada böyük icarәçi – su-
permarket vә ya restoran olduğu halda isә gәlirli evin
qiymәti artır. 

GéLİRLİ EVDé HANSI OBYEKT OLMALIDIR?
Yaxşı olar ki, evdә balaca әrzaq dükanı olsun – özü

dә burada tez xarab olan mallar (meyvә-tәrәvәz) deyil,
sular-şirәlәr, elәcә dә siqaretlәr satılsın. Әgәr bura gәliş-
gedişli yerdirsә, onun xidmәtinә tәlәbat artacaq. Çünki
Almaniyada hәftәsonları supermarketlәr işlәmәdiyinә
görә, belә obyektlәrә müştәri tәlәbatı yüksәlir. 

Gәlirli evdәki kommersiya obyektinin tibbi kabinet
olması daha yaxşıdır. Almaniyada müalicә sığorta ilә
olduğuna görә, hәtta gәlirli ev varlı әrazidә yerlәşmәsә
dә hәkimә tәlәbat yüksәkdir – pulu sığorta fondu ödәyir. 

Әvvәllәr bank şöbәlәri dә yaxşı icarәçi sayılırdı.
Amma son vaxtlar maliyyә tәşkilatlarının әksәriyyәti öz
filiallarını ixtisar edәrәk onları müasir vә çox funksiyalı
bankomatlarla әvәzlәyirlәr,  hansı ki, çoxsaylı
әmәliyyatları müstәqil hәyata keçirmәk mümkündür.

Dünyanın "mlak
bazarında el" "mlak

növl"ri mövcuddur ki,
Az"rbaycanda onlara
rast g"lm"k mümkün

deyil. Bel" "mlaklardan
biri d" g"lirli evl"rdir.
G"lirli evl"r – bir neç"

m"nzili olan ad"t"n
kiçik (b"z"n is" böyük)

binalardır.  Buradakı
bütün m"nzill"r

kiray"y" verilir v"
"mlakın sahibinin

qazancı da buradan
formalaşır. 
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Estoniyada 1 avroya kiray" ev verilir

Dünyanın "n bahalı sahilyanı "mlakı Britaniyadadır

Estoniyanın cәnubundakı kiçik
Vıru şәhәrindә cәmi 8 kvadratmetr
sahәsi olan mәnzil kirayәyә verilir.
Sahәsinin az olmasına baxmayaraq
burada yaşayanlar üçün hәr cür
rahatlıq – mini-mәtbәx, sanitar
qovşağı, yataq yeri, hәtta damda ter-
ras da var. Estoniyanın әmlak
portalındakı elana әsasәn, bütün
rahatlığı olan ev uzunmüddәtli
kirayәyә verilir. 

Birnici mәrtәbәdә mini-
mәtbәx vә sanitar qovşağı, ikinci
mәrtәbәdә çarpayı yazı stolu vә
televizor, üçüncü mәrtәbәdә, damda
isә açıq terras var. «Orada kabab da
çәkә bilәrsiniz»-deyә elanda
bildirilir. 

2018-ci ildә tikilәn qeyri adi bi-

na küçәnin hәrәkәt hissәsini düz
yanında, piyada keçidinin üstündә
yerlәşir. İcarә haqqı tәәccüblәndirsә

dә, elanda deyilir ki, söhbәt start
qiymәtindәn gedir, tәkliflәr artdıqca
qiymәt dә yüksәlәcәk. 

İngiltәrәnin cәnub-qәrbindәki
Dorset qraflığında yerlәşәn
Sandbanks sahilindә ümumi qiymәti
122,6 milyon dollar olan 13 villa
yerlәşir. 

850 metr uzunluğu olan sahil
hissәsi әtrafda hәrәkәtin gur olduğu
әrazilәrdәn ayrılıb. Burada hәyәt lәrin
bir hissәsi dәnizin içәrilәrinә gedib

çıxır, torpaq sahәlәrinin eni isә 16-18
metrdir ki, bu da hәmin әra zi lәri
dünyanın әn bahalı әmlaklarına çe-
virir. Sahildә әn müasir üslubda
tikilmiş sonuncu iki villa 20,5 milyon
dollara satılıb. Özü dә onların birini
alıcılar hәlә satış elanından әvvәl
alıblar. Sahilin özәlliyi ondalır ki,
buradakı hәyәtlәrin sayı mәh duddur –

sahil xәttini geniş lәndirmәk vә
obyektlәrin sayını artırmaq mümkün
deyil. Mülklәrin qiymәtinә dәnizә
olan mәnzәrә dә tәsir edib. Belә ki,
fәrqli mәnzәrәlәri olan eyni mülklәr
buradan 10 dәfә ucuzdur. Brita -
niyanın Mayami Biç-i adlandırılan
Sandbanks Londonla әlaqәsi olan
alıcılar arasında çox populyardır. 



Salam, bizim torpaq sah"miz var. Ev tikm"k
üçün o torpağa cıxarış almaq, torpağın kadastr
planını v" bu kimi s"n"dl"ri almaq üçün n"
etm"liyik? 

Nәzәrinizә çatdırırıq ki, “Daşınmaz әmlakın
dövlәt reyestri haqqında” Azәrbaycan
Respublikası Qanununun 8-ci maddәsinә әsasәn,
tәlәb olunan hüquqmüәyyәnedici vә texniki
sәnәdlәr vә ya Azәrbaycan Respublikası
Prezidentinin 13 yanvar 2015-ci il tarixli 439
nömrәli Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş “Daşınmaz
әmlakın dövlәt reyestri haqqında” Azәrbaycan
Respublikasının Qanunu qüvvәyә minәnәdәk
әldә edilmiş vә yaranmış daşınmaz әmlak
obyektlәri üzәrindә hüquqların әldә edilmәsini
tәsdiq edәn sәnәdlәrin Siyahısı”nda qeyd
olunmuş sәnәdlәrdәn biri әmlakın yerlәşdiyi
әrazidәn asılı olaraq Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsi yanında Daşınmaz Әmlakın Dövlәt
Reyestri Xidmәtinin müvafiq әrazi idarәsinә
tәqdim edildiyi tәqdirdә sözügedәn daşınmaz
әmlak üzәrindә mülkiyyәt hüququnun daşınmaz
әmlakın dövlәt reyestrindә qeydiyyata alınması
mәsәlәsinә qanuna müvafiq qaydada
baxılacaqdır.

Salam. K"nd yerind" notarial qaydada 6 sot
torpağ sah"si almışam.  Öz adıma qeydiyyat
aparmaq üçün n" q"d"r dövl"t rüsumu v"
xidm"t haqqı öd"m"liy"m? 

“Dövlәt rüsumu haqqında” Azәrbaycan
Respublikası Qanununun 26.1.1-ci maddәsinә
әsasәn, daşınmaz әmlak üzәrindә mülkiyyәt
hüququnun dövlәt qeydiyyatına alınması
barәdә çıxarışın verilmәsi üçün 30 (otuz) manat
vә 26.1.2-ci maddәsinә görә texniki sәnәdlәrin
(pasport vә plan ölçü) verilmәsi mәqsәdilә 50
(әlli) manat  olmaqla cәmi 80.0 (sәksәn) manat
dövlәt rüsumunun vә Azәrbaycan Respublikası
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin yanında
Daşınmaz Әmlakın Dövlәt Reyestri Xidmәtinin
әrazi idarәlәri tәrәfindәn әhaliyә göstәrilәn
xidmәtlәrin dәyәrinin hesablanması
Azәrbaycan Respublikasının Tarif (qiymәt)
Şurasının 31 iyul 2009-cu il tarixli 4 nömrәli
Qәrarı ilә tәsdiq edilmiş tariflәrlә uyğun olaraq
34.0 (otuz dörd) manat xidmәt haqqının
ödәnilmәsi nәzәrdә tutulur.

