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İSTİFADƏ OLUNAN ANLAYIŞLAR 

 

Bacarıq Verilmiş iş üzrə vəzifə və fəaliyyətləri yerinə yetirmək qabiliyyətidir. 

Bacarıq səviyyəsi Həyata keçirilən fəaliyyətlərin əhatəliliyi və mürəkkəbliyi ilə müəyyən 
olunur, burada fəaliyyətlərin mürəkkəbliyi əhatə üzərində üstünlüyə 
malikdir. Hər bir bacarıq səviyyəsi üzrə müvafiq bilik səviyyəsi tələb olunur. 
ISCO-da, eləcə də Məşğulluq Təsnifatında aşağıdakı dörd geniş bacarıq 
səviyyəsi müəyyən edilir: 

Birinci bacarıq səviyyəsi 

Birinci bacarıq səviyyəsi üzrə peşələr sadə və dövri fiziki fəaliyyətlərin 
yerinə yetirilməsini zəruri edir. Bundan əlavə, birinci bacarıq səviyyəsində 
bir çox peşələr fiziki güc və dözümlülük tələb etdiyi halda, əksəriyyətində 
sadə yazıb-oxuma və rəqəmlərlə işləmə bacarığı tələb olunur. Bu bacarıqlara 
ehtiyac duyulduğu halda belə, onlar işin əsas hissəsini təşkil etmir.  

Birinci bacarıq səviyyəsinə daxil olan bəzi peşələrdə səriştəli fəaliyyət üçün 
ibtidai təhsili və ya əsas təhsilin birinci mərhələsini başa vurmaq (ISCED üzrə 
1-ci səviyyə) tələb oluna bilər. Bəzi işlər üçün isə iş yerlərində qısamüddətli 
təlimlər tələb oluna bilər. 

Birinci bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələr ixtisası olmayan işçi 
qüvvəsini əhatə edir.  

İkinci bacarıq səviyyəsi 

İkinci bacarıq səviyyəsi üzrə bütün peşələrdə səriştəli fəaliyyət üçün tələb 
olunan bilik və bacarıqlar, adətən, ümumi orta təhsilin birinci mərhələsini 
başa vurmaqla (ISCED üzrə 2-ci səviyyə) əldə olunur. Bəzi peşələrdə ümumi 
orta təhsilin ikinci mərhələsini bitirmək zəruri hesab olunur (ISCED üzrə 3-
cü səviyyə) ki, bura ixtisaslaşmış peşə təhsili və iş yerlərində həyata keçirilən 
təlim də daxil ola bilər. Müəyyən peşələr ümumi orta təhsili bitirdikdən 
sonra ilk peşə-iхtisas təhsili almağı (ISCED üzrə 4-cü səviyyə) tələb edir. Bəzi 
hallarda isə iş təcrübəsi və iş yerlərində həyata keçirilən təlim formal təhsili 
əvəz edə bilər. 

İkinci bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələrə ixtisaslı işçilər 
daxildir.  

Üçüncü bacarıq səviyyəsi 

Üçüncü bacarıq səviyyəsindəki peşələr, adətən, ixtisaslaşmış sahə üzrə geniş 
praktiki, texniki və metodoloji biliklər tələb edən mürəkkəb texniki və 
praktiki fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsini əhatə edir. Bu bacarıq səviyyəsi 
üzrə peşələr, ümumiyyətlə, yüksək səviyyədə yazıb-oxuma və rəqəmlərlə 
işləmə bacarığı, eləcə də inkişaf etmiş ünsiyyət bacarığı tələb edir. 

Üçüncü bacarıq səviyyəsi üzrə tələb olunan bilik və bacarıqlar, adətən, 
ümumi orta təhsil bazasına əsaslanan təhsil müsəssisələrində 1-3 illik təhsil 
vasitəsi ilə əldə olunur (ISCED üzrə 5b səviyyəsi). Azərbaycanda bu bacarıq 
səviyyəsinə uyğun təhsil adətən orta ixtisas təhsili müəssisələrində 
(kolleclər) verilir. Bəzi hallarda müvafiq sahə üzrə geniş iş təcrübəsi və iş 
yerlərində həyata keçirilən uzunmüddətli təlim formal təhsili əvəz edə bilər. 

