
 



 



 
 
 

2017-ci il, I rüb 
 

  

TƏKRAR YAŞAYIŞ MƏNZİL BAZARI ÜZRƏ ƏSAS GÖSTƏRİCİLƏR   
Təkrar mənzil bazarında təklif olunan mənzillərin ümumi sayı 7 390 ədəd  

  

  

 2016-cı ilin IV rübü ilə müqayisədə bazarda təklif həcminin dinamikası 
 

-4.41%  
 

 

Satış məqsədi ilə bazara yeni daxil olan mənzillərin ümumi təklif sayında 
payı (ədəd/faiz) 

2327ədəd/ 31.5% 
 

Satış məqsədi ilə bazara ötən rüblərdə daxil olan mənzillərin ümumi təklif 
sayında payı (ədəd/faiz) 

5063 ədəd/ 68.5% 
 

Təkrar yaşayış mənzil bazarında I rüb üzrə tələbin həcmi, ədəd (baş tutmuş 
alqı-satqı əqdləri) 2534 ədəd  

   

2016-cı ilin IV rübü ilə müqayisədə bazarda tələb həcminin dinamikası +2,45%  
   

Təkrar yaşayış mənzil bazarında satışa təklif edilən yaşayış mənzillərinin 
1030 $ /kv.m. 

 

hesablanmış orta təklif qiyməti, $/kv.m  

  

2016-cı ilin IV rübü ilə müqayisədə təkrar yaşayış mənzil bazarında 
-2,3% 

 

qiymət artımı, rüb/%  

  

Təkrar yaşayış mənzil bazarında satışa təklif edilən ekonom- sinfinə  
818 $ /kv.m. 

 
aid olan yaşayış mənzillərinin hesablanmış orta təklif qiyməti, $/kv.m  

  
   

2016-cı ilin IV rübü ilə müqayisədə təkrar yaşayış mənzil bazarında 
-3,0% 

 

ekonom- sinfinə aid olan yaşayış mənzillərinin qiymət artımı, rüb/%  

  

Təkrar yaşayış mənzil bazarında satışa təklif edilən komfort-sinfinə 
1417 $ /kv.m. 

 

aid olan yaşayış mənzillərinin hesablanmış orta təklif qiyməti, $/kv.m  

  

2016-cı ilin IV rübü ilə müqayisədə təkrar yaşayış mənzil bazarında 
+0,35% 

 

komfort- sinfinə aid olan yaşayış mənzillərinin qiymət artımı, rüb/%  

  

Təkrar yaşayış mənzil bazarında satışa təklif edilən biznes-sinfinə 
2231 $ /kv.m. 

aid olan yaşayış mənzillərinin hesablanmış orta təklif qiyməti, $/kv.m  

2016-cı ilin IV rübü ilə müqayisədə təkrar yaşayış mənzil bazarında 
+1,38% 

biznes- sinfinə aid olan yaşayış mənzillərinin qiymət artımı, rüb/%  

Təkrar yaşayış mənzil bazarında ekspozisiya müddəti, gün 169 gün 
2016-cı ilin IV rübü ilə müqayisədə təkrar yaşayış mənzil bazarında 

-1,77% 
ekspozisiya müddətinin artımı, %  

 

TƏKRAR YAŞAYIŞ MƏNZİL BAZARINDA TƏLƏB VƏ TƏKLİF 
 

 2017-ci ilin I rübü ərzində Bakı şəhərində təkrar 
yaşayış mənzil bazarı üzrə 13 layihədə ümumi 
olaraq 7 390 ədəd mənzil satışa təklif olunmuşdur. 
Bu da öz növbəsində, ötən ilin sonuncu rübü ilə 
müqayisədə -4.41% azdır. 
 

 Cari rübdə ekonom-sinfinə aid olan təkrar 
yaşayış mənzillərinin sayı ötən ilin IV rübünə 
nisbətən 1.78% artaraq 5320 ədəd təşkil edib ki, 
bu da öz növbəsində ümumi təklif portfelinin 72% 
qdeməkdir. 

