
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il tarixli 2421 nömrəli 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün 

Milli Fəaliyyət Planı” və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün 

Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası barədə Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsinin illik  

 

Hesabatı  

“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın və 

“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın təsdiq 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 

nömrəli Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Komitə üzrə imzalanmış 2015-ci il 

05 yanvar tarixli 01 nömrəli əmrlə “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 05 

sentyabr tarixli, 2421 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 

2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 

2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası ilə bağlı Əmlak Məsələləri Dövlət 

Komitəsinin 2015-ci il üçün İş Planı” təsdiq edilmişdir. 

Həmin İş Planında “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 

Planı” və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 

Planı”nın Komitə tərəfindən icrası nəzərdə tutulmuş bəndlərin realizəsi məqsədi ilə konkret 

tədbirlər göstərilmiş, Komitənin aidiyyəti bölmə və qurumları üzrə görüləcək işlər və nəticə 

indikatorları müəyyən edilmişdir.  

İş Planı Komitənin 12.01.2015-ci il tarixli 150120800155 nömrəli məktubu ilə 

Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyasına təqdim 

edilmişdir. 

      1. “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 

Planı”: 

“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 2.1-ci 

bəndinə uyğun olaraq Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində “İnformasiya əldə etmək 

haqqında”  Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələbləri əsasında rəsmi internet 

səhifəsi fəaliyyət göstərir. Komitənin internet səhifəsi müntəzəm olaraq texniki, funksional 

və məzmun baxımından təkmilləşdirilir, informasiya baxımından müntəzəm yenilənir. 

İnformasiya əldə etmək üçün internet səhifəsində lazımi bölmələr fəaliyyət göstərir və 

müntəzəm olaraq yeniləşdirilmiş məlumatlarla təmin edilir. İnternet səhifəsində dövlət 

əmlakının idarə edilməsi, icarəyə verilməsi, özəlləşdirilməsi, daşınmaz əmlakın dövlət 

kadastrı, daşınmaz əmlaka dair hüquqların dövlət qeydiyyatı sahəsində qanunvericilik 



bazası yerləşdirilmişdir. Eyni zamanda daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı xidmət haqları 

və rüsumlarla bağlı informasiyalar səhifədə yerləşdirilmişdir. İnternet səhifəsində 

yerləşdirilmiş Komitənin fəaliyyətini əks etdirən müxtəlif səpgili informasiyalar və mətbuat 

üçün açıqlamalar, o cümlədən keçirilmiş və nəzərdə tutulmuş hərraclar, müsabiqə və 

tenderlər barədə elanlar, özəlləşdirmənin statistikası, işə qəbul qaydaları, vakansiyalar, 

vəzifəli şəxslərin qəbul günləri barədə informasiyalar müntəzəm olaraq yeniləşdirilir.  

İnternet səhifəsində xidmət vasitəsi kimi dövlət əmlakından icarə əsasında istifadə 

edən fiziki və hüquqi şəxslərə icarə müqaviləsinə görə borclarının öyrənilməsi imkanı, 

dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və ondan istifadə vəziyyəti  haqqında xüsusi 

hesabat forması blanklarının çapı və təqdim edilməsi imkanları yaradılmışdır. Həmçinin 

internet səhifəsində elektron xidmətlər bölməsi yaradılıb. Buradan e-emdk.gov.az portalına 

keçid təmin edilmişdir. Bu bölmələrdə elektron xidmətlərin göstərilməsi qaydaları, qeydiyyat 

üçün müraciət (ərizə) formaları və tələb olunan sənədlərin siyahısı, qeydiyyat üçün tələb 

olunan dövlət rüsumu və xidmət haqları – bir sözlə elektron xidmətlərdən istifadə etmək 

üçün tələb olunan bütün məlumatlar yerləşdirilmişdir.  