Salam. M"nim evim 1992-ci ild"
öz"ll"şdirilmişdir. Ev 6 sot torpağın
içind"dir.Torpaq öz"ll"şdirilm"yib.Onu nec"
öz"ll"şdirib çıxarış ala bil"r"m? Bunun üçün
hara müraci"t edim? Z"hm"t olmasa bu haqda
m"n" m"lumat ver"rdiniz

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 13
yanvar 2015-ci il tarixli 439 nömrәli Fәrmanı
ilә tәsdiq edilmiş “Daşınmaz әmlakın dövlәt
reyestri haqqında” Azәrbaycan
Respublikasının Qanunu qüvvәyә minәnәdәk
әldә edilmiş vә yaranmış daşınmaz әmlak
obyektlәri üzәrindә hüquqların әldә edilmәsini
tәsdiq edәn sәnәdlәrin Siyahısı”nın  1.11-ci
bәndinә uyğun olaraq Azәrbaycan SSR
Kommunal Tәsәrrüfatı Nazirliyi tәrәfindәn
verilmiş şәxsi mülkiyyәt hüququ ilә evlәrin in-
ventarizasiya vә qiymәtlәndirilmәsinә aid pas-
portlar , hәmin Siyahının 2.4-cü bәndinә

uyğun olaraq  üzәrindә mülkiyyәt
hüquqları qeydiyyata alınmış yaşayış

evinin torpaq sahәsinә
münasibәtdә texniki

inventarlaşdırma
orqanları tәrәfindәn

2001-ci il yanvarın 1-dәk tәrtib olunmuş texni-
ki pasport (texniki pasportda hәyәtyanı torpaq
sahәsinin ölçüsü göstәrildiyi halda) torpaq
sahәsi üzәrindә hüquqların qeydiyyatı üçün
әsas hesab olunur. Qeyd edilәn sәnәdlәrdәn
biri vә ya torpaq sahәsinin ayrılmasına dair hәr
hansı digәr sәnәdlәr yoxdursa mәsәlәyә
mәhkәmә qaydasında baxıla bilәr. Belә ki,
“Daşınmaz әmlakın dövlәt reyestri haqqında”
Azәrbaycan Respublikası Qanununun 8.0.4-cü
maddәsinә әsasәn qanuni qüvvәyә minmiş
mәhkәmә qәrarları hüquqların qeydiyyatı üçün
әsasdır.
Daşınmaz әmlak üzәrindә hüquqların dövlәt
qeydiyyatının aparılması mәqsәdi ilә әmlakın
yerlәşdiyi әrazidәn asılı olaraq Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsi yanında Daşınmaz Әmlakın
Dövlәt Reyestri Xidmәtinin müvafiq әrazi
idarәsinә müraciәt edilmәlidir.

Salam. émlakın qeydiyyata alınması
kampaniyasından h"r k"s yararlana bil"r,
yoxsa h"r d"f" qeyd olunan bölg" (yer/küc")
sakinl"rin" şamil edilir? H"mçinin lazımi
s"n"dl"r haqqında da m"lumat ver"
bil"rsinizmi? 

Komitә tәrәfindәn әvvәlcәdәn elan olunan kәnd
vә qәsәbәlәrin yerlәşdiyi әrazi üzrә hәr kәs
“Әmlakını qeydiyyata al vә mülkiyyәtinә sahib
ol” kampaniyasına müraciәt edә bilәr. “Kütlәvi
çıxarış” kampaniyası vә “Әmlakını qeydiyyata al
vә mülkiyyәtinә sahib ol” kampaniyası,
vәtәndaşların daşınmaz әmlakları üzәrindә
hüquqlarının dövlәt qeydiyyatının aparılması
mәqsәdilә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi
tәrәfindәn mütәmadi olaraq tәşkil olunan
tәdbirlәrdәndir. Bu kampaniyaların respublikanın
bütün bölgәlәrindә keçirilmәsi nәzәrdә
tutulmuşdur. Kampaniyaların nә zaman vә hansı
bölgәdә keçirilmәsini Komitәnin internet
(www.emdk.gov.az) saytından izlәyә bilәrsiniz.
Әmlakınıza dair tәlәb olunan sәnәdlәr siyahısı
barәdә mәlumatın verilmәsi istәyinizә gәldikdә
isә, mәlumat üçün bildirmәk istәrdik ki, respubli-
ka üzrә ümumilikdә daşınmaz әmlakın on beş
növü vardır ki, bunların da ayrı-ayrılıqda hәr-
birinә dair tәlәb olunan sәnәdlәrin siyahısı
müxtәlifdir. Bu sәbәbdәn vә müraciәtinizdә
daşınmaz әmlakınızın hansı növә (fәrdi yaşayış
evlәri, bağ evlәri, torpaq sahәlәri, qeyri-yaşayış

binaları, qeyri-yaşayış sahәlәri, әmlak
komplekslәri, çoxmәrtәbәli yaşayış binaları vә s.)
aid olduğunu qeyd etmәdiyinizdәn, tәlәb olunan
sәnәdlәr barәdә mәlumatın verilmәsi mümkün
olmadı.

Salam.  Abşeron rayonu M"mm"dli k"ndind"
cıxarışı v" plan ölçüsü olan 6 sot torpaq sah"m
var. Eskiz layih" ç"kdirilib yerli icra
hakimiyy"tin" t"qdim edilib. Tikintiy" icaz"
alıb evimi tikmiş"m. Evim" çıxarış almaq üçün
émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sin"  hansı
s"n"dl"ri t"qdim etm"liy"m v" n" q"d"r dövl"t
rüsumu v" xidm"t haqqı öd"m"liy"m?  Qeyd
edim ki, evim 2 m"rt"b"lidir, ümumi sah"si 212
kv. metrdir.

Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә
Tikinti Mәcәllәsi qüvvәyә mindikdәn (2013-cü il
yanvarın 1-dәn) sonra inşa edilәn
mәlumatlandırma icraatının tәtbiq edildiyi
yaşayış evlәri üzәrindә hüquqların qeydiyyata
alınması üçün “Daşınmaz әmlakın dövlәt reyestri
haqqında” Azәrbaycan Respublikasının
Qanununun 8.0.10.2-ci maddәsinә uyğun olaraq
torpaq sahәsi üzәrindә mülkiyyәt, icarә vә ya
istifadә hüququnu tәsdiq edәn sәnәd, tikinti
layihәsinin memarlıq-planlaşdırma bölmәsi,
sifarişçi tәrәfindәn tikinti başa çatdıqdan sonra
müvafiq icra hakimiyyәti orqanına sifarişli poçt
göndәrişi ilә vә ya bilavasitә mәlumat
verilmәsini tәsdiq edәn sәnәd qeydiyyat orqanına
tәqdim edilmәlidir.
“Dövlәt rüsumu haqqında” Azәrbaycan
Respublikası Qanununun 26.1.1-ci maddәsinә
әsasәn daşınmaz әmlak üzәrindә mülkiyyәt
hüququnun dövlәt qeydiyyatına alınması barәdә
çıxarışın verilmәsi üçün 30 (otuz) manat vә
26.1.2-ci maddәsinә görә texniki sәnәdlәrin (pas-
port vә plan ölçü) verilmәsi mәqsәdilә 50 (әlli)
manat  olmaqla cәmi 80.0 (sәksәn ) manat dövlәt
rüsumunun vә  Azәrbaycan Respublikası Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin yanında
Daşınmaz Әmlakın Dövlәt Reyestri Xidmәtinin
әrazi idarәlәri tәrәfindәn әhaliyә göstәrilәn
xidmәtlәrin dәyәrinin hesablanması Azәrbaycan
Respublikasının Tarif (qiymәt) Şurasının 31 iyul
2009-cu il tarixli 4 nömrәli Qәrarı ilә tәsdiq
edilmiş tariflәrә uyğun olaraq 76,40 (yetmiş altı
manat qırx qәpik) manat xidmәt haqqının
ödәnilmәsi nәzәrdә tutulur.

