
Əlavə 2 
 

Əmlak Məslələri Dövlət Komitəsi 
kollegiyasının  26 noyabr  2015-ci il 
tarixli  08  nömrəli qərarı ilə  təsdiq 

edilmişdir. 
 

 

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Təlim-Tədris Mərkəzində                                                                                                      

əlavə təhsil qaydasında təşkil edilən təlimlərin (kursların)  

ÜMUMİ TƏDRİS PLANI 

 

Sıra 
№-si 

 
Əlavə təhsil üzrə proqramın 

(fənnin) adı  

Əlavə təhsilin 
istiqaməti 

Tədris  
saatlarıının 

miqdarı 
 

Təhsilalma 
forması 

Keçirilmə 
yeri 

Təlim 
rejimi 

Dinləyiçilərin ümumi 
tərkibi 

 

2. Torpaqların idarə edilməsi, onların 
istifadəsinə və mühafizəsinə dövlət 
nəzarəti məsələləri  
 

Ixtisasartırma,  
Ilkin hazırlıq 
(stajkeçmə) 

86 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi  

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin, Torpaqların 
Dövlət İdarəetməsi üzrə 
Dövlət Agentliyinin, digər  
aidiyyəti qurumlarının, 
ərazi şöbələrinin işçiləri, 
işə yeni qəbul edilmiş 
işçilər 

2. Dövlət əmlakının idarə edilməsi və 
özəlləşdirilməsi 

 

Ilkin hazırlıq 
(stajkeçmə) 

84 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi  

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin, onun aidiyyəti 
qurumlarının və ərazi 
şöbələrinin işçiləri, işə yeni 
qəbul edilmiş işçilər 

3. Daşınmaz əmlaka dair hüquqların 
dövlət qeydiyyatı və daşınmaz 
əmlakın dövlət reyestrinin aparılması 
 

Ixtisasartırma, 
Ilkin hazırlıq 
(stajkeçmə) 

82 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi  

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin yanında 
Daşınmaz Əmlakın Dövlət 
Reyestri Xidmətinin və 
ərazi idarələrinin işçiləri, 
işə yeni qəbul edilmiş 
işçilər 

4. Daşınmaz əmlakın vahid kadastrının 
aparılması  
 

Ixtisasartırma 
Ilkin hazırlıq 
(stajkeçmə) 

80 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi  

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin yanında 
Daşınmaz Əmlakın 
Kadastrı və Ünvan 



Reyestri Xidmətinin, 
Daşınmaz Əmlakın Dövlət 
Reyestri Xidmətinin, ərazi 
bölmələrinin işçiləri  

5. Torpaq kadastrı və yerquruluşu 
işlərinin təşkili və  idarə edilməsi 
 

Ixtisasartırma, 
Ilkin hazırlıq 
(stajkeçmə) 

68 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin yanında 
Daşınmaz Əmlakın 
Kadastrı və Ünvan 
Reyestri Xidmətinin, 
Daşınmaz Əmlakın Dövlət 
Reyestri Xidmətinin, ərazi 
bölmələrinin işçiləri, işə 
yeni qəbul edilmiş işçilər 

6 Geodeziya fəaliyyəti və bu sahədə 
dövlət  nəzarətinin həyata keçirilməsi 
 

Ixtisasartırma, 
Ilkin hazırlıq 
(stajkeçmə) 

74 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin yanında 
Daşınmaz Əmlakın 
Kadastrı və Ünvan 
Reyestri Xidmətinin, 
Daşınmaz Əmlakın Dövlət 
Reyestri Xidmətinin, ərazi 
bölmələrinin işçiləri 

7. Daşınmaz əmlak obyektlərinin 
ünvanlarının idarə edilməsi və 
Ünvan Reyestrinin aparılması 

Ixtisasartırma, 
Ilkin hazırlıq 
(stajkeçmə) 

80 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin yanında 
Daşınmaz Əmlakın 
Kadastrı və Ünvan 
Reyestri Xidmətinin, 
Daşınmaz Əmlakın Dövlət 
Reyestri Xidmətinin, ərazi 
bölmələrinin işçiləri, işə 
yeni qəbul edilmiş işçilər 