Üçüncü bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələr əsasən texniki 
işçiləri əhatə edir. 
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Dördüncü bacarıq səviyyəsi 

Dördüncü bacarıq səviyyəsinə, adətən, ixtisaslaşmış sahə üzrə geniş nəzəri 
və praktiki biliklər əsasında mürəkkəb problemlərin həlli və qərarların qəbul 
edilməsini tələb edən fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi daxildir. Bu bacarıq 
səviyyəsi üzrə peşələr, ümumiyyətlə, yüksək səviyyədə yazıb-oxuma və 
rəqəmlərlə işləmə bacarığı, eləcə də təkmilləşmiş ünsiyyət bacarığı tələb 
edir. 

Dördüncü bacarıq səviyyəsi üzrə tələb olunan bilik və bacarıqlar, adətən, ali 
təhsil müəssisələrində birinci və ya daha yüksək elmi dərəcənin verilməsi ilə 
yekunlaşan 3-6 illik təhsil vasitəsi ilə əldə olunur (ISCED üzrə 5a səviyyəsi və 
ya daha yüksək səviyyə). Bu bacarıq səvviyyəsi üçün Azərbaycanda adətən 
bakalavriat və daha yüksək təhsil pillələri uyğun gəlir. 

Dördüncü bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələrə menecerlər, 
mühəndislər, müəllimlər, həkimlər və s. daxildir ki, bunlar çox vaxt 
peşəkarlar adlandırılır. 

Bilik Təhsil və ya təcrübə vasitəsilə əldə edilən məlumat və faktlar toplusunu 
əhatə edir. 

Əlavə / ümumi 
səriştələr 

Müvafiq əmək fəaliyyətini həyata keçirə bilmək üçün tələb olunan səriştələrə 
əlavə olaraq, arzuolunan faydalı səriştələri əhatə edir. Buraya əmək 
fəaliyyətini təkmilləşdirə bilən, bir çox peşələr üçün ümumi olan və 
gələcəkdə tələb olunacaq səriştələr daxildir. Bunlar işçilərin fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi üçün əsas kimi çıxış etmir. 

Əvvəlki təlimin 
tanınması 

 

Harada və necə təhsil almasından asılı olmayaraq, qeydə alınmış ixtisaslar və 
vahid standartlar baxımından insanların əvvəlki təliminin tanınması 
prosesidir. İnsanlar təhsil müəssisəsində formal təlim keçmələrindən və ya 
qeyri-formal təlim əldə etmələrindən asılı olmayaraq, öyrənmə prosesini heç 
vaxt dayandırmırlar. 

Əvvəlki təlimin qiymətləndirilməsi və tanınması prosesi aşağıdakı kimidir: 

• Şəxsin nə bildiyi və nə bacardığının müəyyənləşdirilməsi; 

• Şəxsin bilik və bacarıqlarının xüsusi standartlar, səriştələrin 
qiymətləndirilməsi üzrə əlaqəli meyarlar ilə müqayisə edilməsi; 

• Bu standartlara münasibətdə təlimin qiymətləndirilməsi; 

• Şəxsin formal, qeyri-formal və informal təlimlər vasitəsilə keçmişdə 
topladığı bacarıq, bilik və təcrübənin tanınması. 

Fəaliyyət Fərdin vəzifələrinin bir hissəsi olan iş və ya məsuliyyəti əks etdirir. Buna 
görə də vəzifə bir sıra fəaliyyətlərə bölünür. 

Formal təlim Azərbaycan Respublikasının təhsil və təlim müəssisələrində həyata keçirilir, 
dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə nəticələnir. Təhsil müəssisələrində 
formal təlimlər dövlət təhsil standartlarına uyğun olaraq aparılır. Əldə edilən 
səriştələr testlər vasitəsilə yoxlanır və dövlət təhsil sənədi verilir. 

İnformal təlim Özünütəlim yоlu ilə bilik və bacarıqlara yiyələnmənin fоrmasıdır. Təhsil və 
təlim müəssisələrindən kənarda həyata keçirilir və təbii olaraq gündəlik 
həyatımızda müşahidə olunur. Formal və qeyri-formal təlimdən fərqli olaraq, 
informal təlim çox vaxt qeyri-ixtiyari baş verir və beləliklə, hətta fərdlərin 
özləri də səriştələrinin artırılmasında onun rolunu hiss etməyə bilər 
(məsələn, kütləvi informasiya vasitələrindən, ictimaiyyət arasında gündəlik 
qarşılıqlı əlaqələrdən və ümumi münasibətlərdən məlumatın əldə edilməsi). 
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O, təlimin həyata keçirilməsi sahəsində (xüsusilə) ixtisaslaşmamış hər hansı 
bir şəxs (yəni ailə üzvləri, digər əlaqəli şəxslər və s.) tərəfindən 
istiqamətləndirildiyi halda, məqsədli xarakter daşıya bilər. İnformal təlim 
ölkə səviyyəsində qəbul edilən diplom və sertifikatların verilməsi ilə 
nəticələnmir. 