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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електрон хидмят

Bu elektron xidmәt sayәsindә “Kadastr planlarının
vә yerquruluşu xәritәlәrinin tәrtibi”, elәcә dә “Tor paq la -
rın inventarlaşdırılması vә müayinә baxış aktlarının tәr ti -
bi” ilә bağlı tәlәb olunan xidmәt haqqını vә dövlәt rüsu -
mu nu öyrәnmәk mümkündür. 

 Nәticәdә indi ölkә vәtәndaşları, fiziki vә hüquqi
şәxs lәr әmlakla bağlı kadastra dair dövlәt rüsumu vә xid -
mәt haqqını müstәqil şәkildә, evdәn vә ya ofisdәn çıx -
madan, onlayn qaydada hesablaya bilirlәr. 

Xatırladaq ki, oxşar elektron xidmәt –«Әmlak Kal -

kul ya toru» Komitә tәrәfindәn bir qәdәr әvvәl istifadәyә
ve rilmişdi. «Kadastr kalkulyatoru» da «Әmlak Kal kul ya -
toru» kimi sadә vә mәntiqi tәrtib edildiyindәn ondan isti -
fadә qaydaları çox sadә vә anlaşılandır. 

KADASTR KALKULYATORU NECé İŞLéYİR? 
Bunun üçün torpaq vә әmlak sahiblәri Komitәnin

rәsmi internet sәhifәsindә (emdk.gov.az) saytına vә
buradakı «Elektron Xidmәtlәr» bölmәsinә, ya da birbaşa
olaraq komitәnin elektron xidmәtlәr portalına (e-

Torpaq sahibl"ri üçün daha bir yenilik
KADASTR KALKULYATORU 

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si (éMDK) v"t"ndaşlar, "mlak sahibl"ri
v" biznes üçün xidm"tl"rin "lçatanlığını artırmaq v" s"viyy"sini
yüks"ltm"k üçün yenilikl"ri davam etdirir. Bu m"qs"dl" yeni-yeni elek-
tron xidm"tl"r istifad"y" verilir. Növb"ti bel" yenilik komit"nin torpaq
sahibl"ri üçün t"tbiq etdiyi informativ «Kadastr Kalkulyatoru»dur. 

emdk.gov.az) daxil olmalıdırlar. 
Bu bölmәdә Komitәnin müxtәlif fәaliyyәt sahәlәri

ilә bağlı ümumilikdә 39 elektron xidmәti yerlәşdirilib.
Bu xidmәtlәrin arasından «Daşınmaz әmlakın kadastrı»
bölmәsindәn «Kadastr Kalkulyatoru» xidmәtini seçmәk
lazımdır. 

Kalkulyator vasitәsilә iki xidmәtin qiymәtini
öyrәnmәk mümkündür. Bunlar «Kadastr planlarının vә
yerqurluşu xәritәlәrinin tәrtibi» vә «Torpaqların
inventarlaşdırılması vә müayinә baxış aktlarının
tәrtibi»dir. İstifadәçi bu xidmәtlәrdәn birini, ona lazım
olanı seçir vә kalkulyatordakı digәr bölmәlәri doldur-
maqla sorğusun dәqiqlәşdirir. 

Digәr bölmәlәrdә torpağın sahәsi, bu sahәdә ehti-
mal edilәn nöqtә sayı,  әmlakın növü (torpaq, ev, mәnzil,
çoxmәrtәbәli bina, әmlak kompleksi vә sair.) göstәrilir.
Bundan başqa, istifadәçi torpağın kateqoriyasını (kәnd
tәsәrrüfatı tәyinatlı, hәyәtyanı vә bağ sahәlәri, meşәlәr,
digәr tәyinatlı vә sair), parsel sayını,
tikinti sahәsini vә mülkiyyәtçi sayını
göstәrmәlidir. 

Kadastr xәritәlәri vә baxış akt la -
rının tәrtibi üçün rüsum vә xidmәt
haqqının mәblәği әmlakın hansı ra -
yon vә şәhәrdә yerlәşmәsindәn, işin
tәk rar olaraq aparılıb-apa rıl ma ma sın -
dan, torpağın 1700 metrә qәdәr, yox -
sa daha hündür әrazidә yer lәş mә sin -
dәn dә asılıdır. 

Nәhayәt, xidmәt haqqının mәb -
lә ğinә bu işlәrin hansı müddәt
әrzindә başa çatdırılacağı da tәsir
edir, ona gö rә dә kalkulyator

istifadәçisi onun üçün uyğun olan
müddәtlәri dә seçә bilәr. Kadastr
әmәliyyatları vәtәndaşın istә yin -
dәn asılı olaraq tezlәşmә qaydası
ilә dә aparılır. Yәni, vәtәndaş hә -
min әmәliyyatı 3 vә 7 iş günü әr -
zin dә dә edә bilәr.

Bütün bunları etdikdәn sonra
kalkulyator xidmәt haqqı vә
dövlәt rüsumunun mәblәğini
göstәrir. Başqa sözlә, istinadәn
torpaq vә ya әmlak sahibi cәmi
bir neçә dәqiqәyә aparacağı
әmәliyyat üçün tәlәb olunan xәrci
hesablaya bilir.  

Bu isә daşınmaz әmlakın
kadastrı sahәsindә göstәrilәn
xidmәtlәrin daha da sadәlәşmәsi
demәkdir. Vәtәndaşlar sәnәd lәş -

dir mә üçün zәruri rüsum vә xid mәt haqqını öncәdәn
öyrәnmәklә vaxtlarına qәnaәt edә cәk. Xidmәt bu sahәdә
şәffaflığın, çevikliyin artırıl ma sı na, vәtәndaş
mәmnunluğunun tәmin edilmәsinә imkan verir. 

Xidmәt haqqının vә dövlәt rüsumunun әvvәlcәdәn
dә qiq bilinmәsi istifadәçilәrin özlәri üçün әn optimal
variantı seçmәsini vә sәnәdlәşdirmәyә başlayıb-baş la ma -
maq la bağlı istәdiyi qәrarı vermәsini tәmin edir. 

Qeyd edәk ki, Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi
(ӘMDK) hazırda fәaliyyәti üzrә ümumilikdә 39 elektron
xidmәt göstәrir. 

Bunlardan 14-ü «Daşınmaz әmlak üzәrindә
mülkiyyәt hüquqlarının dövlәt qeydiyyatı vә lәğvi»nә,
12-si «Daşınmaz әmlak üzәrindә yüklülüyün qeydiyyatı
vә lәğvi»nә, 9-u «Әmlakın hәrraclarla satışı»na, 2-si
«Dövlәt әmlakının idarә edilmәsi»nә, 2-si isә «Daşınmaz
әmlakın kadastrı» sahәsinә aiddir.  Komitә xidmәtlәrin
elektronlaşması prosesini gәlәcәkdә dә davam etdirәcәk.
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хябярляр

TİKİNTİ DAŞI Vé QUMU - BAHALAŞIB
Ötәn il 1 daşın qiymәti minumum 40-42 qәpik

arasında olsa da, bu ilin әvvәlindә 39-40 qәpiyә enmişdi.
İndiki qiymәt isә 10-12 qәpik qalxaraq 50-52 qәpik
arsında dәyşir. Başqa sözlә, ilin әvvәlinlәn indiyәdәk
mişar daşı tәqribәn 30% bahalaşıb.

