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B A K I – 2018 
Yerquruluşu və torpaq kadastr elminin müasir problemləri 

 

Yerquruluşu vahid torpaq fondundan səmərəli istifadə edilməsi , torpaq –kadastr məlumatlarının 

toplanması, emalı (işlənməsi), və həm də torpaq kadastr məlumatlarının iqtisadiyyatın müxtəlif 



sahələrində tətbiq edilməsi istiqamətində qarşiya çıxan müasir dövrün problemləri ilə tanış  etməklə  birgə 

, eləcədə bu problemlərin həlli yollarını göstərməkdir . 

Ona görədə  bu fənnin tədrisi zamanı ilk növbədə magistrlərin diqqətini yuxarıda adları sadalanan sahələr 

üzrə yaranmış problemlərə  yönəltmək lazımdır. 

Bu problemlərin həlli yollarının axtarışında dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin təcrübəsindən də mütləq 

surətdə yararlanmaq lazımdı 

Bütün bunlarla bağlı  olaraq fənnin qarşısına qoyulmuş aşağıdakı məsələlər həll olunmalıdır : 

1. Yerquruluşunda olan problemlərin həlli üçün , tam və dəqiq torpaq – kadastr məlumatlarının 

alınması üçün metodik yanaşmaları və əsas istiqamətlərin müəyyən edilməsi; 

2. Dövlətin hal-hazırki dövrdə olan iqtisadiyatına uyğun olaraq  yerquruluşu və torpaq kadastr 

işlərinin keçirilməsinin məqsədəuyğunluğunu və vacibliyini əsaslandıra bilmək; 

3. Dövlətin torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi üçün yerquruluşunun, torpaq kadastrının və 

torpaqların monitorinqinin həyata keçirilməsinin ilk növbədə tapşırıqlarının müəyyən edilməsi; 

a. Magistirləri  yerquruluşu , torpaq kadastrı və torpaqların monitorinq elmi- tədqiqat  

xarakterli məsələlərinin ( tapşırıqlarının) həll edilməsi üçün hazırlanması. 

b. Tədris olunacaq fənnin əsasında yerquruluşu, torpaq kadastrı və torpaqların monitorinqi 

ahəsində onun qanunlar və qanunvericilik aktları durmalıdır ( və ya olmalıdır) 

c. Fənnin tədrisi vaxtı torpaqların idarə edilməsi və onların mühafizə olunmasıda 

yerquruluşunun və torpaq kadastrının oynadığı roluda əks etdirilməsi ( və ya göstərilməsi) 

çox vacibdir. 
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Yerquruluşu və torpaq kadastr elmlərininin tarixi və metodologiyası 

 

Azərbaycanın iqtisadiyyatının, o çümlədən kənd təsərrüfatının süətli inkişafı torpaq resurslarından 

səmərəli və intensiv istifadəni ön plana çəkmişdir. Azərbaycan kimi torpaq azlığından əziyyət çəkən bir 

ölkədə torpaq üzərində mülkiyyətçiliyin və təsərrütaçılığın müxtəlif formaları şəraitində torpaq 

resurlarından səmərəli istifadə, torpaq yerlərinin iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri arasında düzgün 

bölüşdürülməsi, ixtisaslaşma, istifadəçilikdə intensiv metodlardan istifadə, eyni zamanda təbiətin və 

istehsal münasibətlərinin vacib komponent olan torpaqların mühafizəsi, münbitliyinin  bərpası və 

artırılması ölkə miqyasında kompleks tədbirlərin (təşkilatı-ərazi, iqtisadi, sosial, hüquqi və s.) görülməsini 

tələb edir. Bu cür tədbirlərin həyata keçirilməsində torpaq ehtiyatlarının idarəedilməsi ilə bağlı tədbirlər 

dövlətin dəyərli və əvəzsiz vasitəsi kimi çıxış edir.  

Torpaq ehtiyatlarının idarəedilməsi işləri torpaq – mülkiyyət münasibətlərinin tənzimlənməsində, 

bütövlükdə torpaq bazarında sosial ədalət prinsipinin bərqərar edilməsində də əhəmiyyətli rol oynayır. 

 Elm və onun struktutu, metodologiya, ümumelmi metodlar. Elm və onun strukturu. Elmin inkişaf 

tarixi. Metodologiya və metod. Analiz və sintez. Analogiya. Müqayisə. Müşahidə. Eksperiment. 

İnduksiya. Deduksiya. 

Torpaq kadastrının tarixi). Torpaqların keyfiyyətcə qiymətləndirilməsinin respublikamızda tarixi 

mərhələləri (dövrləri): I mərhələ – 1965-ci ilə qədərki dövr, II mərhələ – 1966-1969-cı illər, III mərhələ – 

1969-cu və ondan sonrakı illər (müstəqilliyə qədər), IV mərhələ - Azərbaycanın müstəqillik illər. 

Bonitirovka tədqiqatları (70-80-ci illərdə): I.Otlaq torpaqlarının bonitirovkası, II.Cayaltı və çayayararlı 



torpaqların bonitirovkası, III. Üzümaltı torpaqların bonitirovkası, IV.Pambıq və taxılaltı suvarılan 

torpaqların bonitirovkası , V. Meşə torpaqlarının bonitirovkası. 

Yerquluşunun tarixi. 1779-cu ildə Moskvada yerölçmə məktəbinin açılması. 1835-ci ildə 

Konstantinovski Mərzçəkmə İnsititutu təşkil edilməsi. 1917-ci ildən Moskva Mərzçəkmə İnsitutu, 1945-

ci ildən isə Moskva Yerquruluşu Mühəndisləri İnstitutu. Zapletin Vladimir Yakovleviç.  Məmmədtağı 

Cəfərov. Urfan Ağayev. 