Eyni zamanda Komitənin yanında fəaliyyət göstərən Hərracların Təşkili üzrə Auksion 

Mərkəzinin internet səhifəsi vasitəsi ilə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı keçirilən 

hərrac qaydaları, bu sahədəki qanunvericilik, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı 

keçirilən hərraclar və onların nəticələri, özəlləşdirməyə çıxarılan müəssisələr barədə 

məlumatlarla tanış olmaq mümkündür. Həmçinin Komitənin yanında Daşınmaz Əmlakın 

Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidmətinin kadastr.az internet səhifəsi də fəaliyyət göstərir ki, 

burada daşınmaz əmlakın kadastrı sahəsində qanunvericilik, görülən tədbirlər, layihələr və 

yeniliklər barədə zəruri məlumatlar yerləşdirilmişdir.  

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən 2014-cü ilin noyabr ayından start verilən 

kütləvi çıxarış kampaniyası, mobil ofis xidmətləri, elektron və onlayn xidmətlər, daşınmaz 

əmlakın qeydiyyatında tətbiq edilən yeniliklərlə bağlı məlumatlar da Komitənin rəsmi 

internet səhifəsində yerləşdirilir. 

“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 2.2-ci 

bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 

tərəfindən 2014-cü ildə görülmüş işlərə dair Hesabat Komitənin rəsmi internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 2015-ci il üçün də müvafiq hesabatın internet səhifəsində yerləşdirilməsi 

nəzərdə tutulmuşdur. 

“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 2.3-cü 

bəndinə uyğun olaraq Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən öz fəaliyyəti ilə bağlı 

vaxtaşırı mətbuat konfransları və ictimaiyyətlə birbaşa ünsiyyət formasında tədbirlər keçirilir.                       



Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən  23 yanvar 2015-ci il tarixində Göygöl, 13 

fevral 2015-ci il tarixində Zaqatala, 07 aprel 2015-ci il tarixində Beyləqan, 15 may 2015-ci il 

tarixində Şamaxı şəhərində,  05 iyun 2015-ci il tarixində Gəncə şəhərində,  06 iyul 2015-ci il 

tarixində Şəki şəhərində,  04 sentyabr 2015-ci il tarixində Zərdab şəhərində, 16 oktyabr 

2015-ci il tarixində Şəmkir rayonunda, 30 oktyabr 2015-ci il tarixində Bakı şəhərinin Səbail 

rayonunda, 04 noyabr  2015-ci il tarixində Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda, 06 noyabr 

2015-ci il tarixində Tovuz və Qazax rayonlarında,  18 noyabr 2015-ci il tarixində Abşeron 

rayonunda,  21 noyabr 2015-ci il tarixində Bakı şəhərinin Xətai rayonunda, 09 dekabr 2015-

ci il tarixində İsmayıllı rayonunda, 21 dekabr 2015-ci il tarixində Astara rayonunda 

vətəndaşlar üçün “kütləvi çıxarış” kampaniyası  keçirilmişdir. 

 Keçirilmiş tədbirlər barədə məlumat Komitənin rəsmi internet səhifəsində və 

“Mülkiyyət” qəzetində dərc edilmiş, habelə mətbuatda və televiziyada işıqlandırılmışdır. 

Eyni zamanda “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu qüvvəyə minənədək əldə edilmiş və yaranmış daşınmaz əmlak 

obyektləri üzərində hüquqların əldə edilməsini təsdiq edən sənədlərin Siyahısı”nın təsdiq 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 yanvar 2015-ci il tarixli 

Fərmanının regionlarda tətbiqi və Fərmanda əksini tapmış hüquqi məsələlərlə bağlı 

vətəndaşların maarifləndirilməsi istiqamətində də müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən BMT Avropa İqtisadi Komissiyası və BMT 

Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində 29–30 oktyabr   

2015-ci il tarixlərində Bakı şəhərində “BMT AİK regionu üzrə daşınmaz əmlak/torpaq 

idarəçiliyində sahəvi reyestrlərin rolu” mövzusunda beynəlxalq tədbir keçirilmişdir. 

Beynəlxalq tədbir televiziya və mətbuatda ətraflı işıqlandırılmışdır. 