Qumun qiymәti kubmetrlә ölçülür. Ötәn il 1 m3

kubun qiymәti 10 manat idi. Bu ilin әvvәlindә isә
qiymәtlәr 60-70% artaraq 16-17 manata yüksәlib. 

SEMENT – DéYİŞİKLİK YOXDUR
Sement qiymәtlәri isә satış formasına görә fәrqlidir.

Böyük tikinti şirkәtlәri sementi böyük hәcmlәrdә - ton-
larla alırlar. Bu variantda qiymәt 1 ton üçün 110 manat
әtrafındadır. Ötәn il dә qiymәtlәr belә idi.  Qiymәtin
dәyişmәmәsinin әsas sәbәbi sementin daxili istehsal
olmasıdır. Kisә qiymәtlәri isә 40 kiloqramlıq sement
üçün 5 manatdan başlayaraq 7 manata qәdәr dәyişir.

ARMATUR - UCUZLAŞIB
Armaturun qiymәti  bu il ucuzlaşıb. Belә ki, 1 ton 8

mm-lik armaturun qiymәti ötәn il 1100 manat idisә indi-
ki qiymәt 980 manatdan başlayır ki, buda 11% azalma
demәkdir. Eyni zamanda başqa ölçülü armaturların

qiymәtindә dә 100-120
manat ucuzlaşma var.
Bundan başqa kәsinti
formasında alınan armatu-
run qiymәti 8 mm-lik ar-
maturda 1 metri  45 qәpik,
32 mm-lik armaturda isә 7
manatdan tәklif edilir.

DA M  Ö R T Ü K L é R İ  -
BAHALAŞIB

Dam örtüklәrinin
qiymәti isә ölçüsünә vә
qalınlığına görә fәrqlidir.
Dәmirin qiymәti keçәn il
6,5 manat olub. 2018 ci ilin
әvvәlindәn isә qiymәtlәr 1
manat yüksәlәrәk  7,5 man-
at olub. 

Şiferdәn son zamanlar
çox istifadә olunmaması onun bahalaşmasına imkan ver-
mir. Hal-hazırda şiferin 1 m2-i 3 manatdan başlayır, ötәn
il dә qiymәtlәr belә idi.

«Çerepitsa» son illәrdә әn çox işlәnәn dam
örtüyüdür. Keçәn ilki qiymәt 1 m2 üçün 6 manat olub.
Hal-hazırda isә 33% bahalaşaraq 8 manat olub.
Qiymәtlәr hәmçinin keyfiyyәtnә vә qalınlığına görә
fәrqlidir.

KAFEL-METLAX - DéYİŞMéYİB
Kafelin qiymәti dolların mәzәnnәsinә uyğun olaraq

dәyişir. Belә ki, keçәn ilki qiymәtlәr demәk olar ki,
dәyişmәyib. Burada әn aşağı qiymәt 9,4 manatdan
başlayır, әn bahalı İtaliya brendlәrindә isә kvadratmetr
üçün 180 manatdır.

ŞPATLYOVKA - DéYİŞMéYİB
Bu bazarda yerli istehsal çoxluq tәşkil edir vә

nәticәdә keçәn illә müqayisәdә qiymәt artımı yoxdur.
Astar yaxma 30 kiloqramlığı 4,9 manatdan, üz yaxma 30
kiloqramlığı 5,5 manatdan, makina suvağı 30
kiloqramlığı 4 manatdan vә birbaşa astar 30 kiloqramlığı
4,7 manatdan başlayır.

DİVAR KAĞIZI (OBOY) - BAHALAŞIB
Ötәn ilki qiymәtlә indiki qiymәt arasında 0,5-1

manat aralığında artım var. Belә ki, 2017-ci il oboyun
qiymәti 1 m2 1.5-2 manatdan başlayırdısa indi bu qiymәt
2,5-13,5 manat arasındadır.

TAXTA  - KéSKİN BAHALAŞIB
Taxtanın qiymәti onun keyfiyyәti (düyünlü-düyünsüz

olması), yaş vә quru olması ilә dәyişir. Belә ki, keçәn il yaş
taxtanın 1 kubu 230 manatdan başlayırdısa,bu ilin әvvәli vә
indiki qiymәti 330 manatdır buda ötәn illә müqayisәdә
44% artım demәkdir. Quru taxtanın düyünlü variantı ötәn il
300-350 manatdan başlasada bu ilin әvvәli vә indi qiymәti
450 manatdan (50% artıb) başlayır. Düyünü az olan vә heç
olmayan döşәmә taxtasının qiymәti keçәn il 500-550 man-
at idisә, indi bu qiymәt 700 manatdır. Keçәn illә
müqayisәdә düyünlü taxta 29-50% qiymәt artımı,düyünsüz
taxtada 28-40% artım müşahidә olunub.

Diktlәrin dә qiymәtindә artım olub. Ötәn il 18
milimetirlik diktin qiymәti 22 manat olmuşdusa, bu ilin
әvvәlindә vә indi bu qiymәt 35 manatdan başlayır ki, bu
da 59% artım demәkdir. Artımın sәbәbi tәlәbatın yüksәk
olmasıdır. 

SANTEXNİKA éŞYALARI – BAHALAŞIB
Santexnika mallarının bәzilәrinin qiymәtindә ciddi

dәyişmә yoxdur. Amma bahalaşanlar da var. Mәsәlәn,
ötәn il 24 litrlik kombilәrin qiymәti 450-500 manat olub-
sa, bu il 30-33% artım ilә 600-650 manatdan başlayır.
Başqa ölçülü kombilәrin qiymәtindә 2017-ci illә
müqayisәdә 100-150 manat artım var.

Plastik boruların qiymәtindә isә dәyişiklik әsasәn
Türkiyә istehsalı olanlarda baş verib. Yerli istehsal olan
25-lik sadә su borularının qiymәti ötәn ildәn bәri
dәyişmәyәrәk 1 m üçün 0,9-1,1 manat arasındadır.
Türkiyә isehsalı olan 25-lik su borusunun qiymәti isә
ötәn ilki 1,2-1,6 manatdan bu il 1,4-1,8 manata qalxıb.
32-lik yerli boruların qiymәti dә dәyişmәyib vә 1,2
manatdır. Türkiyә istehsalı olan 32-lik boruların qiymәti
isә artıb, ötәn 1,8-2 manat arasında olan borular bu il 20-
40 qәpik artaraq 2,2-2,4 manatdan başlayır. 

ELEKTRİK MALLARI - BAHALAŞIB
Elektrik avadanlıqlarının qiymәtindә ötәn il vә bu il

arasında qiymәt fәrqlәri ciddi olmasa da mövcuddur. Ev
üçün lazım olan 2,5-lik kabellәrin 1 metrinin qiymәti
ötәn il 27 qәpik, 4-lük kabelin qiymәti 40 qәpikdәn
başlayırdısa, indiki qiymәt  2,5-lik kabel üçün 30
qәpikdәn, 4-lük kabel isә 45 qәpikdәn başlayır.
Qiymәtlәrdә  cәmi 3 vә 5 qәpik bahalaşma müşahidә
olu nur. Başqa ölçülü kabelәrin dә hәr metrinin
qiymәtindә 3-5 qәpik artım var.