Torpaq kadastr işlərinin metodologiyası və metodları. Torpaq kadastrı və onun növləri. 

Torpaq kadastrının aparılmasının metodoloji əsasları. Torpaq istifadəçiliynin (sahələri üzərində 

hüquqların) dövlət qeydiyyatı. Torpaqların kəmiyyət və keyfiyyətcə  uçotu. Torpaqların bonitirovkası. 

Çöl-laboratoriya tədqiqatları mərhələsi. Yekunlaşdırıcı mərhələ. Torpağın xassə və əlamətlərinə görə 

təshih əmsallarının müəyyən edilməsi. Açıq və yekun bonitet şkalalarının tərtib edilməsi. Torpaqların 

iqtisadi qiymətləndirilməsi. Məsarif ödənişi. Differensial gəlir. 

Yerquruluşu işlərinin metodologiyası və metodları. Yerquruluşunun obyekti və ümumi 

metodları. Yerquruluşu işlərinin təyinatı. Torpaq tədqiatlarının yerquruluşu işlərində əhəmiyyəti və 

məzmunu. Yerquruluşunda torpağın təbii xassələrinin və təbii şəraitin  nəzərə alınması.  
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Torpaq resurslarından istifadənin idarə olunması 

 

Azərbaycanın iqtisadiyyatının, o çümlədən kənd təsərrüfatının süətli inkişafı torpaq resurslarından 

səmərəli və intensiv istifadəni ön plana çəkmişdir. Müsir dövrdə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində 

istehsal prosesinin təşkili ilə bağlı işləri torpaq idarəetməsi olmadan həyata keçirmək mümkün deyildir. 

Bu tədbirlər vasitəsilə istehsal prosesinə bilavasitə təsir göstərilir. Torpaq ehtiyatlarının idarəedilməsi 

işləri torpaq – mülkiyyət münasibətlərinin tənzimlənməsində, bütövlükdə torpaq bazarında sosial ədalət 

prinsipinin bərqərar edilməsində də əhəmiyyətli rol oynayır. 

 Torpaq resurslarınının dövlət idarəedilməsinin əsas vəzifələri və müddəaları. Torpaq 

ehtiyatlarının dövlət idarəetməsinin əsas vəzivələri. Torpaq ehtiyatlarının dövlət idarəetməsinin 

müddəaları. Təşkilatı tədbirlər. İqtisadi tədbirlər. Hüquqi tədbirlər.  

Torpaq bazarı anlayışı, torpaq bazarının obyektləri. Torpaq bazarı anlayışı. Torpağ bazarının 

təşkili sahəsində dövlətin prinsipləri və vəzifələri. Torpaq bazarının obyektləri. Xüsusi mülkiyyətdə olan 

torpaqlar. Bələdiyyələrin ehtiyat fondunun özəlləşdirilə bilən torpaqları. İpoteka predmeti sayılan torpaq 

sahələri. Özəlləşdirilən dövlət obyektlərinin yerləşdiyi torpaq sahələri. Dövlət mülkiyyətində, bələdiyyə 

mülkiyyətində və xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlar üzərində istifadə və icarə hüquqları.  

Torpaq resurslarının mülkiyyət münasibətlərinin tənzimlənməsi vasitəsilə idarəedilməsi. Torpaq 

sahəsi üzərində mülkiyyət hüququ. Torpaq üzərində hüququn qazanılmasının inzibati-hüquqi və mülki-

hüquqi üsulları. Sahiblik hüququ. İstifadə hüququ. Torpaq mülkiyyətçiləri vəzifələri.  

Torpaqdan istifadə və icarə  hüququ. Torpaq sahələrinin icarəsi. İcarəyəverənin hüquqları. 

İcarəçinin hüquqları. 

 

 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

 

1. Борук А.Я. Бонитировка и экономическая оценка земель. М., 1972. 

2. Вервейко А.П. Земельный кадастр. Харков.1973. 

3. Məmmədov Q.Ş., Cəfərov A.B.. A.S.Oruclu.Torpaqların bonitirovkası. Bakı, 2015 

4. Məmmədov Q.Ş.Azərbaycanda torpaq islahatı: hüquqi və elmi-ekoloji məsələlər. Bakı, 2002. 



5. Məmmədova S.Z. Lənkəran vilayətinin torpaq ehtiyatları və bonitirovkası. Bakı, Elm, 2003, 114 s. 

6. Məmmədov Q.Ş. Azərbaycan Respublikasının dövlət torpaq kadastrı: hüquqi, elmi və praktiki 

məsələləri. Bakı, 2003. 

 

 

Torpaq islahatının Azərbaycan modeli 

 

Hər bir xalqın tarixinin ən mühüm hadisə və proseslərində, onların dövlətlərinin yaranma və 

dağılmasında, hətta bir ictimai formasiyadan digərinə keçid zamanında torpağa münasibət amili həmişə 

həlledici rol oynamışdır. Belə ki, torpaq və onunla bağlı münasibətlər istənilən cəmiyyətdə əsas, 

müəyyənedici amillərdən biri olub və bu funksiyanı nəinki sosial-iqtisadi, həm də sosial-siyasi və 

beynəlxalq münasibətlərdə qoruyub saxlayır.  

Hal-hazırda ölkəmizdə torpaq – hüquq münasibətlərinin, torpaq islahatının hüquqi təminatı ilə bağlı qəbul 

edilmiş torpaq qanunvericiliyi qüvvədədir. Bura torpaqla bağlı qanunvericilik aktları – Azərbaycan 

Respublikasının qanunları; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları; Nazirlər 

Kabinetinin qərar və sərəncamları; Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və 

Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin müvafiq təlimat, qayda və əsasnamələri aiddir. 

