
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında 
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin (ƏMDX) Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi 

    tərəfindən 2021-ci il ərzində görülmüş işlər barədə 
  

H E S A B A T   
 

Beynəlxalq və ikitərəfli əməkdaşlıq sahəsində 

 

Ötən müddət ərzində Xidmətin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq ikitərəfli 

əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, xarici dövlətlərin aidyyəti qurumları ilə əməkdaşlıq 

sənədlərinin razılaşdırılması, beynəlxalq və regional iqtisadi təşkilatlarla əlaqələr və 

beynəlxalq təcrübənin təşviqi sahəsində müvafiq işlər həyata keçirilmişdir.  

 

Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında iqtisadi əməkdaşlıq 

üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın doqquzuncu iclas Protokolu və Fəaliyyət 

Planın müvafiq bəndlərinin icrası çərçivəsində Xidmətin və Türkiyənin Daşınmaz Əmlakın 

Qeydiyyatı və Kadastrı Baş Direktorluğunun nümayəndələrinin daxil olduğu birgə texniki 

İşçi Qrupunun 9 və 16 mart 2021-ci il tarixlərində onlayn görüşləri keçirilmişdir. 

Görüşlərdə işğaldan azad edilmiş ərazilərin ortofoto xəritələrinin hazırlanması, tektonik 

hərəkətlərin izlənilməsi və AZPOS stansiyalarının təsirinin hesablanması ilə bağlı Türkiyə 

təcrübəsinin öyrənilməsi, eləcə də 3D kadastr xəritələrin hazırlanması ilə bağlı 

əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilmiş və müzakirələr aparılmışdır. 

Türkiyə mütəxəssisləri tərəfindən 5, 21 və 22 aprel 2021-ci il tarixlərində aşağıdakı 

mövzularda Xidmətin 60-dan çox əməkdaşı üçün onlayn təlimlər keçirilmişdir: 

• Tusaga-Aktif sistemindəki proqramın funksiyaları ilə tanışlıq; 

• tektonik hərəkətlərin izlənməsi proqramının tətbiqi; 

• daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və kadastrı sahəsində təcrübənin öyrənilməsi. 

 

Azərbaycan Respublikası ilə Ukrayna arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə 

Hökumətlərarası Komissiyanın on ikinci iclas Protokolunun 2.12-ci bəndinin icrası 

çərçivəsində özəlləşdirmə məsələləri ilə bağlı qarşılıqlı dəstəyin göstərilməsi üzrə hər iki 

tərəfin həmsədrliyi ilə İşçi Qrupu yaradılmışdır. 17 may 2021-ci il tarixində İşçi Qrupunun 

videokonfrans formatında ilk iclası keçirilmişdir. İclas zamanı Azərbaycanın Ukraynadakı 

və Ukraynanın Azərbaycandakı dövlət əmlaklarının mövcud və gələcək statusunun 

müzakirəsi həyata keçirilmiş, daşınmaz əmlakın özəlləşdirilməsi sahəsində təcrübə və 

məlumat mübadiləsi aparılmış, eləcə də Ukraynanın Azərbaycan Respublikasında 

yerləşən “Tavriya” Bakı Xüsusi Avtomobil Mərkəzinin əmlakının özəlləşdirilməsi məsələsi 

müzakirə edilmişdir. Hazırda Mərkəzin əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı danışıqlar 

davam etdirilir.  

Ukrayna tərəfinin müraciətinə əsasən, “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 

Nazirliyi ilə Ukraynanın Geodeziya, Xəritəçəkmə və Kadastr üzrə Dövlət Xidməti arasında 

torpaq münasibətləri, dövlət torpaqlarının idarəedilməsi və dövlət torpaq kadastrı 

sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu”nu imzalamaq səlahiyyəti ilə bağlı 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə məktub göndərilmişdir. 

 



“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Tacikistan Respublikası Hökuməti arasında 

yerquruluşu, torpaq münasibətləri, kadastr, geodeziya, kartoqrafiya, Yerin məsafədən 

zondlanması və cografi informasiya sistemləri sahələrində əməkdaşlıq haqqında 

Saziş”layihəsi qarşı tərəflə razılaşdırılmış və Azərbaycan və rus dillərindəki mətnlərinin 

autentikliyi Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir. 