Dövl"t 
20 milyon
manatlıq
m"nzill"r 
alacaq

Azәrbaycanda mü -
haribә әlillәri vә şәhid
ailә lәrinin mәnzil şәra -
itinin yaxşılaşdırılması
üçün 20 milyon manatlıq
hazır mәnzil alınacaq.
Prezident İlham Әliyevin
müvafiq sәrәncamına
uyğun olaraq  dövlәt
başçısının ehtiyat fondun-
dan Әmәk vә Әhalinin
Sosial Müdafiәsi
Nazirliyinә 20 milyon
manat ayrılıb.

Xarici investorlar türk lirәsinni
mәzәnnәsinin azalmasından istifadә
etmәyә tәlәsirlәr. Türkiyәnin rieltorları
xarici әmlak alıcılarının ölkәyә
axışdığını bildirirlәr. Bu xüsusilә avro
vә dollarla gәlәn alıcılara aiddir.

Xaricilәr türk lirәsinin avro vә
dollar qarşısında ucuzlaşmasından
istifadә edәrәk daha ucuz qiymәtә
әmlak almağa başlayırlar.

Yerli әmlak satıcıları bildirir ki,
lirәnin kәskin ucuzlaşması burada ev
vә mәnzil almaq istәyәn xaricilәrin
sayının artmasına sәbәb olub. Belә ki,
әgәr 2017-ci ilin avqustunda bir ingilis
funtu 4,5 lirә idisә, indi 7,8 lirәyә
qalxıb. Bu da o demәkdir ki, son bir
ildә Türkiyәdә әmlakların funtla
qiymәti az qala iki dәfә aşağı düşüb.

Türkiyәnin әmlak mәrkәzlәri

bildirir ki, xaricilәrin Türkiyәdә әmlaka
marağı elә artıb ki, Yaxın Şәrqdәn
İstanbula uçan bütün tәyyarәlәrdә
biletlәr bir anda satılıb. Çünki körfәz
ölkәlәrinin sakinlәri yaranmış
vәziyyәtdәn istifadә etmәyә çalışıblar.
Hәtta Almaniyada yaşayan türklәr dә
öz әmlak sәrvәtlәrini artırmaq üçün bu-
raya üz tutublar.

Xüsusilә Bodrum vә Marmaris
kurortlarında әmlak satan agentlәr
bildirirlәr ki, yerli mәnzillәrә tәlәbat
inanılmaz dәrәcәdә artıb.

«Alıcılar әmlak bazarına elә daxil
olublar ki, elә bil mәnzillәr satılıb qur-
taracaq. Adәtәn bizә hәr gün әmlak al-
maq üçün 50 sorğu daxil olur, bu
günlәrdә isә hәmin göstәrici iki dәfә
artıb».

Tikinti materialları bahalaşıb – QİYMéTLéR

émlak almaq üçün Türkiy"y" axışırlar
TéYYARéLéR DOLUB

Hazırda inşaat sektorunda müşahid" olunan ciddi canlanma var. Ölk"d" tikinti
materiallarının qiym"tin" d" t"sirini göst"rib. Müşahid"l"r göst"rir ki,  öt"n ill"
müqayis"d" "ks"r tikinti materiallarının qiym"tind" artım var.
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Bu strategiya hәmişә işlәyir vә hәtta insan öz işindә
hәyatı boyu çalışdığı uğura çata bilmәsә dә, bunu onun
övladları vә nәvәlәri edәcәk – alınan әmlak qalır axı.
Dün yanın әn böyük 5 әmlak sahibinin  - әmlak kral la rı -
nın hәyatı buna bariz nümunәdir. Onların tәcrübәsi gös -

tәrir ki, әsas diqqәt yetirilәsi bazarlar 3 istiqamәtdәdir.
Bunlar  riteyl, telekommunikasiya vә dağ-mәdәn
sәnayesidir. Әn varlı әmlak sahiblәrinin TOP-5-liyindә
ilk 3 yeri çinlilәr, sonrakı yerlәri isә ABŞ vә Britaniya
vәtәndaşları tutur. Belәliklә…

Lİ ŞAU Kİ – 19 MİLYARD DOLLARLIQ éMLAKI VAR 
Honkonqdan olan

әmlak milyardçısı Li Şauki
(Lee Shau Kee) 1928-ci
ildә anadan olub vә Hon -
konq da ikinci varlı şәxs sa -
yı lır. Әmlak yatırımları
sahәsindәki uğurlarına gö -
rә onu Honkonqun Uorren
Baffeti dә adlandırırlar. 

Cәnab Li Henderson
Land Development Co.
Ltd şirkәtinin yaradıcısı,

sahibi, sәdri vә maliyyә direktorudur. Bu daşınmaz

әmlak dövriyyәsinә görә Çinin 3-cü böyük şirkәti
sayılır. Vә faktiki olaraq layihәlәr üçün bütöv biznes
tsikli yerinә yetirir: yatırımlar tәşkil edir, tikintiyә
nәzarәt vә obyektlәri idarә edir, otel vә univermaq
şәbәkәlәri üçün icarәçilәri vә idarәçilәri cәlb edir. Elәcә
dә bu şirkәt mühüm infrastruktur şәbәkәlәrini -  qaz, su
kәmәrlәrini, elektrik yarımstansiyalarını, anbarları vә
sairi idarә edir. Li Şau Ki bu şirkәtin tәqribәn 62%-nin
sahibidir, qalan sәhmlәr minlәrlә çinli vәtәndaşlara
mәxsusdur. 

Şau Ki imperiyasının ikinci sütunu – Honkonqun
әsas qaz şәbәkәsidir. Әhalini, biznesi vә dövlәt müәs -
sisәlәrini qazla tәmin edәn bu şәbәkә yerli bazarın 85%-
nә nәzarәt edir, İmperiyanın 3-cü sütunu dövlәtә mәxsus
olan «Mainland» holdinqinә daxil olan bir neçә şir -
kәtlәrdә iri sәhm paketlәridir. Belә şirkәtlәrin birindә -
«Mainland China»da onun şirkәti «Henderson Land
Development Co. Ltd» 37,15% sәhmlә әsas sәhmdardır. 

Li Şau Kinin biznesinin 4-cü sütunu pәrakәndә
ticarәt vә xidmәt şәbәkәlәridir. Buraya «Miramar»
hotellәri vә DKNY mağazaları aiddir. Hәmin mağazalar
Rusiya, Ukrayna, Türkiyә, İspaniya, İtaliya vә başqa
ölkәlәrә yayılıb. 

Li Şau Ki var-dövlәtә  tәrәf ilk addımını 1945-ci
ildә atıb. Hәmin vaxt 17 yaşlı gәnc bütün ailәsini vә pul -
la rını kommunizmin qurulduğu Çindәn çıxararaq Hon -
konqa apardı. 1958-dәk Li topdansatış ticarәti ilә – idx-
al-ixrac әmәliyyatları ilә mәşğul idi. 30 yaşında isә
dostları ilә birlikdә daşınmaz әmlak şirkәti yaradaraq ilk
müqavilәsini bağladı. Yeni sahәnin «dadını» hiss et dik -
dәn sonra cәnab Li 1963-cü ildә özünün şәxsi «Hung
Kai Properties» әmlak şirkәtini yaratdı. Yeni şirkәt
köpәk balığı kimi qarşısına çıxan bütün әmlakları vә
onunla әlaqәdar bizneslәri udurdu. Cәmi 10 ildәn sonra
biznes elә miqyaslar aldı ki, cәnab Li 1973-cü ildә
şirkәti bir neçә istiqamәti olan qrupa çevirdi.  «Hen der -
son Land Development» şirkәti belә yarandı vә 1981-ci
ildә Honkonq Fond Birjasına çıxdı. 