1991-ci ildə Sovetlər İttifaqının dağılmasından və Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən sonra 

qarşıda duran həlli vacib problemlərdən biri də yeni torpaq siyasətinin həyata keçirilməsi olmuşdur. 

Müstəqil Azərbaycanın yeni həyata başlaması üçün vacib olan bütün digər məsələlər kimi torpaq 

hüququnun müasir formalaşmasında da Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.  

  “Torpaq islahatının Azərbaycan modeli” fənni üzrə müasir biliklərin verilməsi onların həm 

nəzəri, həm də praktiki Torpaq islahatı ilə bağlı hüquqi məsələlərdə biliyə malik mütəxəssis  kimi 

yetişməsində çox vacibdir. Torpaq Islahatı haqqında Azərbaycan Respublikasının  Qanunu. Torpaq bazarı  

haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Torpaq Icarəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu. Yaşayış məntəqələrinin, sənaye, nəqliyyat, rabitə və s. təyinatli torpaqların hüquqi rejimi. Xüsusi 

qorunan ərazilərin, meşə, su və ehtiyat fondu torpaqlarının hüquqi rejimi.  
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Torpaqların aqroekoloji qiymətləndirilməsi 

 

 «Торпагларын еколоэийасы» нязяриййясинин ясас мцяллифи В.Р.Волобуйев (1963) сайылса да, бу 

елми тялимин елми-нязяри ясаслары В.В.Докучайевин (1883) торпагларын эенезиси, торпагямяляэятирян 

амилляр вя тябии зоналар щаггында нязяриййясиля билаваситя баьлыдыр. Илк дяфя В.В.Докучайев 

торпагямяляэялмядя мцщит амилляринин - релйефин, иглимин, ана сцхурун, битки вя щейванларын ролуну 

эюстярмякля торпаьын «еколоъи варлыг» олмасыны, йяни «биотик» вя «абиотик» амиллярин гаршылыглы тясири 

алтында формалашмасыны ашкарламышдыр. Торпаьын мцщит (еколоъи) амилляринин тясири алтында 

формалашмасы вя бу амиллярин дяйишкянлийинин торпаьын морфоэенетик вя диэяр хцсусиййятляриндя 

юзцнц якс етдирмяси мцяллифин Гафгаз експедисийасындан сонра торпагларын шагули зоналлыг 

ганунунун ашкарламасы иля бир даща тясдиг олунмушдур. Илк дяфя Н.Н.Сибиртсев торпаг типинин 



айрылмасы заманы онун морфолоъи, кимйяви вя физики хасся вя тяркибляри иля йанашы, онун формалашдыьы 

тябии шяраит амилляринин, о жцмлядян релйеф вя иглим эюстярижиляринин дахил едилмясини тяклиф етмишдир. 

Диэяр танынмыш тядгигатчыларын арашдырмалары да торпаг еколоэийасынын елми-нязяри ясасларынын 

формалашмасында бюйцк рол ойнамышдыр. Лакин «торпаг еколоэийасы» термининин елмя эятирилмяси вя 

бу анлайышын елми--нязяри жящятдян ясасландырылмасы Азярбайжан Елмляр Академийасынын мярщум 

академики В.Р.Волобуйевин (1963) нязяри тядгигатлары иля баьлыдыр. 

Biologiya fakültəsinin torpaqşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinə “torpaq kadastrı” 

fənni üzrə müasir biliklərin verilməsi onların həm nəzəri, həm də praktiki vərdişlərə malik kadr kimi 

yetiçməsində böyük əhəmiyyət kəsb edə bilər.  

Təqdim olunan proqramda aşağıdakı məsələlərin tədrisi nəzərdə tutulur: 

1. Торпаг еколоэийасы щаггында елми-нязяри консепсийанын формалашмасы. 2. Торпагларын еколоъи 

гиймятляндирилмясинин елми-нязяри вя методики ясаслары. 3. Торпагларын еколоъи гиймятляндирилмясиня 

фяргли йанашмалар. 4. Торпагларын еколоъи гиймятляндирилмясиня  даир республикамызда апарылан ишляр 

щаггында. 5. Торпагларын еолоъи гиймятляндирилмясинин Ы-cи мярщяляси (бонитировка). 6.  Торпагларын 

еколоъи параметрляриня эюря гиймят шкалаларынын тяртиби. 7. Торпагларын еколоъи гиймятляндирилмя 

шкаласынын гурулмасы. 8. Торпагларын еколоъи гиймят хяритясинин тяртиби. 9. Торпагларын еколоъи 

гиймятляндирилмясинин гаршысында дуран йени истигамятляр.  
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Torpaq xəritələrinin tərtibi 

 

Торпаг ислащаты щаггында дювлят сявиййясиндя бир сыра ганунларын гябул едилмяси, торпаг 

цзяриндя йени мцлкиййят формаларынын йаранмасынын ясасыны гойду. Беля ки, торпаг ислащаты щаггында 

гябул едилмиш ганунлар торпаг истифадячилийиндя вя она мцнасибятдя йени мярщялянин йаранмасына 

имкан йаратды. Бу имканлардан бири, торпагларын ири мигйаслы тядгиги вя онларын ареалларынын жоьрафи 

ганунауйьун йайылмасынын мцяййянляшдирилмяси мягсяди иля хяритяляшдирилмясидир. Ейни заманда 

торпаг мцнбитлийинин узун мцддятли прогнозлашдырылмыш йцксялдилмясиндя  торпаг хяритяляриини 

билаваситя истещсалата тятбигинин бюйцк ящямиййяти вардыр. Бу бахымдан республикамызда фяалиййят 

эюстярян бу сащядя олан елми вя йахуд истещсалат тяшкилатлары демяк олар ки, яксяр тясяррцфатларымызын 

якин сащяляринин, еляжя дя гыш вя йаз отлагларынын торпаг хяритялярини тяртиб етмишляр.  