 Cari rübdə komfort-sinfinə aid olan təkrar yaşayış 
mənzillərinin sayı ötən ilin IV rübünə nisbətən 
0.76% azalaraq 1551 ədəd təşkil edib ki, bu da öz 
növbəsində ümumi təklif portfelinin 21% deməkdir. 

 Cari rübdə biznes-sinfinə aid olan təkrar yaşayış 
mənzillərinin sayı ötən ilin IV rübünə nisbətən 
1.0% azalaraq 519 ədəd təşkil edib ki, bu da öz 
növbəsində ümumi təklif portfelinin 7% deməkdir. 

 

 Təkrar yaşayış mənzil bazarında sırf yaşayış 
məqsədi ilə alınan mənzillərin sayı ötən rüblə 
müqayisədə 0.6%  artaraq 86.4% təşkil edib. 

 

 
 

TƏKLİF 



 
 
 
 
 

 
 

 
Mənzillərin otaq strukturu üzrə təklif portfeli, % 

Təkrar mənzil bazarında təklif edilən 
mənzillərin otaq strukturna gəldikdə, ümumi 
təklif payında üç otaqlı mənzillər daha çox 
üstünlük təşkil edir, 30.48% . Növbəti  yerləri 
isə müvafiq olaraq 2, 4, 1 və çox otaqlı 
mənzillər tutur. 

 

 

Mənzillərin layihə strukturu üzrə təklif portfeli, % 

Layihələr üzrə mənzillərin vəziyyətinə 
gəldikdə isə, aparılan araşdırmalara 
əsasən “eksperimental”, “leninqrad” və 
“yeni tikili təmirli” layihəli binaların təklif 
portfelindəki payı əvvəlki rübdə olduğu 
kimi, bu rüb də mütləq çoxluq təşkil 
edib, müvafiq olaraq 10.22.%, 12.12% 
və 45.41%.  

 

 

 

 
 



  

Rayonlar üzrə təklif portfeli strukturu, % 

Cari ilin I rübündə təkrar yaşayış mənzil 
bazarında təklif edilən mənzillərin əksər 
hissəsi Nəsimi rayonunun payına 
düşüb, 26%. 

 
 

 
 

Cari rüb ərzində daşınmaz əmlak 
bazarında aktivlik nisbətən artdığından 
təkrar yaşayış mənzilləri üzrə baş 
tutmuş alqı satqı əqdlərinin sayında 
ötən ilin son rübü ilə müqayisədə 
2.45% artım qeydə alınıb. Bununla 
belə təkrar yaşayış mənzil bazarında 
əqdlərin sayı Bakı şəhəri üzrə baş 
tutumuş əqdlərin 86.4% sırf yaşamaq 
məqsədi ilə, digər 13.6% isə kirayə və 
ya digər məqsədlər üçün alınmışdır. 
Baş tutmuş alqı-satqı əqdlərinin böyük 
payı ekonom sinfi üzərinə düşür, 
74.6%. Komfort və biznes siniflərinin 
üzərinə düşən pay isə müvafiq olaraq 
19.1% və 6.3% təşkil edib. Alıcıların 
maraq göstərdikləri mənzil sahələri isə 
aşağıdakı kimi formalaşmışdır: 

 Ekonom sinif: 45-70 kv.m 

 Komfort sinif: 70-100 kv.m 

 Biznes sinif: 100-170 kv.m 

 

 
Mənzillərin otaq strukturu üzrə təklif portfeli, % 

Təkrar mənzil bazarında tələb edilən 
mənzillərin otaq strukturna gəldikdə, 
ümumi baş tutmuş alqı-satqı əqdlərinin 
payında 2 otaqlı mənzillər daha çox 
üstünlük təşkil edib, 40.53% . Növbəti  
yerləri isə müvafiq olaraq 2, 1, 4 və çox 
otaqlı mənzillər tutur. 