İş Fərdin işəgötürən üçün və ya sərbəst məşğulluq şəraitində həyata keçirdiyi 
vəzifə və ya fəaliyyətlərin toplusudur (ISCO-08 -ə uyğun olaraq). 

İşə yanaşma Müəyyən ideya, obyekt, şəxs və ya vəziyyətə müsbət və ya mənfi münasibəti 
əks etdirir. 

Yanaşma fərdin fəaliyyət seçimini, çətinlik, həvəsləndirmə və mükafatlara 
(hamısı birlikdə stimul adlanır) cavab reaksiyasını müəyyən edir. Bu 
baxımdan yanaşma iş üçün xeyli vacibdir.  

Yanaşmanın 4 əsas komponenti var: (1) Emosional: hiss və həyəcan; 
(2) İdrak: məntiqlə həyata keçirilən inam və fikirlər; (3) İradi: fəaliyyət 
meylləri; (4) Qiymət: stimullara mənfi və ya müsbət münasibət. 

Qeyri-formal təlim Təhsil sistemi ilə paralel şəkildə aparılır və dövlət təhsil sənədinin verilməsi 
ilə müşayiət оlunmur. Qeyri-formal təlimlər iş yerlərində və ya formal təlim 
sistemlərinə yardım üçün yaradılmış təşkilat və ya mərkəzlərdə, 
dərnəklərdə, fərdi məşğələlərdə, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və 
qruplarında həyata keçirilə bilər. 

Qiymətləndirmə 
metodu 

Səriştəni ölçmək üçün üsul və ya alətdir. 

Qiymətləndirmə 
paketi 

Fəaliyyət meyarı da daxil olmaqla fərdin səriştələrinin qiymətləndirilməli 
olduğu müxtəlif qiymətləndirmə metodlarıdır. 

Qiymətləndirmə sxemi Qiymətləndirmə standartlarının vəzifələrini və onların yerinə yetirilmə 
istiqamətlərini müəyyən edir. 

Peşə standartları üzrə qiymətləndirmənin məqsədi fərdin müvafiq peşə 
standartını fəaliyyətlər, vəzifələr və ya tapşırıqlar üzrə həyata keçirə 
bilməsini müəyyən etməkdir. Sözügedən tapşırıqlar, peşə standartında 
müəyyən edilən texniki bacarıqları, planlaşdırma və problemləri həlletmə 
biliklərini, gözlənilməz vəziyyətlərdə hərəkət etmək bacarığını, digər şəxslər 
ilə işləmək bacarığını və ünsiyyət bacarıqlarını əhatə etməlidir.  

Peşə standartları üzrə qiymətləndirmənin məqsədlərinə, digər məsələlərlə 
yanaşı, aşağıdakılar daxildir: 
• İşəgötürmə; 
• Karyera yüksəlişi; 
• Bilik və bacarıqlarda olan boşluqların və təlim ehtiyaclarının müəyyən 

edilməsi; 
• İşçi heyətinin qiymətləndirilməsi. 

Qiymətləndirməni planlaşdıran zaman onun xarakterik cəhətlərinə xüsusi 
diqqət yetirmək lazımdır: qiymətləndirmə hansı interval çərçivəsində həyata 
keçirilməlidir, hansı hədəflər müəyyən edilməlidir, hansı qiymətləndirmə 
metodları daha məqsədəuyğundur. Qiymətləndirmə sxemi aşağıdakı 
qiymətləndirmə metodlarından 2 və ya 3-nü əhatə etməlidir: i) Əmək 
fəaliyyətinin müşahidə edilməsi; ii) İşin nəticəsinin qiymətləndirilməsi; 
iii) Simulyasiya; iv) Suallar (şifahi və ya yazılı); v) Layihə işi; vi) Portfel 
əsasında qiymətləndirmə; vii) Dinləmə qiymətləndirməsi; viii) Fərdi 
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araşdırmalar; ix) Müştəri qiymətləndirməsi (məsələn, müştəri sorğu 
formaları), ekspert və şəxsi qiymətləndirmə və s. 