1989-cu ildә birjada әlavә vәsait cәlb edәn Li
tamamilә yeni «Citistore» mağazalar şәbәkәsini yaradır.
1992-dә isә qrupun fәaliyyәtinә hotel biznesi dә әlavә
olundu.  

Li Şau Kinin varlanması Honkonqun iqtisadi
inkişafı ilә birlikdә baş verirdi, onun biznesi isә
Honkonq vә Çindәn kәnara çıxmır. Miramar otel qrupu,
qaz operatoru vә «Hong Kong Ferry» bәrә daşıyıcı
şirkәti kiçik әrazilәri әhatә edir. Çoxsaylı övladları vә
nәvәlәri olan cәnab Li bir qәdәr әvvәl mәşhur aktrisa ilә
ailә qurub. 13 milyon dollara başa gәlәn toy mәrasimi
Avstraliyanın Sidney şәhәrindәki Botanika Bağında baş
tutub. 

Dünyanın 
5 än böyük 
“ämlak kralı”   

Daşınmaz "mlak sektorunda milyardlarla var-dövl"t nec" "ld"
edilir? Dünyanın neft kralları adlanan aşağıda adları ç"kil"c"k
ş"xsl"rin h"yatı buna maraqlı nümun"dir. T"crüb" göst"rir ki,
böyük "mlak sahibi olmaq üçün qaydaların, stereotipl"rin v"
trendl"rin "ksin" h"r"k"t etm"k, risk etm"k v" başqalarının
"h"miyy"t verm"diyi perspektivli bazarlarda developmentl"
m"şğul olmaq lazımdır. 
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KVOK QARDAŞLARI  - 18,3 MİLYARD DOLLAR 
Dünyanın әmlak krallarının siyahısında 2-ci yeri

çinlilәr, özü dә birdәn-birә 3 qardaş tutur. Kvok
qardaşları (Reymond, Tomas vә Volter) 1990-cı illәrdә,
ataları mәşhur biznesmen Kvok Tak Senqanın
ölümündәn sonra onun varidatına yiyәlәnmәklә ortaya
çıxdılar. Ata Kvokun yaratdığı nәhәng «Hong Kong's
Sun Hung Kai» kooporasiyasının bazar dәyәri indi 19
milyard dollar әtrafındadır. 

Hazırda Kvok ailәsi 1969-cu ildә yaradılmış bu
«gәnc» şrkәtin sәhmlәrinin 43,3%-nә malikdir. Şirkәtin
sәhmlәri 1972-ci ildәn Honkonq Fond Birjasındadır.
Bütün çinlilәrdә olduğu kimi ata Kvok Tak Senqa da
oğullarını dәrhal bu biznesә yönlәndirdi. Mәhz buna
görә şirkәt dәfәlәrlә Asiyanın әn yaxşı ailәvi şirkәti
nominasiyasında qalib gәlib. Amma titullar öz yerindә,
ekspertlәr bildirir ki, hazırda şirkәt Çindәki torpaq
qiymәtlәrindәn hәddәn artıq çox asılıdır. Mәsәlә
bundadır ki, şirkәtin Çindә 9 milyon kvadratmetr kom-
mersiya obyekti var. Daha 5 milyon kvadratmetr kom-
mersiya obyekti Honkonqdadır. 

Ata Kvokun ölümündәn sonra «Hong Kong's Sun
Hung Kai» şirkәtinin әsas sәhm sahibi böyük qardaş
Uolter Kvok oldu. Uolterin işlәri әvvәlcә uğursuz idi –
atası onu sevdiyi qadınla ailә qurmağa imkan vermәdi
vә daha varlı ailә ilә evlәndirdi. Bu ailә tezliklә dağıldı,
Uolterin özünü isә oğurladılar. Kvok ailәsi onu azad
etmәk üçün böyük vәsait ödәmişdi. Baş verәnlәrdәn
sonra Uolter biznesdәn kәnara çәkilәrәk şirkәtin
idarәçiliyini kiçik qardaşlarının öhdәsinә buraxdı. 

Әvvәlcә Raymond vә Tomas şirkәti uğurla idarә
edirdilәr, amma sonradan istiqamәti itirdilәr. Bunun әsas
sәbәbi, ailә biznesinә kәnar şәxslәrin – qardaşların
yaxınları olan qadınların qarışması olmuşdu. İş o yerә
çatmışdı ki, şirkәtdә qәrarlar  qardaşların iradәsi ol-
madan verilirdi. Nәticәdә 2008-ci ildә Uolter şirkәtin
rәhbәrliyini әlә almalı oldu. 

Çin mәtbuatında yazılır ki, «Hong Kong's Sun
Hung Kai»in idarә olunmasında qardaşların anası da
iştirak edir. Onun әsas vәzifәsi qardaşlar arasında fikir
ayrılıqlarını aradan qaldırmaq vә ailә biznesin
qorumaqdır. Hәrçәnd hazırda buna ehtiyac qalmayıb.
Bir qәdәr әvvәl Kvok qardaşları korrupsiya ittihamı ilә

Honkonqda hәbs ediliblәr vә onlara şirkәti idarә etmәk
qadağan olunub. Amma onlar yenә dә şirkәtin sahiblәri
olaraq qalırlar. 

DONALD BREN - 
13 MİLYARD DOLLARLIQ éMLAKI VAR 

Dünyanın «әmlak kral»ları
arasında 3-cü yeri ame rikalı
biznesmen,  da şın maz әmlaka
inves ti si ya lar üzrә ixtisaslaşmış
Irvine şirkәtinin sahibi Donald
Bren tutur. 1932-ci ildә ana dan
olmuş Breni «amerikan
arzusu»sunun simvolu saymaq
olar. Biznesә baş la yan da
cibindә bir qәpiyi olmayan
gәnc sonradan mil yar dçıya

çevrildi. 
Vaşinqton Universitetindә biznesin idarә edilmәsi

ixtisası üzrә tәhsil alan Bren ABŞ silahlı qüvvәlәrindә
dәniz piyadası zabiti olub. Biznesә gәnc yaşında – 26
yaşda başlayan Bren Kaliforniya ştatındakı Orange
qraflığında tikinti şirkәti yaratdı. Sonra daha 2 tәrәfdaşı
ilә Kaliforniya torpaqlarında 10 min akr (tәqribәn 4 min
hektar) torpaq alan Bren burada Mişen-Vyexo şәhәrni
tikmәyә başladı. 

1977-dәki iqtisadi böhran zamanı Bren, bir neçә
digәr investorla birlikdә 146 illik tarixi olan «Irvine»
şirkәtinin sәhmlәrini aldı. Bren әvvәlcә burada 34,3%
paya malik idi, vә direktorlar şurasının sәdr müavini
oldu. 1983-dә o şirkәtin nәzarәt sәhm zәrfini, 1996-da
isә sәhmlәrin hamısını alaraq şirkәtin tәk sahibinә
çevrildi. 2008-dә «Forbes» jurnalı Breni 400 әn varlı
amerikalılar sırasına daxil etdi vә bildirdi ki, o ABŞ-ın
әn böyük tikinti şirkәtinә sahibdir. 

Son 30 ildir ki, Bren torpaqları vә pullarını
xeyriyyәçilik mәqsәdilә paylayır. İndiyәdәk o
Kaliforniyadakı doğma Orange County qraflığına 200
kvadrat kilometr bağışlayıb. Bir şәrtlә ki, hәmin әrazilәr
istirahәt zonaları vә park kimi istifadә edilәcәk. Donald
Bren mәşhur aktyor vә Kaliforniyanın keçmiş quberna-
toru Arnold Şvarseneqqerin dә dostudur. 2011-ci ildәn
etibarәn isә Bren xeyriyyә mәqsәdilә günәş
energetikasına yatırım edir. 