Сон онилликлярдя планетимиздя вя о, жцмлядян республикамызда баш верян тябии мцщитя 

антропоэен тясирин сявиййяси кяскин артмышдыр. Бунун нятижясиндя тябии комплекслийин мцщцм тяркиб 

щиссяси олан торпаг юртцйцнцн мцаси тядгигиня вя нятижядя мцасир техники (аерокосмик вя аерофото 

шякиллярдян, йерин форма вя юлчцлярини дягигляшдирмяк цчцн истифадя олунан эеодезийа алятлярин-дян, 



мцасир компйутер програмларындан вя с.) имканлардан истифадя етмякля йени торпаг хяритяляринин 

тяртибиня мцщцм зярурят вардыр.  

       Biologiya fakültəsinin torpaqşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinə “torpaq хяритяси” 

fənni üzrə müasir biliklərin verilməsi onların həm nəzəri, həm də praktiki vərdişlərə malik kadr kimi 

yetiшməsində böyük əhəmiyyət kəsb edə bilər.  

Təqdim olunan proqramda торпаг хяритяси fənni üzrə aşağıdakı məsələlərin tədrisi nəzərdə 

tutulur: 

1. Хяритяшунаслыг онун мягсяди вя диэяр елмлярля ялагяси. Хяритяшцнаслыг елминин мащиййяти. 

Жоьрафийа хяритяси вя онун ясас хцсусиййятляри. Хяритялярин рийази ганун цзря тяртиб едилмяси. 

Хяритяшцнаслыг елминин диэяр елмлярля ялагяси. 

2. Cоьрафийа хяритясинин ящямиййяти вя истифадяси. Хяритялярин рийази вя жоьрафи ясасы. Жоьрафийа 

хяритяляринин тяжрцби вя елми ишлярдя ящямиййяти. Хяритялярин рийази вя жоьрафи ясасы щаггында цмуми 

мялумат.  

3. Кцря сятщинин мцстяви цзяриндя тясвири. Йерин формасы вя бюйцклцйц. Йер кцрясинин модели. 

Глобусун хцсусиййятляри. Йерин кцря формасынын мцстяви цзяриндя тясвири щаггында цмуми мялумат. 

4. Хяритялярин тяснифаты. Хяритялярин мязмунуна эюря тяснифаты. Хяритялярин мигйаса эюря тяснифаты. 

Торпаг хяритяляринин тяснифаты. 

5. Тематик хяритялярдя обйект вя щадисялярин тясвир едилмя цсуллары. Шярти ишаряляр цсулу. Изохятляр 

цсулу.Кейфиййят фону цсулу. Ареал цсулу. Щярякят хятляри цсулу. Нюгтяляр цсулу. Картодиаграм цсулу. 

Картограм цсулу. Торпаг хяритя-ляринин тяртибиндя гейд олунунан цсулларын сечилмясинин механизми вя 

тятбигинин ящямиййяти. 

6. Хяритялярин мигйасы. Мигйасын мащиййяти. Мигйасын нювляри: хятти, ядяди вя адлы мигйаслар. 

Торпаг хяритясинин баш мигйасы вя хцсуси мигйасы щаггында цмуми мялумат. 

7. Картографик эенерализасийа. Картографик эенерализасийанын мащиййяти. Картографик 

эенерализасийанын нювляри. Торпаг хяритяляринин тяртибиндя карто-график эенерализасийа  апарылмасынын 

принсипляри. Мцхтялиф мигйаслы торпаг хяритя-ляриндя ейни мязмунун эюстярилмясинин йоллары. Торпаг 

хяритяляриндя картографик эенерализасийа апараркян нязяря алынмалы мясяляляр.  

8. Торпаг тядгигатында топографик хяритялярин ящямиййяти. Топографик хяритялярин мязмун 

елементляри. Топографик хяритялярин рийази ясасы. Чюл-торпаг Чюл-торпаг тядгигатында яразинин 

истигамятляндирилмяси, релйефин вязиййяти (щансы мейилликдя, йцксякликдя олмасы, йамажын бахарлылыьы вя 

с.) щаггында дягиг мялуматын ялдя олунмасы, яразинин битки юртцйцнцн вязиййяти, йашайыш мянтягяляринин 

йерляшмяси, щидрографик шяраити щаггында информасийаларын ялдя олунмасы, торпаг кясиминин жоьрафи 

кординатларынын мцяййянляшдирилмяси, чюл тядгигатлары заманы топографик хяритялярдян истифадянин диэяр 

шяртляри вя с. Камерал тядгигатлар заманы торпаг хяритяляринин тяртибиндя топографик хяритя-лярдян 

истифадя. Елми тядгигатларда топографик хяритялярдян истифадянин ящямий-йяти.  

9. Торпаг кадастр хяритяляринин тяртиби. Республикамызда апарылан торпаг ислащаты вя онун 

нятижясиндя вятяндашлара верилян пай торпаг сащяляринин хяритяляшдирлмяси, торпаг кадастры иля баьлы 

мялуматларын системляшдирилмяси вя бцтцн тунлары юзцндя якс етдирян торпаьын мцлкиййятя верилмясиня 

даир Дювлят актынын тяртиби, бурада эюстярилян торпаг-кадастр хяритя-схеминин щазырланмасы просеси. 