Hazırda Sazişin imzalanması səlahiyyətinin verilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülür. 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Gürcüstanın Ədliyyə Nazirliyi 

arasında Daşınmaz əmlak hüquqlarının qeydiyyatı və kadastr fəaliyyəti sahəsində 

əməkdaşlıq haqqında Memorandumun layihəsi hazırlanmış və baxılmaq üçün işçi 

qaydada Gürcüstan tərəfinə göndərilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Qətər Dövlətinin Ədliyyə 

Nazirliyi arasında daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı sahəsində əməkdaşlığa dair 

Anlaşma Memorandumunun layihəsi hazırlanmış və baxılmaq üçün işçi qaydada qarşı 

tərəfə təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. 
“Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Moldova Respublikasının 

Dövlət Mülkiyyəti Agentliyi arasında dövlət əmlakının idarə edilməsi və özəlləşdirilməsi 

sahəsində əməkdaşlığa dair Memorandum”unun layihəsi razılaşdırılmaq üçün qarşı 

tərəfə təqdim edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası ilə xarici ölkələr arasında yaradılmış iqtisadi əməkdaşlıq 

üzrə birgə Hökumətlərarası Komissiyaların iclas protokollarının (ABŞ, Böyük Britaniya, 

Serbiya, Ukranya, Qətər, Gürcüstan, İsrail, Tacikistan, İran, Türkiyə, Moldova) aidiyyəti 

bəndlərinin icrası istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilmiş və hesabatlar təqdim 

edilmişdir.  

Eyni zamanda, bir sıra Hökumətlərarası Komissiyaların iclas protokollarının 

layihələrinə rəy və təkliflər təqdim edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası ilə xarici ölkələr arasında birgə komissiyalar çərçivəsində 

qarşı tərəflərlə 2022-ci ildə görüləcək işlərlə bağlı Azərbaycan tərəfinin fəaliyyət 

planlarının hazırlanması məqsədilə təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir. 

 “İcra intizamının möhkəmləndirilməsi və icraya nəzarətin təşkilinin 

təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 oktyabr 

2006-cı il tarixli  472 nömrəli Fərmanına əsasən, fərman və sərəncamlardan irəli gələn 

vəzifələrin icrası çərçivəsində əməkdaşlıq etdiyimiz xarici ölkələrin müvafiq təşkilatları ilə 

təcrübə və məlumat mübadiləsin həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycanda dövlət 

əmlakının idarə edilməsi və özəlləşdirilməsi, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və kadastrı, 

eləcə də informasiya texnologiyaları sahələrində son dövrlər ərzində həyata keçirilmiş 

islahatlar ilə bağlı hazırlanan məlumatlar qarşı tərəflərə göndərilmişdir. 

 “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında 

hərbi sahədə Çərçivə Sazişi”nin layihəsinə, "Rusiya Federasiyası Hökuməti və 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti arasında Rusiya-Azərbaycan dövlət sərhədindən 

"Yaraq-Qazmalar" (Rusiya Federasiyası)-"Samur" (Azərbaycan Respublikası) buraxılış 

məntəqələri ərazisində Samur çayı üzərindən avtomobil körpüsünün və giriş yollarının 

istismarı və xidmətin göstərilməsi qaydaları haqqında Saziş" layihəsinə, “Azərbaycan 

Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və İran İslam Respublikasının Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi – Cahad arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu” 

layihəsinə, Çin Xalq Respublikasının Ticarət Nazirliyi ilə İnvestisiya və İqtisadi 



Əməkdaşlıq üzrə İşçi Qrupunun yaradılması haqqında Anlaşma Memorandumu” 

layihəsinə, Azərbaycanın Türkiyədəki Səfirliyinin tabeliyində Mədəniyyət Mərkəzinin 

yaradılması ilə bağlı sənəd layihəsinə, ƏMDX və “F5 Neworks” şirkəti arasında 

imzalanması nəzərdə tutulan müqavilə layihəsinə münasibət bildirilmişdir. 

Qazaxıstanda əsas xidmət sahələrinin dövlət tərəfindən idarə edilməsində qabaqcıl 

modelin tətbiq olunması məqsədi ilə beynəlxalq təcrübənin öyrənildiyi və bu məqsədlə 

ölkəmizin bu sahədə təcrübəsi ilə bağlı Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən 

göstərilən xidmətlərin ümumi istiqamətləri barədə məlumatlar aidiyyəti üzrə təqdim 

edilmişdir. 

Beynəlxalq və regional iqtisadi təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində İqtisadi 

Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üçün Anti-Korrupsiya 

Şəbəkəsinin Katibliyi tərəfindən Azərbaycana növbəti pilot qiymətləndirmənin keçirilməsi 

ilə bağlı sorğuya münasibət bildirilmiş, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (AYİB) 

əməliyyat ölkələri üçün təklif etdiyi “Sürətli Məsləhət Xidməti Çərçivəsi: COVİD-19 ilə 

mübarizədə Hökumətə siyasət dəstəyi” aləti çərçivəsində AYİB tərəfindən göndərilən 

sorğunun cavablandırılması təmin edilmişdir.  

BMT-nin Ticarət Hüququ üzrə Komissiyası tərəfindən (UNCITRAL) COVID-19 

pandemiyasının yayılmasının qarşısını almaq və digər fövqəladə vəziyyətlərin mənfi 

təsirlərini aradan qaldırmaq üçün beynəlxalq ticarət hüququ sahəsində vahid 

yanaşmaların inkişaf etdirilməsi ilə bağlı verilmiş sorğunun aidiyyəti bəndləri 

cavablandırılmış, BMT-nin Coğrafi adlar üzrə Mütəxəssislər Qrupuna “Azərbaycan 

Respublikasının xəritəsində yaşayış məntəqələrinin təsnifatı" hesabatında  aidiyyəti 

məlumatlar yenilənmiş, həmçinin BMT-nin insan hüquqları üzrə qurumlarına dövri 

hesabatlarla birlikdə təqdim ediləcək "Ümumi əsas sənəd" layihəsinə münasibət 

bildirilmişdir. 