CERALD KAVENDİŞ QROSVENOR – 
11 MİLYARD DOLLARLIQ éMLAKI VAR

Britaniyalı keçmiş hәrbçi Cerald Kavendiş
Qrosvenor әmlakının hәcminә vә varidatına görә,
siyahıdakı digәr әmlak  krallarından geri qalsa da, yәqin

ki, digәr krallar ona hәsәd apa -
rar lar. Çünki Kavendiş dün ya -
nın әn mәşhur әmlak bazarında
– Britaniyada әn mәşhur pay -
çıdır.  

General-mayor, altıncı
Vest minster hersoqu Cerald Ka -
vendiş Qrosvenor 1951-ci ildә
anadan olub vә dәrhal da onun
ailәsinә mәxsus olan «Gros ve -
nor» şirkәtinin sahibinә çev ri -

lib. Hәlә 2012-ci ildә onun әmlakı 7,4 milyard funt ster-
linq idi ki, bu da onu dünyada 7-ci, Britaniyada isә 1-ci
yerә çıxarırdı. Ona mәxsus olan «Grosvenor» әmlak
şirkәti hersoqu ölkәnin әn varlı inşaatçısına vә әn böyük
torpaq sahibinә çevirib.  

Onun Oksfordda, Çeşir qraflığında vә Şotlandiyada
torpaqları var. Elәcә dә, Londonun әn bahalı mәhәllәlәri
– dünya investorlarının xәyalı sayılan - Mayfair vә
Belqraviyada böyük torpaqlara sahibdir. Hersoqun
İtaliya, Fransa vә Rusiyada da böyük torpaqları vә
әmlakları var. Ümumiyyәtlә, hersoq «Qrosvenor»
şirkәtinin vasitәsilә dünyanın 5 qitәsindә әmlaklara ma-
likdir. 

Bütün bu әmlakı babalarından miras kimi alan her-
soq әvvәlcә bizneslә o qәdәr dә maraqlanmır, orduya
gedib karyera qururdu. Burada o general mayor rüt bә -
sinә vә ehtiyat ordunun komandirinin müavini vәzi fә si -
nә qә dәr yüksәldi. Bu dövrdә onun var-dövlәti dә böyü -
yür  dü, amma bu onun şәxsi işgüzarlığının deyil, Lon -
don da torpaqların bahalaşması vә menecerlәrinin diri -
baş lığı sәbәbindәn baş verirdi. 

Hazırda aktivlәri 17 milyard dollar olan şirkәt biz-
nesi şaxәlәndirmәk üçün London birjasında әmlak şir -
kәt lәrinin sәhmlәrini dә alır. Hazırda şirkәtin әn qiymәtli
ak tivi Londonun Belqraviya rayonunda 190 hektarlıq
әra zidir. Mәlumat üçün deyәk ki, Belqraviya Bri ta -
niyanın, ümumiyyәtlә dünyanın әn bahalı әrazilәrindәn
biri sayılır vә burada evlәrin qiymәti 150 milyon dollar-
dan başlayır. 

Bundan başqa, Kavendiş Şotlandiyada 40 min hek-
tar, İstaniyada 14 min hektar, İngiltәrәdә isә minlәrlә
yerdә torpaq sahәlәrinә malikdir. Bu әmlaklar daim
dövriyyәdәdir vә әmlak bazarındakı vәziyyәtdәn asılı
olaraq alınıb, satılır. Belәliklә, Cerald zadәgan ailәsindә
doğulmağın dadını çıxarır. 

«ZéRGéRLéR KRALI» ÇEN YU TUNQ  - 
9 MİLYARD DOLLARLIQ éMLAKI VAR

Dünyanın әmlak krallarının ilk 5-liyini 9 milyard
dollarlıq varidatla, hәm dә «Zәrgәrlәr kralı» sayılan Çen

Yu Tunq tamamlayır. 92 yaşlı
Yu Tunq Çindә doğulsa da,
onun bütün hәyatı Honkonqda
keçib vә o indi hәmin şәhәrin
әn uğurlu milyardçılarındandır. 

Honkonq vә Makaodakı
әmlaklarını da nәzәrә alanda
Yu Tunqun bütün varidatı 9
milyard dollara bәrabәrdir.
Zәnginliyinә görә o birinci
sayılmasa da, Çen varlılar

arasında әn tanınmışı vә avtoritetlisidir. Onun dünyanın
nümayәndәsi dә saymaq olar – Çen çoxsaylı ölkәlәrin
titul vә mükafatlarına layiq görülüb, güclü әlaqәlәri var
vә bütün dünyada iş görür. Mәsәlәn, Ukraynada, Dnepr
çayı üzәrindәki körpünü mәhz Çenin şirkәti inşa
etmişdi. Bundan başqa, Çen 2004-cü ildәn Butan
krallığının fәxri konsulu sayılır vә krallığı Honkonqda
tәmsil edir. Zirәk milyardçı hәtta Fransa hökumәtinin
Fәxri Legion ordeni ilә dә mükafatlandırılıb vә bir neçә
ölkәnin universitetlәrindә akademik diplomlara ma-
likdir. 

Amma onun әn ciddi titulu – qeyri-rәsmi «Zәr gәr -
lәr kralı»dır. Bu adı ona qızıl vә zinәt әşyaları biznesi ilә
mәşğul olanlar diribaşlığına görә vә sektordakı nüfuzu-
na görә veriblәr. Bundan sonra Çen hәmin titulu brilyant
ticarәtçilәri arasında da qazandı. Daşınmaz әmlak bizne-
si ilә Yu Tunqun «New World Development Company
Limited» şirkәtinin Honkonq bölmәsi mәşğul olur.
Çenin yaratdığı bu şirkәt Honkonqda әn böyük şirkәtlәr
qrupu sayılır. Buraya daşınmaz әmlak, infrastruktur tik-
intisi vә hotel biznesi dә daxildir. 

Son illәr isә şirkәt pәrakәndә ticarәtә üstünlük
vermәyә başlayıb. İlk növbәdә bunlar «Chow Tai
Fook» zәrgәrlik malları mağazaları şәbәkәsidir.
Hәmin şәbәkә birjada әmәlli başlı «bum» yaratmışdı.
Bundan başqa, Çen Çinin «China Rongsheng Heavy»
gәmiqayırma şirkәtinin vә «Xinjiang Goldwind
Science» elmi şirkәtinin sәhmlәrini dә әldә edib.
Onun oğulları Henri vә Piter, elәcә dә nәvәsi Adrian
«New World Development» şirkәtinin baş ofisindә
işlәyirlәr. 

Bütün çinli milyardçılarda olduğu kimi, konserva-
tivlik vә yerli Çin bazarına sәrt bağlılıq Çenin biznesinә
dә aiddir. Amma bu ona biznesini hәm ölkәlәr, hәm dә
sahәlәr üzrә bölmәyә mane olmayıb. 