Peşə standartı və peşə standartı üzrə qiymətləndirmə arasındakı əlaqə 
aşağıdakı sxemdə göstərilmişdir. 

  

Məşğulluq təsnifatı 
(MT) 

Ölkədə əmək bazarının inkişafına, beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş uçot 
və statistikaya uyğun olaraq ISCO-08 təsnifatından istifadə edilməklə, onun 
genişləndirilməsi əsasında 2010-cu ildə hazırlanmışdır. Onun strukturu 
ISCO-08 təsnifatının strukturu ilə eynidir. MT Standartlaşdırma, Metrologiya 
və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 20 Dekabr 2010-cu il 180 saylı qərarı ilə  
təsdiq edilmiş və AZT041-2010 nömrəsi ilə dövlət qeydiyyatına alınmışdır. 

Peşə Yüksək oxşarlıq dərəcəsinə malik əsas vəzifə və fəaliyyətlərdən ibarət olan 
işlərin məcmusudur. Şəxsin hər hansı bir peşə ilə bağlılığı onun hazırda 
tutduğu vəzifə, əlavə və ya əvvəlki işləri vasitəsi ilə müəyyən olunur.   

Peşə standartı Konkret peşə sahələrində işçilərin yerinə yetirdikləri əmək funksiyalarına 
qoyulan ümumi tələbləri sistemli şəkildə əks etdirən normativ sənəddir. O, 
müvafiq səriştələr çərçivəsində işçinin bilik, bacarıq və vərdişləri nəzərə 
alınmaqla, onun əmək funksiyalarını yerinə yetirməsinə imkan verəcək 
konkret vəzifə öhdəliklərinin və fəaliyyətlərin siyahısını özündə ehtiva edir. 
Peşə standartı işdəki rolu təyin etməyə, işçinin fəaliyyətini 
qiymətləndirməyə, eləcə də, təkmilləşmə, peşə yüksəlişi üçün yollar 
müəyyən etməyə və hazırlamağa kömək edə bilər.  

Peşə standartları ISCO-ya və Məşğulluq təsnifatına uyğun olaraq 
təsnifatlaşdırılır. 

Peşə standartı üzrə 
qiymətləndirmə 
nümunəsi 

Qiymətləndirmə hər hansı bir sahədə səriştənin aşkar edilməsi məqsədilə 
fərdin fəaliyyətinin aydın şəkildə müəyyən edilmiş standartlar ilə 
müqayisədə ədalətli və dəqiq şəkildə ölçülməsinə imkan verən prosesdir. İş 
yerinin qiymətləndirilməsi prosesi iş yeri ilə bağlı gündəlik fəaliyyətin tərkib 
hissəsini təşkil edir. Qiymətləndirmə zamanı əldə edilən nəticələr fərdlərə öz 
işlərini necə yerinə yetirdiyini öyrənməyə imkan verir. Bu, biliklərin, 
bacarıqların, yanaşma və davranışın inkişaf etdirilməsində, beləliklə, 
səriştənin nümayiş etdirilməsində onlara yardım edir. 

Peşə standartı üzrə qiymətləndirmə nümunəsi qiymətləndirmə sxemi, 
fəaliyyət meyarları, qiymətləndirməni həyata keçirmək üçün zəruri 
qiymətləndirmə metodları və resurslarını əhatə edir. 

Peşə standartı üzrə qiymətlən-
dirmənin hazırlanması metodo-

logiyası / prosedurları 

 

Fəaliyyət meyarı 
. 
. 
Qiymətləndirmə proqramı 
(metodlar, şərtlər və s.) 
 
 
 
 
 
 

Vəzifələr / fəaliyyətlər 
.  
. 
Qiymətləndirmə sxemləri 
 
 
 Peşə standartı 

Təlim standartı 
Qiymətləndirmə 
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Peşələrin Beynəlxalq 
Standart Təsnifatı 
(ISCO)   

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) məsul olduğu əsas beynəlxalq 
təsnifatlardan biri olmaqla, beynəlxalq iqtisadi və sosial təsnifat qrupuna 
daxildir. 