8. Daşınmaz əmlakların/torpaqların 
qiymətləndirilməsi 

Ixtisasartırma, 
Ilkin hazırlıq 
(stajkeçmə) 

72 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin aparatının,  
Daşınmaz Əmlakın Dövlət 
Reyestri Xidmətinin, 
Daşınmaz Əmlakın 
Kadastrı və Ünvan 
Reyestri Xidmətinin, 
aidiyyəti qurumların, ərazi 
bölmələrinin işçiləri 

9. Torpaq bazarının təşkili Ixtisasartırma, , 
Ilkin hazırlıq 
(stajkeçmə) 

64 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin aparatının, 
Torpaqların Dövlət 
İdarəetməsi üzrə Dövlət 
Agentliyinin, ərazi 
bölmələrinin işçiləri  



10. Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində 
olan torpaqların mülkiyyətə və ya 
icarəyə verilməsi ilə bağlı torpaq 
müsabiqə və hərraclarının təşkili 

Ixtisasartırma, 
Ilkin hazırlıq 
(stajkeçmə) 

52 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin aparatının, 
Torpaqların Dövlət 
İdarəetməsi üzrə Dövlət 
Agentliyinin, 
İxtisaslaşdırılmış 
Hərracların Təşkili üzrə  
Auksion Mərkəzinin, 
komitənin ərazi şöbələrinin 
(bölmələrinin) işçiləri  

11. Daşınmaz əmlaka/torpağa dair 
texniki sənədlərin hazırlanması və 
tərtibi işləri 

Ixtisasartırma, 
Ilkin hazırlıq 
(stajkeçmə) 

72 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin aparatının,  
Daşınmaz Əmlakın Dövlət 
Reyestri Xidmətinin, 
Daşınmaz Əmlakın 
Kadastrı və Ünvan 
Reyestri Xidmətinin, 
aidiyyəti qurumların, 
komitənin ərazi 
bölmələrinin işçiləri, işə 
yeni qəbul edilmiş işçilər 

12. Fəaliyyət istiqamətləri üzrə normativ-
hüquqi bazanın öyrənilməsi və 
tətbiqi məsələləri  

Ixtisasartırma, 
Ilkin hazırlıq 
(stajkeçmə)  

64 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin aparatının və 
qurumların aidiyyəti  şöbə 
və sektor  mütəxəssisləri, 
ərazi bölmələrinin 
(idarələrinin) işçiləri 

13. Daşınmaz əmlak hüquqlarına dair 
mübahisəli məsələlər və 
məhkəmələrlə işin təşkili      

Ixtisasartırma, 
Ilkin hazırlıq 
(stajkeçmə) 

58 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin aparatının və 
qurumların aidiyyəti  şöbə 
və sektor  mütəxəssisləri, 
ərazi bölmələrinin 
(idarələrinin) işçiləri 

14. İnformasiya texnologiyalarının və 
elektron xidmətlərin tətbiqi 
məsələləri  

Ixtisasartırma, 
Ilkin hazırlıq 
(stajkeçmə) 

80 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin aparatının, 
qurumlarının, ərazi 
bölmələrin işçiləri, işə yeni 
qəbul edilmiş işçilər 
 
 

15. İşçilərin etik davranış qaydaları və 
korporativ xidmət standartları 

Ilkin hazırlıq 
(stajkeçmə), 

təkmilləşdirmə 
təlimi 

42 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin və qurumların 
aidiyyəti  məsul işçiləri, 
mütəxəssislər, ərazi 
şöbələrinin işçiləri, işə yeni 
qəbul edilmiş işçilər  



16. Dövlət qulluğunun mahiyyəti və 
qulluqkeçmənin əsasları 

Təkmilləşdirmə 
təlimi 

24 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin aidiyyəti  şöbə 
və sektor rəhbərləri, 
mütəxəssislər, ərazi 
şöbələrinin işçiləri 