      “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 2.4-

cü bəndinə uyğun olaraq Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətini tənzimləyən 

qanunvericilik aktlarının anlaşılan sadə dildə yazılmış versiyasının hazırlanması üzərində 

işlər davam etdirilmişdir. Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, kadastrı və ünvan reyestri 

sahəsində qanunvericiliyi əks etdirən (son dəyişikliklər və əlavələrlə) yeni hüquqi bələdçi və 

toplu çapdan çıxmışdır. Hüquqi bələdçi ilə bağlı Komitənin rəsmi internet səhifəsində 

məlumat verilmiş və bələdçinin elektron versiyası rəsmi portalda istifadəçilərə təqdim 

edilmişdir. Bundan əlavə portalda yaradılmış hüquqi maarifləndirmə linkində qeyd olunan 

hüquqi bələdçi yerləşdirilmişdir.  

Komitənin fəaliyyəti ilə bağlı qanunvericiliyin vətəndaşlara izahı və təşviqi məqsədi ilə 

hər həftə “Mülkiyyət” qəzetində və aylıq dərc olunan “Daşınmaz Əmlak” jurnalında 

maarifləndirici izahlar və sual-cavablar nəşr olunur. Həmçinin Komitənin rəsmi internet 



səhifəsində yaradılmış “Hüquqi maarifləndirmə” linkində daşınmaz əmlak üzərində 

hüquqların dövlət qeydiyyatı, daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrı, ünvan reyestri 

sahəsində  maarifləndirici materiallar yerləşdirilmişdir. 

 “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 4.1-ci 

bəndinə uyğun olaraq Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən hazırlanmış ictimai 

əhəmiyyət kəsb edən bir sıra normativ hüquqi aktların layihələrinin Komitənin rəsmi internet 

səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir.  

“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 4.3-cü 

bəndinə uyğun olaraq Komitənin rəsmi internet səhifəsində “Vətəndaşlar üçün” adlı bölmə 

fəaliyyət göstərir. Burada “Qəbul günləri”, “Sual-cavab”, “Məktub göndər”, “Maarifləndirmə” 

və “Xəbərlər” kimi alt bölmələri vasitəsilə vətəndaşlarla interaktiv sual-cavab aparmaq, 

vətəndaşlar tərəfindən göndərilən məktubları qəbul edərək cavablandırmaq mümkündür.  

Komitənin internet səhifəsində vətəndaşlar üçün on-line müraciət etmə imkanı da təmin 

edilmişdir. Elektron müraciətlər vasitəsilə vətəndaşların təklif, şikayət, rəy və fikirləri qəbul 

edilir, araşdırılır və cavablandırılması təmin edilir. Eyni zamanda interaktiv sual-cavab 

bölməsi vasitəsilə vətəndaşların sualları cavablandırılır.  Bundan əlavə Komitənin rəsmi 

internet səhifəsində hüquqi maarifləndirici xarakterli sual-cavab linki də yaradılmışdır. 

Bundan əlavə Komitənin facebook sosial şəbəkəsində səhifəsi aktiv edilmişdir. Burada 

vətəndaşların sual-cavab şəklində iştirakını təmin edən internet forum elan edilmişdir.  

“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın      4.4-

cü bəndinə uyğun olaraq Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən 2015-ci ilin yanvar 

və iyun aylarında  “Açıq qapı” vətəndaş forumları keçirilmişdir. Keçirilmiş forumlarda 

vətəndaşların, habelə kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin Komitənin fəaliyyət 

istiqamətləri ilə bağlı müxtəlif sualları cavablandırılmışdır. 

“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 5.2-ci 

bəndinə uyğun olaraq Komitənin fəaliyyət istiqamətləri üzrə göstərdiyi bütün elektron 

xidmətlərin vahid bir internet resursunda mərkəzləşməsi və vətəndaşların bu elektron 

xidmətlərdən rahat istifadə etməsini təmin etmək məqsədi ilə www.e-emdk.gov.az “Elektron 

xidmətlər portalı” fəaliyyət göstərir.  