ISCO iş prosesində qarşıya qoyulan vəzifə və fəaliyyətlərə müvafiq şəkildə 
müəyyən edilmiş qruplara uyğun olaraq işlərin təşkilində vasitə rolunu 
oynayır. Onun əsas vəzifələri aşağıdakıları təmin etməkdən ibarətdir:  

• Peşələrə dair statistik və inzibati məlumatların beynəlxalq hesabatını, 
müqayisəsini və mübadiləsini həyata keçirmək üçün baza rolunu 
oynamaq; 

• Peşələrin milli və regional təsnifatlarının hazırlanması üçün model 
rolunu oynamaq; 

• Bilavasitə özlərinin milli təsnifatını hazırlamayan ölkələrdə tətbiq oluna 
biləcək sistem rolunu oynamaq. 

O, statistik və müştəri yönümlü proqramlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Müştəri yönümlü proqramlara iş axtaranların iş yerlərinə yönəldilməsi, 
ölkələr arasında işçilərin qısa və uzunmüddətli miqrasiyasının idarə 
edilməsi, peşə təlimi proqramları və təlimatlarının hazırlanması daxildir. 

ISCO-nun ilk versiyası 1957-ci ildə qəbul edilmiş, daha sonra isə ISCO-68, 
ISCO-88 və hazırkı ISCO-08 versiyaları hazırlanmışdır. 

Səriştə Müvafiq əmək fəaliyyətini həyata keçirə bilmək üçün lazımi səviyyədə bilik, 
bacarıq, yanaşma və davranışa malik olmaqdır. 

İş kontekstində istifadə olunan “Səriştə” anlayışı iş yerində tətbiq olunan 
bacarıqları əks etdirir. Səriştə şəxs nəyi bilir (bilik), nəyi bacarır (bacarıq), 
nəyi etmək istəyir (yanaşma) və bunu necə edir (davranış) məhfumlarının 
birləşməsinin nəticəsidir. Beləliklə, səriştə işi yerinə yetirmək üçün lazım 
olan texniki peşə elementləri, ümumi şəxsi xüsusiyyətlər və istəklərin 
birləşməsidir. 

Səriştələr həmçinin işçinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün baza rolunu 
oynayır. 

Təhsilin Beynəlxalq 
Standart Təsnifatı 
(ISCED) 

1970-ci illərin əvvəllərində UNESCO tərəfindən həm ayrı-ayrı ölkələrdə, həm 
də beynəlxalq səviyyədə təhsilə dair statistik məlumatların əldə olunması, 
toplanması və təqdim olunmasına xidmət edən bir vasitə kimi 
hazırlanmışdır. ISCED 1975-ci ildə Cenevrədə keçirilən Təhsilə dair 
Beynəlxalq Konfransda qəbul edilmiş və daha sonra 1978-ci ildə Parisdə 
keçirilən UNESCO-nun Ümumi Konfransında qüvvəyə minmişdir. Hazırda 
istifadə edilən təsnifat ISCED 2011-dir. 

Təlim standartı İş yerində vəzifə və fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi üçün zəruri səriştələri 
(bilik, bacarıq və yanaşmaları, həmçinin əlavə ümumi səriştələri) təsvir edir. 
Bu səbəbdən, onlar fəaliyyət meyarları hesab edilir və aşağıdakı hallarda 
istifadə olunur: 

• istehsaldan ayrılmadan peşə təlimlərinin hazırlanması; 

• istifadəyə yararlı səriştələrin inkişaf etdirilməsi və təmin olunması üçün 
təlim institutları ilə müəssisələr arasında əlaqə; 

• peşə təlimləri üçün təhsil standartları və kurikulumların hazırlanması. 

Vəzifə İşin icrası üçün zəruri olan fəaliyyətləri əhatə edir. 
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A. NÜMUNƏVİ PEŞƏ STANDARTI 

Yerölçən 
Peşənin qısa təsviri 

Yerölçən dəqiq ölçmələr aparır və mülkiyyətin sərhədlərini müəyyən edir. Mühəndislik, xəritəçəkmə, 
dağ-mədən, torpağın qiymətləndirilməsi, tikinti və digər məqsədlər üçün yerin üst və ya ona yaxın 
hissəsindəki torpaq təbəqəsinin formasını, konturlarını, qravitasiyanı, yerləşməni, qalxmaları və ya 
ölçüləri müəyyən etmək məqsədi ilə məlumatları təmin edir. Yerölçən həmçinin, məlumatlar toplayır, 
mülki tikinti və konstruksiya sxemlərində təbii və süni elementləri təsvir edir və bundan ərazinin 
planları üçün baza kimi istifadə edir. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  2165 (Yerölçən) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 4  