17. İnsan resurslarının idarə edilməsi Təkmilləşdirmə 
təlimi 

24 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin və qurumların 
aidiyyəti rəhbər işçiləri və 
mütəxəssiləri 

18. Şəffaflığın artırılması və 
korrupsiyaya qarşı mübarizə 
tədbirləri 

Təkmilləşdirmə 
təlimi 

16 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin aidiyyəti  şöbə 
və sektor rəhbərləri, 
mütəxəssislər, ərazi 
şöbələrinin işçiləri 

19. Daşınmaz əmlaka dair xidmətlərlə 
bağlı dövlət rüsumu və tariflərin 
tətbiqi məsələləri 

Təkmilləşdirmə 
təlimi 

18 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin aparatının,  
Daşınmaz Əmlakın Dövlət 
Reyestri Xidmətinin, 
Daşınmaz Əmlakın 
Kadastrı və Ünvan 
Reyestri Xidmətinin, 
aidiyyəti qurumların, 
komitənin ərazi 
bölmələrinin işçiləri, işə 
yeni qəbul edilmiş işçilər 

20. Daşınmaz əmlak idarəçiliyi 
sahəsində elektron xidmətlər və 
xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi 
məsələləri 

Təkmilləşdirmə 
təlimi 

18 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin və qurumların 
aidiyyəti  məsul işçiləri, 
mütəxəssislər, ərazi 
şöbələrinin işçiləri 

21. Daimi Fəaliyyətdə olan Geodeziya-
İstinad  Şəbəkəsi (AZPOS) və ondan 
istifadə edilməsi qaydaları  

Təkmilləşdirmə 
təlimi 

30 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin və qurumların 
aidiyyəti  məsul işçiləri, 
mütəxəssislər, ərazi 
şöbələrinin işçiləri 

22. Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, 
kadastrı və idarə edilməsi 
İnformasiya Sisteminin öyrənilməsi  

Təkmilləşdirmə 
təlimi 

30 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin, qurumların 
aidiyyəti  şöbə və sektor 
rəhbərləri, mütəxəssislər, 
ərazi şöbələrinin işçiləri 

23. Beynəlxalq lisenziyalı müxtəlif İT 
təlimləri (konkret resurslar üzrə 
ayrılıqda) 

Təkmilləşdirmə 
təlimi 

36 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin və qurumların 
İT mütəxəssisləri 



24. Maliyyə idarəçiliyi, iqtisadi təhlil, 
proqnozlaşdırma və nəzarət 
məsələləri 
 

Təkmilləşdirmə 
təlimi 

30 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin və qurumların 
aidiyyəti  məsul işçiləri, 
mütəxəssislər, ərazi 
şöbələrinin işçiləri 

25. Dövlət satınalmalarının idarə 
edilməsi və səmərəlilik  
 

Təkmilləşdirmə 
təlimi 

32 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin aidiyyəti  şöbə 
və sektor rəhbərləri, 
mütəxəssislər, ərazi 
şöbələrinin işçiləri 

26. Strateji təhlil və planlaşdırma Təkmilləşdirmə 
təlimi 

12 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin və qurumların 
aidiyyəti işçiləri 

27. Layihə idarəçiliyi Təkmilləşdirmə 
təlimi 

18 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin və qurumların 
aidiyyəti işçiləri 

28. Təlimin əsasları (təlimçilərin təlimi) Təkmilləşdirmə 
təlimi 

24 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin təlimçi qismində 
çıxış edən məsul işçiləri və 
kənar təlimçilər 

29. Xidməti sənədlərin elektron icraatı, 
icraya nəzarət və hesabatlılığın idarə 
edilməsi 

Təkmilləşdirmə 
təlimi 

18 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin və qurumların 
aidiyyəti işçiləri 

30. Arxiv işinin təşkili və idarə edilməsi 
 

Təkmilləşdirmə 
təlimi 

30 əyani Təlim-Tədris 
Mərkəzi 

gundəlik 6-8 
saat 

Komitənin və qurumların 
aidiyyəti işçiləri 

 