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən 10 mart 2015-ci il tarixində “Daşınmaz 

əmlakla bağlı SMS xidmətlər: rahatlıq və çevikliyin təminatı” mövzusunda İctimai Təqdimat 

keçirilmişdir. Təqdimatda yeni SMS xidmətlərin əhəmiyyəti, istifadə qaydaları və proseduru 

izah olunmuşdur. 

“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 9.2-ci 

bəndinə uyğun olaraq 2015-ci il ərzində də açıq hökumət təşəbbüsü üzrə maarifləndirici 



materialların nəşri və əhali arasında paylanması istiqamətində “daşınmaz əmlak” 

bülletenində, “Mülkiyyət” qəzetində Komitənin fəaliyyət istiqamətləri üzrə maarifləndirici 

məlumatların, məqalələrin dərci təmin edilmişdir. Eyni zamanda daşınmaz əmlakın 

qeydiyyatı və kadastrı sahəsində hüquqi maarifləndirmə bələdçisi nəşr edilmişdir. 

 

 

2. “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 

Planı”  

“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 

2.5-ci bəndinə uyğun olaraq Komitə sədri tərəfindən vətəndaşların birbaşa və səyyar 

qəbulu təşkil olunur. 

Belə ki vətəndaşların birbaşa qəbulu ayda bir dəfə Komitənin inzibati binasında həyata 

keçirilir. Eyni zamanda mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda 

vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq, Komitə sədri tərəfindən 02 fevral 2015-ci il 

tarixində Qusar, 21 fevral 2015-ci il tarixində Bərdə, 13 mart 2015-ci il tarixində Saatlı, 27 

aprel 2015-ci il tarixində Ağsu, 29 may 2015-ci il tarixində Lerik, 19 iyun 2015-ci il tarixində 

Daşkəsən, 16 iyul 2015-ci il tarixində Masallı, 18 sentyabr 2015-ci il tarixində Beyləqan, 23 

oktyabr 2015-ci il tarixində Xızı, 27 noyabr 2015-ci il tarixində Göyçay, 11 dekabr 2015-ci il 

tarixində Neftçalada vətəndaşların qəbulu keçirilmişdir. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə vətəndaşların qəbulu 

zamanı daxil olmuş müraciətlərə baxılması və həll edilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər 

həyata keçirilir.  

 “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 

Planı”nın 9.2-ci və 10.1-ci bəndlərinə uyğun olaraq Komitədə çalışan dövlət qulluqçuları 

üçün 25 aprel 2015-ci il tarixində maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması mövzusunda, 

11 dekabr 2015-ci il tarixində etik davranış qaydaları mövzusunda təlim-seminarı 

keçirilmişdir.  

“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 

Planı”nın 10.2-ci bəndinə uyğun olaraq etik davranış məsələləri üzrə 2015-ci ildə Əmlak 

Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən görülmüş tədbirlər barədə hesabat Komitənin 05 

yanvar 2016-cı il tarixli 160121100006 nömrəli məktubu ilə Azərbaycan Respublikasının 

Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyasına təqdim edilmiş və rəsmi internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir.  

   “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 

14.4-cü bəndinə uyğun olaraq dövlət satınalmaları üzrə keçirilən müsabiqələrdə iştirak 



edən iddiaçıların hüquqları mövcud qanunvericiliyə uyğun qaydada qorunur. İddiaçılar 

tərəfindən hüquqlarının həyata keçirilməsi və pozulması ilə bağlı müvafiq olaraq ərizə və 

şikayətlər daxil olacağı təqdirdə onlara təxirə salınmadan baxılması və müvafiq tədbirlərin 

görülməsi təmin ediləcəkdir. 

“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 

14.5-ci bəndinə uyğun olaraq dövlət satınalmaları keçirilən zaman  korrupsiya halları aşkar 

ediləcəyi təqdirdə, bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına müvafiq məlumatlar təqdim 

olunacaqdır. 