ISCO 08-də işin kodu:  2165 (Surveyor) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 4 

Hazırlanma tarixi: Fevral, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Fevral, 2017-ci il 
 

 

A.1. İŞƏ DAİR XÜSUSİ MƏLUMAT  

A.1.1. ƏMƏK ŞƏRAİTİ 

• Hava şəraitinin və günün işıqlı vaxtının sahə işləri üçün ən əlverişli olduğu hallarda iş 
saatlarının uzadılması mümkündür. Əlvərişsiz hava şəraitində ölçmə işləri məhdudlaşdırıla 
bilər; 

• Ezamiyyətlər mümkündür;  
• Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydaları Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyası, Əmək Məcəlləsi, Texniki təhlükəsizlik haqqında Qanun və digər müvafiq 
qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunur. 

A.1.2. İŞƏ QƏBUL TƏLƏBLƏRİ 

• Əmək münasibətləri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Əmək Məcəlləsi və digər 
normativ-hüquqi aktlarla tənzimlənir; 

• İşə qəbul olunarkən sağlamlıq haqqında tibbi arayış, sonradan vaxtaşırı icbari tibbi 
müayinədən keçmək haqqında tibbi arayış (Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 
qərarı və Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq əmrləri ilə nəzərdə 
tutulduğu hallarda) təqdim olunur; 

• Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydaları ilə təlimatlandırmalar və fərdi 
mühafizə vasitələri ilə təminat məcburi xarakter daşıyır. 



“ISCO 88/08-ə uyğun təkmilləşdirilmiş peşə standartlarının və əlaqədar təlim standartlarının hazırlanması” 

 9 

A.1.3. TABEÇİLİK 

Kimə tabedir: Layihə rəhbəri, xəritə mühəndisi. 

Kim ona tabedir: Geodeziya mütəxəssisi köməkçiləri və texniki işçilər. 

 

A.1.4. PEŞƏ STANDARTLARI ÜÇÜN MƏSULİYYƏT VƏ MÜSTƏQİLLİK SƏVİYYƏLƏRİ 

Səviyyələr Məsuliyyət, fəaliyyətlərin mürəkkəbliyi və müstəqillik 

Uyğun 
gələn 

səviyyə 

1 

Planlaşdırılmış qaydada birbaşa nəzarət altında işləmək 

İş təkrarlanan xarakterə malikdir və mürəkkəb olmayan bir neçə funksiyanı 
əhatə edir  

2 

Nəzarət altında işləmək, kiçik səlahiyyətlərə malik olmaq 

Təcrübə tələb edən fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi və əlaqələndirilməsi üçün 
məsuliyyət daşımaq 

Öz fəaliyyətlərini planlaşdırmaq və nəticələri barədə hesabat vermək 

Digər şəxslərlə əməkdaşlıq etmək və komandada işləmək 

 

3 

Əvvəlcədən məlum olan vəzifə və fəaliyyətlər çərçivəsində müstəqil 
idarəetmə və komandanın idarə edilməsini həyata keçirmək (eyni zamanda 
həm idarəetmə, həm də istehsal subyekti kimi çıxış etmək) 

İşə yanaşmasını dəyişən şəraitə uyğunlaşdırmaq və dövri problemlərin həlli 
zamanı elementar nəzəriyyələrdən istifadə etmək 

Digər şəxslərin gündəlik işinə nəzarət etmək, əmək fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi üçün məsuliyyət daşımaq və işin təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı təkliflər vermək 

İşçilərə rəhbərlik etmək 

Mürəkkəb fəaliyyətləri əlaqələndirmək və yerinə yetirmək. Ümumi 
təcrübədən istifadə etməklə xüsusi yeni fəaliyyətlər müəyyən etmək 

 

4 

Yeni və çox vaxt yaradıcı metodlar tələb edən məsələlərlə məşğul olmaq. 
Mürəkkəb məsələlərin həllində geniş təcrübədən istifadə etmək 

Gözlənilməz dəyişiklik olduğu halda əmək fəaliyyətinə rəhbərlik və nəzarəti 
həyata keçirmək 

Özü və başqaları üçün fəaliyyət meyarları hazırlamaq, onları nəzərdən 
keçirmək və təkmilləşdirmək  

Gözlənilən və ya gözlənilməz iş rejimi şəraitində qərarların qəbul edilməsinə 
məsuliyyət daşımaq 

