
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİ 

TƏLİM-TƏDRİS MƏRKƏZİ 

“Torpaqların idarə edilməsi, onların istifadəsinə  və mühafizəsinə dövlət nəzarəti 

məsələləri” mövzusunda 2016, 28-30 yanvar tarixlərində keçiriləcək təkmilləşdirmə 

kursunun 

Tədris-mövzu Planı 

 

Proqramın məqsədi: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan qurumların və 

ərazi (yerli) bölmələrinin işçilərinin torpaqlardan istifadə və onların mühafizəsi sahəsində 

dövlət nəzarətinin əsasları, normativ-hüquqi bazası, dövlət nəzarətinin həyata keçirilmə 

qaydaları, bu sahədə işlərin təşkili,  məlumat bazasının yaradılması və informasiyaların 

sistemli idarə edilməsi nəzəri və praktiki biliklərinin, bacarıqlarının və peşəkarlığının 

artırılması, qarşıya qoyulmuş vəzifə və tapşırıqların vaxtında, düzgün və tam həcmdə 

yerinə yetirilməsi, işlərin icrasında operativliyin və şəffaflığın təmin edilməsi, məsuliyyət 

hallarının izah edilməsi.  

Dinləyicilərin tərkibi:  Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan qurumların və 

ərazi bölmələrinin torpaq idarəetməsi, kadastr, yerquruluşu və əmlakın qorunub 

saxlanması işlərinə məsul olan orta rəhbər və mütəxəssis heyəti. 

Təlim kursunun miqdarı: 18 saat. 

Təlim müddəti: 3 gün  

Təlimin forması: əyani, istehsalatdan ayrılmaqla. 

Məşğələ saatları: həftədə 3 gün, saat 9.00-17.00. 

Proqram: “Torpaqların idarə edilməsi, onların istifadəsinə  və mühafizəsinə dövlət nəzarəti 

məsələləri”   

Sıra 
№-si 

 
Mövzunun və ya altmövzunun adı 

 

Təlimçi  
(mühazirəçi) 

1. Mövzu 1 
Torpaqların idarə edilməsi, onların 
istifadəsinə və mühafizəsinə dövlət 
nəzarətinin normativ-hüquqi bazası 
 

Əliyev Ramazan Hümmət oğlu –
TDİTDA-nın Torpaq ehtiyatlarının 
istifadə olunması və mühafizəsinə 
dövlət nəzarətinin təşkili şöbəsinin 

müdir müavini 

2. Mövzu 2 
Torpaqların idarəedilməsi, onların 
istifadəsinə və mühafizəsinə dövlət 
nəzarətinin əsasları və mahiyyəti 
 

Əliyev Ramazan Hümmət oğlu –
TDİTDA-nın Torpaq ehtiyatlarının 
istifadə olunması və mühafizəsinə 
dövlət nəzarətinin təşkili şöbəsinin 

müdir müavini 

3. Mövzu 3 
Torpaq münasibətlərinin mahiyyəti, torpaq 
sahəsi üzərində mülkiyyət və onun növləri 

Mirzəyev Talıb Məmməd oğlu- 
TDİTDA-nın Torpaq bazarının 

təşkili şöbəsinin Əqdlərin 



 qeydiyyatı sektorunun müdiri 

4. Mövzu 4 
Torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsində 
dövlətin və bələdiyyələrin rolu 
 

Əliyev Etibar Salman oğlu - 
TDİTDA-nın Torpaq inzibatçılığı 

şöbəsinin Torpaqların idarə 
olunması sektorunun müdiri 

5. Mövzu 5 
Azərbaycan Respublikasının vahid torpaq 
fondu, torpaqların məqsədli təyinatı və 
hüquqi rejimi məsələləri 
 

Əliyev Ramazan Hümmət oğlu –
TDİTDA-nın Torpaq ehtiyatlarının 
istifadə olunması və mühafizəsinə 
dövlət nəzarətinin təşkili şöbəsinin 

müdir müavini 

6. Mövzu 6 
Torpaqların kateqoriyaları, onların 
mahiyyəti və idarə edilməsi 
 

Əliyev Etibar Salman oğlu - 
TDİTDA-nın Torpaq inzibatçılığı 

şöbəsinin Torpaqların idarə 
olunması sektorunun müdiri 

7. Mövzu7. 
Dövlətin torpaq üzərində mülkiyyət hüququ 
və onun həyata keçirilməsi 
 

Əliyev Etibar Salman oğlu - 
TDİTDA-nın Torpaq inzibatçılığı 

şöbəsinin Torpaqların idarə 
olunması sektorunun müdiri 

8. Mövzu 8. 
Bələdiyyələrin torpaq üzərində mülkiyyət 
hüququ və onun həyata keçirilməsi 
 

Əliyev Etibar Salman oğlu - 
TDİTDA-nın Torpaq inzibatçılığı 

şöbəsinin Torpaqların idarə 
olunması sektorunun müdiri 

9. Mövzu 9 
Torpaq sahələrinin mülkiyyətə, istifadəyə 
və icarəyə verilməsinin əsasları 
 

Mirzəyev Talıb Məmməd oğlu- 
TDİTDA-nın Torpaq bazarının 

təşkili şöbəsinin Əqdlərin 
qeydiyyatı sektorunun müdiri 

10. Mövzu 10 
Dövlət və bələdiyyə torpaqlarının 
özəlləşdirilməsi 
 

Mirzəyev Talıb Məmməd oğlu- 
TDİTDA-nın Torpaq bazarının 

təşkili şöbəsinin Əqdlərin 
qeydiyyatı sektorunun müdiri 

11. Mövzu 11 
Dövlət və bələdiyyə torpaqlarının istifadəyə 
və icarəyə verilməsi qaydaları və bu 
sahədə işin təşkili 
 

Mirzəyev Talıb Məmməd oğlu- 
TDİTDA-nın Torpaq bazarının 

təşkili şöbəsinin Əqdlərin 
qeydiyyatı sektorunun müdiri 

12. Mövzu12 
Torpaq fondunun istifadəsi və mühafizəsi 
sahəsində dövlət nəzarətinin vəzifələri, 
onun təşkili və həyata keçirilməsi 
qaydaları, nəzarət orqanlarının hüquq və 
vəzifələri 
 

Əliyev Ramazan Hümmət oğlu –
TDİTDA-nın Torpaq ehtiyatlarının 
istifadə olunması və mühafizəsinə 
dövlət nəzarətinin təşkili şöbəsinin 

müdir müavini 

13. Mövzu13 
Torpaqlardan istifadəyə və onların 
mühafizəsinə dair əldə edilmiş 
məlumatların sistemləşdirilməsi, istifadə 
edilməsi, məsuliyyət tədbirlərinin görülməsi 
məsələləri 

Əliyev Ramazan Hümmət oğlu –
TDİTDA-nın Torpaq ehtiyatlarının 
istifadə olunması və mühafizəsinə 
dövlət nəzarətinin təşkili şöbəsinin 

müdir müavini 

 