Вятяндашларын фярди йашайыш йеринин ятрафында олан щяйятйаны сащяляря верилян шящадятнамялярин 

щазырланмасы. Шящадятнамядя верилян щяйятйаны сащянин торпаг-кадастр хяритя-схеминин щазырланмасы 

просеси. Щал-щазырда торпаг сащяляриня верилян «Торпаг сащясинин планы вя юлчцсц» сянядинин тяртиби 

просеси.    

10. Торпагларын кейфиййятжя гиймятляндирилмя (бонитет), агро, мешя истещ-салат вя еколоъи 

груплашма хяритяляринин тяртиби. Бонитет балларына эюря торпаг контур-лурларынын груплашдырылмасы. 



Торпагларын бонитировкасы заманы лазым олан щяр бтр торпаг контурунун сащясинин дягигляшмяси. Торпаг 

груплары цзря рянэ шкаласынын тяртиби. Бонитет картограмы хяритясинин леэендасынын тяртиби. Эенетик 

бахымдан йахын торпагларын агроистещсалат групларында бирляшдирилмяси вя агроистещсалат груплашмасы 

хяритясинин тяртиби вя кянд тясяррцфатында бу хяритялярин ящямиййяти. Торпагларын мешяистещсалат вя 

мешяеколоъи груплашма хяритяляринин тяртиби принсипляри. Торпагларын мешя вя еколоъи груплашма 

хяритяляриндян истифадянин принсипляри вя ятраф мцщитин горунмасында практик истифадяси. 

11.Торпагларын агрокимйяви, мелиорасийа вя ерозийа картограмларынын тяртиби. Торпагларын 

агрокимйяви картограмларынын тяртибинин хцсусиййятляри. Торпагларын ерозийа картограмларынын тяртиби 

принсипи вя истифадясинин ящямиййяти. Торпагларын мелиорасийа хяритяляринин тяртиби вя истифадясинин 

ящямиййяти. 

12. Торпагларын еколоъи гиймят хяритясинин тяртиби. Торпагларын еколоъи гиймятляндирилмяси цчцн 

мцщитин тязащцр дяряжясинин гиймятляндирилмя шкалаларынын тяртиби вя хяритядя йерляшдирилмяси принсипляри. 

Торпагларын еколоъи гиймят хяритясинин яняняви торпаг хяритяляриндян фяргли жящятляри. Торпагларын 

еколоъи гиймят хяритясинин приктики тяряфляри. 

13. Торпаг хяритяляринин тяртибиндя компйутер програмларындан истифадя. Торпаг хяритяляринин 

тяртиби цчцн мцасир програмлар щаггында цмуми мялумат. Торпаг хяритяляринин автоматлашдырылмасынын 

ящямиййяти. Елми вя истещсалат ишляриндя торпаг хяритяляринини автоматлашдырылмасынын хцсусиййятляри. 

14. Торпаг хяритяси цзря апарылан практик ишляр. Азярбайжанын Торпаг Атласы (2007) цзря 

мцхтялиф торпаг хяритяляринин картографик тящлили, охунмасы вя практик истифадясинин йоллары. Торпаг 

атласындан мцхтялиф хяритялярин чякилиши. Хяритяляр цзря картометрик юлчц ишляринин апарылмасы: узунлуьун 

юлчцлмяси, сащянин юлчцлмяси вя с.  

 

ƏDƏBIYYAT  SIYAHISI 

 

1. Азярбайcан Республикасы торпаг атлас. Бакы, 2007 

2. Мяммядов Г.Ш. Азярбайcан  Республикасынын  Дювлят  Торпаг  кадастры: щцгуги, елми  вя  

практики  мясяляляри. Бакы: Елм, 2003, 448 с.   

3. Мяммядов Г.Ш. Азярбайcан  торпагларынын  еколоjи  гиймятляндирилмяси. Бакы: Елм, 1998, 282 с.   

4. Азярбайжан торпагларынын морфо-эенетик профили / Ш.Э.Щясяновун  редактяси  иля. Бакы: Елм, 

2004, 203 с.     

5. Азярбайcан Республикасы еколоjи атлас. Бакы, 2009 

6. Бабайев М., Cяфярова Ч., Щясянов В. Азярбайжан  торпагларынын  мцасир     тяснифаты. Бакы: Елм, 

2006, 360 с.   

7. Азярбайcан  дювлят  торпаг  хяритясинин  леэендасы / Г.Ш.Мяммядов, М.П.Бабайев, 

Ш.Э.Щясяновун  редактяси иля. Бакы: Елм, 2003, 68 с.   

 

Torpaq üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı 

 

Торпаг ислащаты ilə əlaqədar olaraq дювлят сявиййясиндя бир сыра ганунларын гябул едилмяси, 

торпаг цзяриндя йени мцлкиййят формаларынын йаранмасынын ясасыны гойду. Bu mülkiyyət formaları 

üzrə torpaq sahələrinin hüquqi qeydiyyatının aparılması mütləqdir. Dövlət Torpaq Kadastrının 

mühüm tərkib hissələrindən biridə torpaq sahələri üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatıdı.  



Torpaq sahələri üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı - dövlət torpaq kadastrının hüquqi tərəfidir. O, 

Azərbaycan Respublikasının sərhədləri daxilində mövcud torpaq mülkiyyətçilərinin, istifadəçilərinin və 

icarəçilərinin torpaq üzərində hüquqlarının qorunması prinsipini təmin edir. 

1. Torpaq sahələri üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatının aparılmasının mahiyyəti və zəruliliyi.  

2. İnzibati rayonun torpaq kadastrının məzmunu və torpaqlar üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı.  