Fərdlərin və qrupların peşəkar inkişafının idarə olunmasına məsuliyyət 
daşımaq 

Fəaliyyətləri müşahidə etmək, qiymətləndirmək, müvafiq hesabatlar 
hazırlamaq və dəyişikliklər təklif etmək 
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A.1.5. KARYERA YÜKSƏLİŞİ VƏ SƏRBƏST MƏŞĞULLUQ İMKANLARI 

• Təcrübə və müvafiq təhsil əldə etdikdən sonra rəhbər vəzifəyə yüksəlmək mümkündür;  
• Özünüməşğulluq üçün əlverişli imkanlar mövcuddur. 

 

A.2. ƏSAS VƏZİFƏLƏRİN (V) VƏ VƏZİFƏLƏR DAXİLİNDƏ 
FƏALİYYƏTLƏRİN (F) SİYAHISI 

V.1.  İlkin hazırlıq işləri görmək: 
F.1.1.   Torpağın xarakterik xüsusiyyətlərinə dair məlumat toplamaq; 
F.1.2.   Topoqrafik çəkiliş prosesində istifadə ediləcək avadanlığı müəyyən etmək; 
F.1.3.   Cədvəl və sxemlər hazırlamaq, relyef barədə dəqiq hesablamalar aparmaq və yerin səthi 

ilə bağlı digər xarakterik xüsusiyyətlərə dair məlumatlar toplamaq; 
F.1.4.   Baza göstəriciləri, relyefin və digər geodeziya elementlərinin müəyyən edilməsi üçün 

topoqrafik çəkilişləri planlaşdırmaq; 
F.1.5.   Layihənin texniki şərtlərinə uyğun olaraq ölçmələri təsdiq etmək; 
F.1.6.   Məlumatların toplanması planı və faktiki fəaliyyət arasında hər hansı uyğunsuzluqları 

aşkar etmək və aidiyyatı şəxslərə məlumat vermək. 
 

V.2.  Verilmiş məlumatları emal etmək: 
F.2.1.   Məqsədləri və əsas iş prinsiplərini müəyyən etmək; 
F.2.2.   Dizayn məlumatları ilə müqayisə etmək üçün çəkiliş zamanı əldə edilən məlumatları 

təhlil etmək; 
F.2.3.   Layihənin texniki şərtlərinə uyğun olaraq topoqrafik çəkilişləri təsdiqləmək və qeydə 

almaq; 
F.2.4.   Tələblərə uyğun olaraq daxil edilmiş məlumatların yoxlanmasını başa çatdırmaq; 
F.2.5.   Gözlənilməz vəziyyətlərin və problemlərin təsirini effektiv şəkildə idarə etmək. 

 
V.3.  Topoqrafik çəkiliş prosesi üçün torpaq və ölçmə qanunvericiliyini tətbiq etmək: 

F.3.1.   Tələb olunan məlumatları əldə etmək üçün prioritetlik dərəcəsini nəzərə almaqla 
müvafiq ardıcıllıq ilə dəqiq tədqiqatlar aparmaq və tədbirlər həyata keçirmək; 

F.3.2.   Birbaşa və dolayı vasitələr ilə ölçüləri müəyyən etmək və dəqiqləşdirmək məqsədi ilə 
koordinatı, azimutu təyin etmək, torpaq sahələrinin ön künclərini müəyyən etmək; 

F.3.3.   Geodeziya işarələri, abidə və mərzlərdən (sahə ətrafı ərazi) istifadə etməklə torpaq 
sahəsi üçün yan tərəflər müəyyən etmək; 

F.3.4.   Topoqrafik çəkiliş işlərinin tamamlanması üçün ehtimal edilən koordinatları qəbul 
etmək və sonradan, müvafiq hesablamalar aparmaqla azimuta zəruri düzəlişlər etmək; 

F.3.5.   Yan işarələri, sərhəd xətləri, qoyulan xətt və payalar arasında əlaqəni şərh etmək; 
F.3.6.   Ölçmə araşdırması həyata keçirmək, ön və arxa küncləri, bucaqları və yan xətləri 

müəyyən etmək; 
F.3.7.   Arxa küncləri müəyyən etmək məqsədi ilə küçə azimutu və yan sərhədlər əsasında 

sxemlər çəkmək və hesablamalar aparmaq; 
F.3.8.   Qoyulan bütün işarələrin yerini təsdiqləmək məqsədi ilə müvafiq yoxlama proseduru 

həyata keçirmək. 
 