 

 
  
  
  

TƏLƏB 



Mənzillərin layihə strukturu üzrə təklif portfeli, % 

Layihələr üzrə mənzillərin 
vəziyyətinə gəldikdə isə, aparılan 
araşdırmalara əsasən alqı-satqı 
əqdlərinin sayında ən çox paya 
“yeni tikili təmirli” layihəli binalar 
sahibdir, 22.9%. 

 

 
Rayonlar üzrə təklif portfeli strukturu, % 

Cari ilin I rübündə təkrar yaşayış 
mənzil bazarında təklif edilən 
mənzillərin əksər hissəsi Xətai 
rayonunda satılıb, 15.82%. 

 
 

 

TƏKRAR YAŞAYIŞ MƏNZİL BAZARINDA HESABLANMIŞ ORTA 
TƏKLİF QİYMƏTİ 

 
Son rüb üzrə müşahidələr göstərir ki, təkrar yaşayış mənzil bazarında satışa təklif edilən yaşayış 

mənzillərinin hesablanmış orta təklif qiyməti ötən ilin IV rübü ilə müqayisədə 4% azalaraq, 1030 $/кv.m 

(1750 AZN/кv.m) bəndində qərarlaşıb. O cümlədən: 

 Ekonom sinif –  818 $/кv.m (2016-cı ilin IV rübü ilə müqayisədə↓-2,3% azalıb) 

 Komfort sinif – 1417 $/кv.m (2016-cı ilin IV rübü ilə müqayisədə ↑+0,35% artıb) 

 Biznes sinif – 2231 $/кv.m (2016-cı ilin IV rübü ilə müqayisədə ↑+1,38% artıb) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ötən rüb ərzində təkrar yaşayış mənzil bazarında otaqlar üzrə orta təklif qiyməti hər kv.m.-ə 

görə azalma daha çox 2 otaqlı mənzillərdə müşahidə edilib, -5.3%. Mənzillər üzrə qiymətlərə 

gəldikdə isə bu seqment üzrə azalma daha çox 4 otaqlı mənzillərin payına düşüb, təklif qiyməti 

-0.66% azalaraq  160 430 $ təşkil edib. 

 

Otaq sayı Qiymət IV rüb, 

2016 

I rüb,  

2017 

Rüb ərzində 

dəyişiklik, % 

1 otaq mənzil/$ 38304 38261 -0.11% 

kv.m/$ 1008 968 -3.97% 

2 otaq mənzil/$ 63418 63160 -0.41% 

kv.m/$ 1000 947 -5.30% 

3 otaq mənzil/$ 94188 94134 -0.06% 

kv.m/$ 1042 994 -4.61% 

4 otaq mənzil/$ 161500 160430 -0.66% 

kv.m/$ 1112 1081 -2.79% 

 
 

Yuxardakı cədvəldən də görsəndiyi kimi, mənzillərin hər kv.m-nə görə olan qiymətindəki 

azalma, mənzillərin ümumi qiymətindəki azalmaya nisbətən daha çoxudur. Bu da öz 

növbəsində onu deməyə əsas verir ki, son rübdə təkrar yaşayış mənzil bazarında satışa 

çıxarılan mənzillərin ümumi sahəsində artım vardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Layihələr üzrə qiymət strukturu: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 2017-ci ilin I rübündə təkrar yaşayış mənzil bazarında aktivliyin nisbətən artması 
səbəbindən təklif portfelində azalma qeydə alınıb, sonda isə satışa çıxarılan mənzillər 
alınaraq bazarda satışdan çıxarılmışdır 

 “Azərbaycan İpoteka Fondu” ASC-nin maliyələşdirdiyi və şəxsi vəsaiti hesabına  alınan 
mənzillərin əksərriyəti Xətai, Yasamal və Binəqədi rayonlarında olduğundan, aktivlik 
əsasən bu rayonlarda qeydə alınmışdır. 

 Son rübdə bazara satış məqsədi ilə çəxarılan mənzillərin ümumi sahələrində artım qeydə 
alınıb ki, bu da öz növbəsində çox otaqlı mənzillərin satışının zəifləməsindən xəbər verir.  

 
  
 
 
 
 

NƏTİCƏ 



 