“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 

26.1-ci bəndinə uyğun olaraq Türkiyə Respublikasının ətraf mühit və şəhərsalma nazirinin 

dəvəti ilə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti 20–

21 aprel 2015-ci il tarixlərində Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində keçirilmiş “Dünya 

Kadastr Sammiti, Konqresi və Sərgisi”ndə iştirak etmiş, eyni zamanda 16 noyabr 2015-ci il 

tarixində Almaniya Federativ Respublikasının Federal Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Əmlakının 

Özəlləşdirilməsi üzrə VIII Baş İdarəsinin dəvəti ilə  Komitə sədrinin rəhbərlik etdiyi 

nümayəndə heyəti Berlin şəhərində işgüzar səfərdə olmuşdur.  Tədbirlərdə korrupsiyanın 

səviyyəsinin aşağı salınması ilə əlaqəli olan bir sıra məsələlər də - dövlət əmlakının idarə 

edilməsi və özəlləşdirilməsi, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, torpaq kadastrının aparılması, 

kadastr bazalarının funksionallığı müzakirə predmeti olmuşdur. Həmçinin Azərbaycan 

Respublikasının Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) üzv olması prosesi ilə bağlı təşkil 

edilmiş İşçi Qrupunun fəaliyyəti çərçivəsində zəruri işlər görülmüşdür.  

“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 

26.2-ci bəndinə uyğun olaraq İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD) Şərqi 

Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə Antikorrupsiya Şəbəkəsinin İstanbul Fəaliyyət Planı 

çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının 3-cü raund dəyərləndirilməsinə dair suallar 

toplusu Komitənin 130120802327 nömrəli məktubu ilə cavablandırılmışdır. 

Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 

27.1-ci bəndinə uyğun olaraq Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən cari ildə də 

Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasına vətəndaş cəmiyyəti institutlarının 

cəlbi istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi təmin edilmişdir. Belə ki Komitə 

tərəfindən Fəaliyyət Planında əksini tapmış ictimai tədbirlərin keçirilməsi zamanı vətəndaş 

cəmiyyəti institutlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin iştirakı təmin 

edilmiş, habelə müxtəlif qeyri hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşlərin 

keçirilməsi təmin edilmişdir. 



2015-ci ilin mart ayında “Konstitusiya Araşdırmalar Fond”unun nümayəndəsi ilə 

Komitədə  görüş keçirilmişdir. Görüşdə Fondun əmlak məsələləri üzrə ötən ildə tətbiq edilən 

yeniliklər barədə hesabatı nəzərdən keçirilmiş, təklif və tövsiyələr verilmişdir. Fondun 

hesabatında Komitənin nailiyyətləri müvafiq metodologiya üzrə qiymətləndirilmişdir. 

Bundan əlavə 04 fevral 2015-ci il tarixində “Azərbaycanda daşınmaz əmlakın kadastrı 

və ünvan reyestri sistemləri: nailiyyətlər və perspektivlər” mövzusunda və 10 mart 2015-ci il 

tarixində “Daşınmaz əmlakla bağlı SMS xidmətlər: rahatlıq və çevikliyin təminatı” 

mövzusunda keçirilmiş İctimai Təqdimatlarda iştirak üçün “MBA LTD” Konsaltinq ictimai 

birliyi və “Əmlak Bazarı İştirakçıları” ictimai birliyinin nümayəndələri dəvət edilmişdir. Bu 

tədbirlərdə digər ictimai təşkilatların nümayəndələri də iştirak etmişdir. 

 “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 

27.2-ci bəndinə uyğun olaraq Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası üçün 

tələb olunan maliyyə vəsaitlərinə dair vətəndaş cəmiyyəti institutları tərəfindən əsaslandırıcı 

sənədlər təqdim ediləcəyi təqdirdə tələb olunan maliyyə vəsaitinin büdcədən ayrılması üçün 

müvafiq tədbirlər görüləcəkdir. 