3. Dövlət torpaq kadastrı və reyestrinin aparılması qaydaları.  

4. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsindən çıxarış.  

5. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunundan çıxarış.  

6. Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.  
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Yerquruluşu və torpaq kadastr işlərində GİS-dən istidafə 

 

 

Torpaq kadastr işlərinin  təşkili və idarə olunması prosesi çoxlu  miqdarda kartoqrafik və atributiv 

verilənlər üzərində müxtəlif əməliyyatların aparılması ilə əlaqədardır. Bu cür böyük informasiya massivi 

ilə işləmək üçün qabaqcıl tex- nologiyadan istifadə edilməsi təbiidir. Əslində CİS də elə bu cür layihələr 

üçün yaradılmışdır. CİS müxtəlif cəhətlərə malik olsa da, onların bir çoxu  torpaq kadastr işlərinin 

tələblərinə tarn cavab verir. 

Azərbaycanda torpaq kadastr sahəsində CIS proqram vasitələrinin tətbiqi bu işlərin keyfiyyətcə yeni 

səviyyəyə qaldırılmasında köklü dəyişikliyə səbəb oldu. Məlum olduğu kimi, son illərdə MDB 

ölkələrində, o cümlədən də Azərbaycanda MGE, GeoMedia (INTERGRAPH, USA), ARC/INFO, 

ArcGIS (ESRI, USA), MapInfo (MapInfo Corporation, USA), WinGis (ProGis w.h.v., Austria), 

Geo/Draw Geo/Graph (Rusiya) və s. kimi proqram vasitələri kifayət qədər geniş yayılmışdır. Qeyd etmək 

lazımdır ki, CİS-in funksional imkanları qarşıya çıxan məsələlərə uyğun olaraq daima genişlənir və eyni 

zamanda WINDOWS və UNIX platformalan üçün təkmilləşdirilir. 

Müasir telekommunikasiya imkanları da texniki və proqram vasitələrinin im kanlarını birləşdirərək 

CİS layihələrin gücününün və cəlbediciliyinin artmasına xidmət edən faktordur. CİS texnologiyalarının 

müasir proqram vasitələrinin fəaliyyət göstərdiyi hesablama platformalarını tam şərti olaraq aşağıdakı 

kate- qoriyalara bölmək olar: 

- Böyük EHM-lər (Main Frame); 

- Mini-mikrokompyuterlər (MC - PDP, VAX, Apoİİo); 

- İş stansiyaları (WS - Hewlet-Packerd, Sun SPARC- Station); 

- Çoxsaylı fərdi kompyuterlər (PC - Intel H Macintosh). 

Axırıncılar geniş həcmli mətn və məkan informasiyala- 

rının emalında, o cümlədən CİS layihələrində getdikcə daha geniş tətbiq olunmaqdadırlar. 

CİS üçün səciyyəvi olan verilənlər bazası ilə işləmək üçün elektron avadanlıqlara texniki tələbatlar 

ümumi şəkildə aşağıdakılardan ibarətdir: 

• əməliyyat yaddaşı (RAM) və bərk diskin yaddaşı (HDD); 

• prosessorun iş surəti; 

• konfiqurasiyanin konkret məqsədə görə qurulması (sazlanması) imkanı; 

http://www.stateproperty.gov.az/


• periferiya qurğuları dəstinin olması (skaner, digitay- zer, plotter, printer, modem və s.); 

• istifadəçilər üçün təhlükəsiz olması. 

CİS texnologiyasının aparat təminatına gəldikdə isə burada məkan informasiyalarını daxil etmək 

üçün və emal olun- muş geoinformasiyanı kağız üzərinə keçirmək üçün müxtəlif növ avadanlıqlardan 

bəhs etmək olar. 

Kompyuterlərə qrafik informasiyaları daxil etmək üçün skaner və digitayzerlərdən istifadə olunur. 

Geniş massivli məlumatları saxlamaq üçün isə, kənar elektron daşıyıcıların- dan istifadə olunur. Yüksək 

keyfiyyətli sənədlərin çap edil- məsi üçün plotterlərdən və lazer printerlərindən istifadə edilir. 

Elektron avadanlıqların konfiqurasiyası və periferiya ava- danlıqlarının tərkibi qarşıya qoyulmuş 

məqsəd və vəzifələr- dən asılı olaraq müəyyən edilir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz geoinformasiya texnologiyaları sırasından Azərbaycanın kadastr 

layihələrində GeoMedia (INTERGRAPH, USA), MapInfo (MapInfo Corporation, USA), ARC/INFO, 

ArcView, ArcGIS (ESRI, USA) proqram məhsullarına rast gəlmək olar. 

GeoMedia (INTERGRAPH, USA) coğrafı analiz üçün  funksiyalar dəstinə malik olmaqla müxtəlif 

səviyyəli qərarların qəbulunda istifadə edilir. Bu mühitdə özünün ve- rilənlər (cədvəl və məkan) bazasını 

təşkil etməyə, onlardan xəritələrin mövzu qatlarını yaratmağa, mövzu xəritələrini formalaşdırmağa və s. 

imkanı vardır. GeoMedia - müxtəlif formatlarla işləməyə qadirdir. O, Intergraph şirkətinin MGE, MGE 

Segment Manager, FRAMME
tm

 CİS formatları ilə yanaşı Arc/Info, Oracle® SDO, Microsoft Access®, 

AutoCad® DWG/DXF, MicroStation® formatları və həmçinin çoxlu rastr formatları ilə işləyə bilər. Bu 

CİS mühitində müxtəlif məsələlərin həlli mümkündür. Məsələn: 

- topoqrafiya xəritələri; 

- torpaq və digər  kadastr xəritələri; 

- ətraf mühitin öyrənilməsi üçün xəritələr; 

- regional planlaşdırma layihələri; 

- yol və kommunikasiyaların layihələndirilməsi və s. 