MDB Hökumət Başçıları Şurasının 28 may 2021-ci il tarixində Minsk şəhərində 

keçirilmiş iclasında “MDB iştirakçı dövlətlərinin geodeziya, xəritəçəkmə, kadastr və Yerin 

məsafədən zondla tədqiq edilməsi sahəsində qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında 9 oktyabr 

1992-ci il tarixli Sazişə dəyişikliklərin edilməsi haqqında Protokol”un təsdiq edilməsi 

məqsədilə müvafiq müşayiətedici sənədlər və məktub hazırlanaraq Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim edimişdir. 

Cari ilin 23-24 iyun tarixlərində Düşənbə şəhərində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 

İqtisadi Forumu çərçivəsində keçirilmiş görüşlərə istinadən əməkdaşlıq üzrə müvafiq 

fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı müvafiq məlumat İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim 

edilmişdir. 

Xidmətin struktur bölmələri, Xidmətin strukturuna daxil olan və tabeliyindəki 

qurumlar tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə 

ehtiyac duyulan məsələlərlə bağlı xarici təcrübənin öyrənilməsi üzrə lazımı işlər həyata 

keçirilmiş və hazırlanmış məlumatlar istifadə üçün verilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası ilə Almaniya Federativ Respublikası arasında birgə 

əməkdaşlıqdan irəli gələrək “Dövlət əmlakının idarə olunması və özəlləşdirilməsinə 

məsləhət xidməti” texniki yardım layihəsinin davamı kimi işlərin əlavə olaraq 31 dekabr 

2022-ci il tarixinədək icrasına başlanılması məqsədilə layihənin sözügedən Anlaşma 

Memorandumu ilə əlaqələndirilməklə həyata keçirilməsi məsələsinə baxılması ilə bağlı 

müvafiq arayış hazırlanaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məktub 



göndərilmişdir. Nazirlər Kabinetinin razılğından sonra Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq 

Cəmiyyəti (GIZ) tərəfindən həyata keçirilən texniki yardım layihəsi çərçivəsində 17 noyabr  

2021-ci il tarixində ölkəmizdə səfərdə olan GIZ-in “Səhmlərin İdarəedilməsi üzrə 

məsləhətçi xidmətləri” Layihəsinin rəhbəri ilə görüş keçirilmişdir. Görüşdə ƏMDX üçün 

zəruri hesab edilən istiqamətlər və əlaqələr müzakirə edilmiş, hədəflər müəyyən 

edilmişdir. Görüşün davamı olaraq 17 dekabr 2021-ci il tarixiində GİZ-in, Almaniya 

Federal Maliyyə Nazirliyinin və Berlin Econimics şirkətinin əməkdaşları ilə onlayn görüş 

təşkil edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərinin delimitasiyası və demarkasiyası 

sahəsində aidiyyəti dövlət qurumlarının əməkdaşları sırasından gənc mütəxəssislərin 

hazırlanması məqsədilə sözügedən sahə üzrə xarici ölkələrin qabaqcıl təcrübələrinin 

öyrənilməsi istiqamətində təlim kurslarının təşkilinə köməklik göstərilməsi məqsədilə 

İqtisadiyyat Nazirliyinə məktub ünvanlanmış, eyni zamanda TAIEX texniki yardım aləti 

çərçivəsində Ekspert Missiyasının təşkili ilə bağlı müraciət forması hazırlanaraq aidiyyəti 

üzrə Nazirliyə təqdim edilmişdir. 

 “Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlak obyektlərinə yeni qaydalarla kütləvi 

ünvanvermə işlərinin yekunlaşdırılması, toplanmış ünvan məlumatlarının Ünvan Reyestri 

İnformasiya Sisteminə (ÜRİS) daxil edilməsi və sistemin funksionallığının 

təkmilləşdirilməsi haqqında”, Torpaq Səthinin Monitorinq Sisteminin istifadəsi və 

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı və “Torpaqların elektron kadastr uçotu məlumatlarından torpaq 

ehtiyatlarının idarə edilməsinin dövlət tənzimlənməsi və torpaq üzərində mülkiyyət və 

digər əşya hüquqlarının dövlət qeydiyyatı sahələrində istifadəsinin təşkilinə dair Tədbirlər 

Planlarının icra vəziyyətlərinə nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə hesabat 

hazırlanmış, rəhbərliyə təqdim edilmişdir. Aidiyyəti qurumlarla müvafiq bəndlərə aid 

məsələlərin işçi qaydada müzakirəsi həyata keçirilmişdir. 