“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 

28.2-ci bəndinə uyğun olaraq Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyət istiqamətləri 

ilə bağlı, o cümlədən elektron xidmətlərin göstərilməsi, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və 

kadastrı ilə bağlı izahedici maarifləndirici çarxların hazırlanması və müxtəlif televiziya 

kanallarında nümayişi təşkil edilmişdir. Müxtəlif televiziya kanallarında və qəzetlərdə 

Komitənin ayrı-ayrı fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı maarifləndirici verilişlər və dəyirmi 

masaların, habelə yazıların dərc edilməsi istiqamətində işlər görülmüşdür. Bu ilin yanvar 

ayında AZTV və ATV kanallarında daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı maarifləndirici 

video çarxlar nümayiş etdirilmişdir. 

24 noyabr 2015-ci il tarixində “Torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsində bir pəncərə: 

bələdiyyə torpaqlarının qeydiyyatı və idarəçiliyində optimal yanaşmalar” mövzusunda 

İşgüzar Forum keçirilmişdir.  

Hesabat dövründə Azərbaycanda ünvan reyestrinin yaradılması və işə salınması 

istiqamətində görülən işlərlə bağlı Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz 

Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidmətində televiziya kanalları tərəfindən çəkiliş 

aparılmışdır. 

14 dekabr 2015-ci il tarixində İctimai Televiziyanın “Səhər” verilişində qonaq olmuş 

Komitənin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən daşınmaz əmlakın qeydiyyatında son 

yeniliklər, “bir pəncərə” prinsipi və sosial tədbirlərlə bağlı suallar cavablandırılmışdır. 



 “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 

28.3-cü bəndinə uyğun olaraq ictimai etimadın artırılması və sosial məmnunluğun təmin 

edilməsi məqsədi ilə Komitəyə daxil olan ərizə və şikayətlərin vaxtında və mahiyyəti üzrə 

araşdırılması, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada cavablandırılması təmin edilir. 

Müraciətlərin qəbulu, baxılması və cavablandırılmasında operativliyi və şəffaflığı təmin 

etmək məqsədi ilə Komitənin elektron poçt ünvanı fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda 

Komitənin rəsmi internet səhifəsi vasitəsi ilə birbaşa müraciətlərin və elektron ərizələrin 

qəbul edilməsi imkanları yaradılmışdır. Vətəndaşlardan bu qaydada daxil olan müraciətlər 

qeydiyyata alınaraq cavablandırılması üçün aidiyyəti üzrə struktur bölmələrə və qurumlara 

çatdırılır.  

Komitə üzrə fəaliyyət göstərən qaynar xətlərə daxil olan müraciətlərin mütəmadi 

qəbulu, araşdırılması və həlli istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsi davam 

etdirilmişdir. 

Bundan əlavə Komitə rəhbərliyi tərəfindən təsdiq edilmiş və hər ayın əvvəli Komitənin 

internet səhifəsi və mətbu orqanı olan “Mülkiyyət” qəzetində yerləşdirilmiş cədvəl üzrə 

Komitə Aparatının inzibati binasında vətəndaşların qəbulu keçirilmişdir. 

İctimai etimadın yüksəldilməsi ilə bağlı təbliğat işinin təmin olunması məqsədi ilə 

Komitənin fəaliyyət istiqamətləri üzrə yeniliklər, görülən tədbirlər və gələcək addımlar 

barədə ictimaiyyətə müntəzəm məlumat verilir. 

“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 

28.6-cı bəndinə uyğun olaraq  Komitənin internet səhifəsində, “Mülkiyyət” qəzetində və 

“Daşınmaz əmlak” analitik informasiya bülletenində daşınmaz əmlak üzərində hüquqların 

qeydiyyatı sahəsində həyata keçirilən tədbirlər barədə müxtəlif informasiyaların, 

maarifləndirici məqalələrin dərcinə xüsusi diqqət yetirilir. Eyni zamanda özündə daşınmaz 

əmlakın qeydiyyatı və kadastrı ilə bağlı məsələləri tənzimləyən mövcud normativ hüquqi 

aktları, o cümlədən bu sahədə hüquqi məsləhətləri, şərhləri, sənəd nümunələrini əks 

etdirən daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və kadastrı sahəsində hüquqi maarifləndirmə bələdçisi 

nəşr edilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 