Verilənlər bazasının şəbəkə imkanı və kommunikasiya 

interfeysi məlumatların paylanmış şəkildə emalına, coğrafi verilənlər üzrə müxtəlif bankların şəbəkədə 

birləşdirilmə- sinə imkan yaradır. 

ESRI şirkətinin ən geniş yayılmış proqram məhsulların- dan olan Arc/Info, ArcView, ArcGIS yüksək 

səviyyəli CİS olmaqla Azərbaycanda yaxşı tanınır. Müxtəlif kadastr və qeydiyyat layihələrində istifadə 

olunan bu proqram məh- sullarından, səhiyyə, rabitə, kənd təsərrüfatı, şəhərsalma və digər sahələrdə də 

geniş istifadə edilməkdədir. Qeyd etmək lazımdır ki, 2004-cü ildən başlayaraq istifadəyə verilən ArcGIS 

9.0 yeni nəsil CIS proqram vasitəsi olmaqla daha geniş imkanlara malikdir. Ona görə də son dövrlər 

daşınmaz əmlakın kadastrı və qeydiyyatı sahəsində bu proqram vasi- təsinə maraq artmışdır. 

torpaq kadastrı üzrə CİS-də verilənlərin müxtəlifliyi və standartları 

CİS bazasında kadastr xəritələrinin yaradılması və vaxtaşın təzələnməsi iqtisadi cəhətdən də 

səmərəlidir. CİS köməyi ilə xəritələrin avtomatlaşdınlmış şəkildə tərtib olunması, mütəxəssislər arasında 

«İntellektual» kartoqrafiya adını almışdır. 

Torpaq Kadastr məlumatlarının sistemləşdirilməsinin əsas məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir: 

• CİS texnologiyasından istifadə etməklə kadastr işləri- nin səmərəliyini artırmaq və kadastr 

xəritələri istehsalını sürətləndirmək; 

• Respublikanm digər təşkilatlarının rəqəmli kadastr xə- ritələrinə və məlumatlara olan zəruri 

ehtiyaclarının ödə- nilməsi imkanının təmin olunması; 

• Kadastr sahəsinin və digər milli qurumların ehtiyac- larını ödəmək üçün rəqəmli verilənlər 

bazasının yaradılması; 

• Azərbaycanda özəl xidmət sektorunun yaradılmasını və möhkəmlənməsini sürətləndirmək. 
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Yerquruluşu və kadastr kafedrasının “Yerquruluşu, torpaq kadastrı və monitorinqi”                                         

ixtisası üzrə doktoranturaya və dissertanturaya qəbul imtahanının  

S U A L L A R I  

 

1. Respublikamızda Yerquruluşu və Torpaq kadastrının müasir vəziyyəti 

2. Dövlət torpaq kadastrının obyekti və onun kateqoriyaları 

3. Torpaq uqodyaları, onların növləri və müasir vəziyyəti 

4. Torpaq İslahatı keçirildikdən sonra torpaqların vəziyyəti 

5. Dövlət mülkiyyətində olan torpaqlar  

6. Yerquruluşunun obyekti, məzmunu və elmi əsasları 

7. Kənd təsərrüfatı yerlərinin müasir dövrdəki vəziyyəti 

8. Torpaq kadastrının aparılması qaydaları 

9. Torpaqların mülkiyyət növləri üzrə bölgüsü 

10. Sovet dövründə Azərbaycanda torpaq kadastrının inkişafı 

11. Torpaq kadastrı və onun növləri 

12. Torpaqların aqroistehsalat qruplaşdırılması 

13. Torpaqların kəmiyyət və keyfiyyətcə  uçotu 

14. Torpaqların bonitirovkası 

15. Torpaq ehtiyatlarının dövlət idarəetməsinin əsas vəzifələri  

16. Bələdiyyələrin torpaq ehtiyatlarının idarəedilməsinə dair səlahiyyətləri 

17. Azərbaycanda torpaq bazarını tənzimləyən hüquqi mənbələr 

18. Torpaq bazarının obyektləri  

19. Yerquruluşunun səmərəliliyinin göstəriciləri 

20. İnzibati rayonların yerquruluşu sxemlərinin məzmunu və məqsədləri 

21. Torpaq üzərində mülkiyyət formaları 

22. İnzibati ərazi vahidlərinin yerlərdə sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsi 

23. Torpaq islahatı haqqında qanunun  qısa səciyyəsi 

24. “Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluşu haqqında” Qanunun qısa səciyyəsi 

25. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin vəzifələri və funksiyaları 