Belәliklә, haqqında danışılan 5 «әmlak kralı»nın
hәr birinin tarixçәsi fәrqlidir vә göstәrir ki, uğur qazan-
maq üçün standart resept yoxdur, sadәcә ümumi axının
içәrisindә fәrqli qәrarlar qәbul etmәk, әn әsası,
başqalarının diqqәt yetirmәdiyi imkanları görmәk
lazımdır. 
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Sabunçu

N"simi Abşeron Pirallahı Suraxanı Bin"q"di N"rimanov S"bail0,43 % 0,13 %

-0,43 % -0,73 %
-1,50 % -1,78 % -2,42 %

-6,86 %

Qaradağ Yasamal X"tai X"z"r 

6,70 %

2,39 % 0,51 %

İyul ayı üzr" qiym"t d"yişm"si

Nizami 

Abşeron Qaradağ Yasamal Sabunçu N"rimanov Suraxanı S"bail
2,83 %

-0,73% -1,24%

-3,66% -3,71%

-6,57%
-8,31%

-11,77%

X"z"r X"tai N"simi Bin"q"di 

16,01 %

6,80 %

4,07 %
2,93 %

Son 1 ild" qiym"t d"yişm"si 

3,41 %

-2,32 %

Pirallahı

2,91 %

DAŞINMAZ ƏMLAK BAZARI DINAMIKASI (ABŞ dolları ilə ifadədə)
Bakı ş.                                                                                                                                                        İyul  2018

Təkrar mənzil bazarında 
qiymət dinamikası, %

Torpaq bazarında qiymət
dinamikası, %

Kommersiya obyektləri
bazarında qiymət dinamikası, %

Zonalar ay ərzində
ilin əvvə -

lindən 
il

ərzində 
ay

ərzində
ilin əvvə -

lindən
il ərzində

ay ərzin də,
%

ilin əvvə -
lindən

il ərzində

1-ci zona -3,25% -13,94% -7,24% 0,19% 9,28% 9,54% -3,94% -9,60% -23,75%

2-ci zona 0,13% -6,94% 3,73% 0,08% 1,39% 6,64% 8,31% 15,05% -16,11%

3-cü zona -1,49% 0,17% -0,67% -0,24% 27,73% 39,75% 0,16% -5,21% -12,92%

4-cü zona 0,99% -2,16% 0,66% 1,11% -2,12% -1,10% -3,29% 9,95% 5,08%

5-ci zona 4,16% -0,21% 2,37% 0,02% 10,73% 8,75% -2,72% -13,55% -21,79%

6.1-ci zona -1,60% -1,49% 1,10% -0,01% 11,24% -8,62% 6,06% -15,78% -19,64%

6.2-ci zona -2,54% 5,11% 6,84% 0,39% 36,56% 11,53% -2,68% -1,61% -4,95%

6.3-cü zona -5,75% -3,01% 1,46% -24,61% -28,91% -33,54% 7,03% 12,33% 4,16%

7-ci zona -3,43% 0,12% -2,54% 0,14% -10,68% 7,89% 5,66% 3,27% -8,94%

8-ci zona -3,07% 1,97% 0,55% 3,00% 31,87% 47,09% 5,75% 0,82% 1,90%

9.1-ci zona 0,00% -0,16% -18,85% 0,05% 0,55% -12,04% 0,00% -9,14% -7,20%

9.2-ci zona -0,31% -6,43% 2,56% -0,33% 6,30% 18,34% -0,56% 0,28% 11,58%

9.3-ci zona 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,53% -0,52% 0,00% 0,00% 0,00%

10.1-ci zona 0,00% 2,80% 3,87% -0,01% -2,82% -8,47% 2,45% -7,72% -9,88%

10.2-ci zona 0,35% -4,85% -0,70% 2,44% 6,08% 36,41% 2,99% -6,46% 0,00%

10.3-cü zona -3,10% -1,05% 3,30% 0,07% -1,50% -16,87% 9,25% 17,70% 20,18%

10.4-cü zona -1,14% 9,03% 4,85% 0,39% -6,61% -2,93% 0,00% 15,03% 37,13%

11-ci zona -0,99% 16,34% 8,33% 0,00% -14,97% -20,39% 0,96% -2,48% 61,95%

12-ci zona -2,16% 3,03% -2,86% 0,27% 4,11% -2,59% -0,90% -9,07% 56,66%

13-cü zona -1,60% -1,25% -8,46% 0,09% -24,57% -18,00% -4,14% 7,90% 19,00%

13.1-ci zona 2,69% 2,50% 3,69% 0,17% -9,79% -0,59% 4,27% 7,56% 6,89%

Şәhәr üzrә 0.10% -2.34% 5.51% 3.71% 7.15% 12.01% -0.26% 0.23% 8.98%

Yaşayış mənzil bazarında layihələr üzrə göstəricilər

Layihələr Qiymət, $/kv.m 
Təklif portfelində %

payı
Artım, ay ərzində, % Artım, il üzrə, %

alman 1040 0,0% 0,00% 11,23%

arxitektura 1515 3,8% 3,63% -2,70%

axundov 1050 0,0% 0,00% -1,22%

eksperimental 956 7,7% -0,52% 0,10%

fransız 872 2,3% -0,34% 2,47%

italiyan 1010 0,0% 0,00% -1,37%

kiyev 713 3,2% -3,39% -0,70%

leninqrad 760 17,7% -3,18% 0,66%

minsk 884 1,4% -1,67% 1,73%

stalin 1258 3,9% -3,68% 1,70%

xruşov 8 4,4% 0,41% 3,80%

xüsusi 990 0,0% 0,00% -0,50%

yeni tikili (tәmirli) 979 55,6% 0,51% -4,30%

Bakı ş. 957,0 100,0% -8,23% 10.90%

Nizami 
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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 544 6,0% -0,73% -0,73%

Binәqәdi 843 9,6% -2,32% 2,93%

Nәrimanov 1009 10,1% -2,42% -6,57%

Nәsimi 1152 15,6% -0,43% 4,07%

Nizami 800 6,7% 0,13% 2,83%

Pirallahı 459 0,1% -1,50% 2,91%

Qaradağ 557 0,6% 6,70% -1,24%

Sabunçu 701 4,9% 0,43% -3,71%

Sәbail 1439 6,4% -6,86% -11,77%

Suraxanı 607 2,5% -1,78% -8,31%

Xәtai 943 16,2% 2,39% 6,80%

Xәzәr 587 0,6% 0,51% 16,01%

Yasamal 1001 20,7% 3,41% -3,66%

Ay üzrə mənzil bazarı indikatorları

mənzilin
orta statis-
tik qiyməti,

$/kv.m

Mən zil
qiy -
məti

ev
sahəsi

otaq
sayı

kir -
ayə
qiy -
məti

Aylıq
gəlirlik

İllik
gəlirlik

Kapital
laşma
müd -
dəti

mənzilin
orta çəki
qiyməti, $

bank de-
poziti,
%/il

bank de-
poziti ilə
gəlirlik,

$/ay

gəlirlik in-
deksi (bank
depozitinə
nəzərən)

958 93739 135,07 3,25 514 0,00% 6,21% 15,20 133635,47 6,00% 468,70 0,00

Fərdi həyət evləri üzrə bazar göstəriciləri

Həyət evləri

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

orta qiymәt,$/hәyәt evi 115523 -3,85% 8,01%

evin sahәsi, kv.m 197,0 -7,94% 7,65%

ümumi torpaq sahәsi, sot 5,8 -6,43% 69,68%

otaqların sayı 3,67 0,82% 7,00%

yaşayış sahәsinin orta qiymәti, $/kv.m 576 -6,32% 31,97%

orta çәki nәzәrә alınmaqla (torpaq+yaşayış) xüsusi
qiymәt, dol/kv.m

201 2,64% -18,16%

hәyәt evlәrindә torpaq sahәlәrinin qiymәti 
(qalıq üsulu ilә hesablanmış), $/sot 

7 664 10,57% -36,01%

torpaq sahәsinin ümumi qiymәtdә çәkisi, % 38,61 7,61% 0,53%


