
 
 

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 
Təlim-Tədris Mərkəzi 

“Fəaliyyət istiqamətləri üzrə normativ hüquqi bazanın öyrənilməsi və tətbiqi məsələləri”  

mövzusunda təkmilləşdirilmə təliminin  

Tədris-mövzu Planı 

Proqramın məqsədi: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Aparatının, strukturuna daxil 

olan və tabeliyindəki  qurumların, ərazi (yerli) bölmələrinin işçilərinin Komitənin fəaliyyət 

istiqamətləri üzrə normativ-hüquqi baza və onun tətbiqi məsələləri üzrə bilik və 

bacarıqlarının, 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 Aparatının, strukturuna daxil 

olan və tabeliyindəki  qurumların, ərazi (yerli) bölmələrinin işçilərinin əsas fəaliyyət sahələri 

və idarəetmə ilə məşğul olan orta rəhbər və mütəxəssis heyəti. 

Təlim kursunun miqdarı: 28 saat. 

Təlim müddəti: 5 gün  

Təlimin forması: əyani, istehsalatdan ayrılmaqla. 

Məşğələ saatları: həftədə 5 gün, saat 9.00-16.30. 

Proqram: “Fəaliyyət istiqamətləri üzrə normativ hüquqi bazanın öyrənilməsi və tətbiqi 

məsələləri”   

Sıra 
№-si 

 
Mövzunun və ya altmövzunun adı 

Saatların 
miqdarı 

o cümlədən 

mühazirə 
saatları 

seminar, 
praktiki 
məşğələ 
saatları 

1. Mövzu 1  
Dövlət əmlakının idarə edilməsini tənzimləyən 
qanunvericilik aktları və onların tətbiqi 
məsələləri, dövlət əmlakının icarəyə və 
istifadəyə verilməsi, dövlət əmlakının registrinin 
aparılması 
Təlimçilər (mühazirəçilər): ƏMDK Aparatının 
Hüquq şöbəsinin məsul şəxsləri 
 

4 4 - 

2. Mövzu 2 
Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin normativ 
hüquqi bazası 
Təlimçilər (mühazirəçilər): ƏMDK Aparatının 
Hüquq şöbəsinin məsul şəxsləri 
 

4 4 - 

3. Mövzu 3 
Torpaqların idarə edilməsi, vahid torpaq fondu, 

4 4  



torpaqların kateqoriyaları, torpaqlardan 
istifadəyə və onların mühafizəsinə dövlət 
nəzarətinin normativ hüquqi bazası və tətbiqi 
məsələləri 
Təlimçilər (mühazirəçilər): ƏMDK yanında 
TDİTDA-nın məsul şəxsləri 

4. Mövzu 4 
Torpaq  münasibətləri, torpaq islahatı, torpaq 
bazarının təşkili, torpaq sahələrinin mülkiyyətə, 
istifadəyə və icarəyə verilməsinin əsasları, 
dövlət  torpaqlarının özəlləşdirilməsi, bələdiyyə 
torpaqlarının xüsusi mülkiyyətə verilməsi 
Təlimçilər (mühazirəçilər): ƏMDK yanında 
TDİTDA-nın məsul şəxsləri 
 

4 4 - 

5. Mövzu 5 
Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların 
qeydiyyatı və daşınmaz əmlakın dövlət 
reyestrinin aparılmasının normativ hüquqi 
bazası  
Təlimçilər (mühazirəçilər): ƏMDK yanında 
DƏDRX-in məsul şəxsləri 
  

4  4 - 

6. Mövzu 6 
Mənzil fondunun özəlləşdirilməsi, çoxmənzilli 
binaların mənzil mülkiyyətçilərinin ümumi 
əmlakı və müştərək cəmiyyətləri, tikintiyə icazə 
verilməsi və məlumatlandırma icraatı 
Təlimçilər (mühazirəçilər): ƏMDK yanında 
DƏDRX-in məsul şəxsləri 
 

 2 2 - 

7. Mövzu 7  
Daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrı, 
daşınmaz əmlaka ünvanların verilməsi və 
ünvan reyestri sahəsində normativ-hüquqi 
baza  
Təlimçilər (mühazirəçilər): ƏMDK yanında 
DƏKÜRX-in məsul şəxsləri 

2 2 - 

8. Mövzu 8  
Dövlət torpaq kadastrı, yerquruluşu, torpaqların 
monitorinqi, geodeziya, ərazi vahidlərinin və 
bələdiyyələrin xəritələrinin hazırlanması 
sahəsində qanunvericilik aktlarının tətbiqi 
məsələləri 
Təlimçilər (mühazirəçilər): ƏMDK yanında 
DƏKÜRX-in məsul şəxsləri 
 

4 4 - 

 CƏMİ 28 28 - 

 