26. Torpağa görə ödəmələr və torpaq qanunvericiliyini pozmağa görə inzibati cinayyət məsuliyyəti 

27. Torpaq kadastrının aparılmasının zəruriliyi və predmeti 

28. Torpağın əsas əmək vasitəsi kimi digər istehsal vasitələrindən fərqi 

29. Torpaq kadastrının növləri - əsas torpaq kadastrı 

30. Torpaq kadastrının növləri - cari torpaq kadastrı 

31. Dövlət torpaq  kadastrının vahidliyi və qanunuliyi prinsipləri 

32. Dövlət torpaq kadastrının fasiləsizliyi, obyektivliyi, əyaniliyi və sadəliyi prinsipləri 

33. Dövlət torpaq kadastr sənədləri sistemi 

34. Təsərrüfatlararası yerquruluşunun  vəzifələri,və prinsipləri 

35. Torpaqların bonitirovkasının predmeti və vəzifələri 

36. Kənd təsərrüfatı təyinatlı və meşə fondu torpaqları 

37. Təsərrüfatlararası yerquruluşunun  sxemi və onun məzmunu 

38. Sənaye, nəqliyyat, rabitə, müdafiə və xüsusi qorunan ərazilərin torpaqları 

39. Meşə, su və ehtiyat fondu torpaqları 

40. Xüsusi qorunan ərazilərin və meşə fondunun torpaqları 

41. Kənd təsərrüfatı yerlərinin  təsnifatı və mülkiyyət formaları üzrə paylanması 

42. Təsərrüfatlararası yerquruluşu layihələrinin tərtibi 

43. Təsərrüfatlararası yerquruluşu layihələrinin baxılması, təsdiqi və həyata keçirilməsi 

44. Kənd təsərrüfatı müəssələrində torpaqdan istifadədə olan çatışmamazlıqlar və onların təsnifatı 

45. Çoxillik əkmələr və dincə qoyulmuş torpaqlar 

46. Respublikamizda torpaqların ekoloji qiymətləndirilmənin yaranması və inkişaf tarixi 

47. Torpaq ekologiyası haqqında elmi-nəzəri konsepsiyanin formalaşması 



48. Torpaq sahələri üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatının aparılmasının mahiyyəti və zəruriliyi  

49. Təsərrüfatlararası yerquruluşu layihələrində hazırlıq işləri 

50.  Tarlaqoruyucu meşəzolaqlarının mahiyyəti və onların yerləşdirilməsi 
51. Torpaq xəritələrinin tərtibində kartoqrafik generalizasiya 
52.  Relyefin topoqrafik xəritədə təsviri 

53.  Xəritə tərtibində şərti işarələrdən istifadə edilməsinin əhəmiyyəti 
54. Növbəli əkin ərazilərinin təşkili və əhəmiyyəti 

55. Xəritələrin təsnifatı 
56. Tematik xəritələrdə obyekt və hadisələrin təsvir olunma üsulları  
57. Örüş və biçənəklərin ərazi təşkili 
58.  Xəritə tərtibində izoxətlər üsulu 
59.  Xəritə tərtibində hərəkət xətləri üsulu 
60.  Xəritə tərtibində areallar üsulu 
61.  Eroziyaya məruz qalmış ərazilərdə yerquruluşunun əsas prinsipləri  və  tələbləri 
62.  Təsərrüfatlararası yerquruluşunun növ müxtəlifliyi, amilləri və prinsipləri 

63.  Aerofotoplanalma və onun mahiyyəti 

64.  Təsərrüfatlararası (kompleks) yerquruluşunun layihə sənədləşdirirlməsi 
65.  Kartoqrafik generalizasiyanın əsas xüsusiyyətləri 
66.  Xəritə tərtibində keyfiyyət fonu üsulu 
67.  Kartoqrafik generalizasiyaya təsir edən amillər 
68.  Xəritə tərtibində nöqtələr üsulu 
69.  Xəritə tərtibində kartoqram üsulu 
70.  Topoqrafik xəritələrin tərtibi və əhəmiyyəti 
71.  Xəritə tərtibində şərti işarələr üsulu 
72.  Torpaqların keyfiyyətcə qiymətləndirilmə (bonitet kartoqramı)  
73.  Torpaqların aqroistehsalat qruplaşması xəritəsinin tərtibi 
74.  Torpaq xəritəsi tərtibində kartoqram və kartodiaqram üsullarından istifadənin xüsusiyyətləri 
75.   Qeyri-kənd təsərrüfatı müəssisələrinin əmələ gəlməsinin məqsədi və məzmunu 
76.  Yaşayış məntəqələri sərhədlərinin müəyyən edilməsi və onların dəyişdirilməsi 
77.  Torpaq resurslarından istifadənin yaxşılaşdırılmasının əsas istiqamətləri 
78.   Ailə fermer təsərrüfatlarında təsərrüfatlararsı yerquruluşu anlayışı və məzmunu 
79.  Kompyuterdə xəritə (elektron xəritə) tərtibinin əhəmiyyəti 
80.  Xəritə tərtibində kompyuter proqramlarından istifadə 
81.  Əkin dövriyyəsi sistemlərinin su və külək eroziyası gedən torpaqlarda təşkili 
82.  Torpaq eroziyası və onun yaranma səbəbləri 
83.  Kartoqrafik generalizasiyanın növləri  
84.  Torpaq tədqiqatları zamanı topoqrafik xəritələrdən istifadə  
85. Təsərrüfatlararası yerquruluşunun xüsusiyyətləri 
86.  Xəritə tərtibində kartodioqram üsulu 
87.  Sahə miqyası və torpaq xəritələrində konturların sahəsinin hesablanması 
88.  Torpaq xəritələrinin tərtibində kartoqram və kartodiaqram üsullarının müqayisəli istifadəsi 
89.  Xəritə üzərində kartometrik ölçü işləri  
90.  Xəritələrin nomenklatura üzrə bölünməsi 

91. Ailə kəndli fermer təsərrüfatının yerləşdirilməsi və formalaşdırılması 

92. Torpaq eroziyası və onun yaranma səbəbləri 

93. Kartoqrafik proyeksiyalar 

94. CİS-haqqında anlayış və onun prinsipləri  

95. CİS-də verilənlər hansı üsulla daxil edilir 

96. CİS-də istifadə olunan terminlər 

97. GPS sistemi və onun əsas mahiyyəti nədən ibarətdir  

98. Əkin dövriyyəsi sistemlərinin su və külək eroziyası gedən torpaqlarda təşkili 

99. GPS aparatı və onun xarakteristikası  

100.  GPS-lə koordinatların hesablanması  