V.4.  Layihə resurslarını geodeziya çəkilişləri üçün hazırlamaq: 
F.4.1.   Topoqrafik çəkiliş  işlərinin məqsədini müəyyən etmək; 
F.4.2.   İş sahəsinin xarakterik xüsusiyyətlərini, tələb olunan xüsusi avadanlıqları və ya 

resursları müəyyən etmək; 
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F.4.3.   Avadanlıqların istehsalçının texniki şərtlərinə uyğun olaraq saz vəziyyətdə olmasını 
yoxlamaq. 
 

V.5.  Geodeziya çəkiliş işlərinə hazırlıq: 
F.5.1.   Əsas fəaliyyət istiqamətlərini və çatışmazlıqları müəyyən etmək; 
F.5.2.   Geodeziya məlumatları üçün müvafiq istinad səthini və layihə planını seçmək; 
F.5.3.   Çəkilişlərin yoxlanılması üçün tələbləri, o cümlədən dəqiq sxemi, mümkün bucaqları, 

xətti uyğunsuzluqları, trianqulyasiya və müasir texnologiyaları müəyyən etmək; 
F.5.4.   Müvafiq düsturlardan istifadə etməklə həndəsi hündürlüyü müəyyən etmək və 

hesablamaq; 
F.5.5.   Layihənin texniki şərtlərinə uyğun olaraq uyğun standartları müəyyən etmək, nəzərdən 

keçirmək və yerinə yetirmək; 
F.5.6.   Xüsusi resurslara olan tələbləri müəyyən etmək. 

 
V.6.  İcra tədbirlərini həyata keçirmək: 

F.6.1.   Çəkiliş işlərini idarə etmək və ya həyata keçirmək; 
F.6.2.   Geodeziya və mühəndislik alətlərindən istifadə etməklə xəritələrin hazırlanmasında 

tətbiq ediləcək nöqtələri müəyyən etmək; 
F.6.3.   Nivelirdən, teodolit və peyk vasitəsilə qlobal yerləşmə sistemlərindən (GPS) istifadə 

etməklə çəkiliş işləri aparılan sahələrdə mühüm nöqtələrin en və uzunluq dairəsini və 
sərhədlərini müəyyən etmək; 

F.6.4.   Hündürlüyü, dərinliyi, nisbi mövqeyi, obyektlərin sərhədlərini və yerin digər xarakterik 
xüsusiyyətlərini hesablamaq; 

F.6.5.   Çəkiliş məlumatlarını, o cümlədən yerlərdə aparılan hesablama və qiymətləndirmələrin 
dəqiqliyini yoxlamaq və məlumat vermək; 

F.6.6.   Yardımçı və texniki işçilərə təlim keçmək, çəkiliş işlərinin aparılması və ya xəritə 
layihələrinin hazırlanması kimi fəaliyyət sahələrində onların işlərini 
istiqamətləndirmək. 
 

V.7.  Topoqrafik hesablamalar aparmaq: 
F.7.1.   Müştərinin tələblərinə uyğun olaraq müasir topoqrafik hesablamalar ilə bağlı əsas 

fəaliyyət tədbirlərini və çatışmazlıqları müəyyən etmək və qeyd etmək; 
F.7.2.   Bucaq və koordinatlar üzrə aparılacaq hesablamalar ilə bağlı hazırlıq işləri görmək; 
F.7.3.   Qütblü və düzbucaqlı fiqurlar arasında konversiya üçün tələbləri əlaqələndirmək; 
F.7.4.   Müvafiq sənaye standartlarına uyğun olaraq topoqrafik uyğunsuzluqları aradan 

qaldırmaq. 
 

V.8.  İstinad səthi və proyeksiya hamarlığı üzrə hesablamalar aparmaq: 
F.8.1.   Tələb olunan geodeziya hesablamaları üçün müvafiq istinad səthini və proyeksiya 

hamarlığını seçmək; 
F.8.2.   Sadə bağlı keçid bucağı, çatışmayan elementlər üzrə hesablamalar aparmaq və üfüqi 

tuşlama bucağının koordinatlarını düzəltmək; 
F.8.3.   Məlumatları tələb olunan istinad səthinə və proyeksiya hamarlığına uyğun olaraq ixtisar 

etmək; 
F.8.4.   Geodeziya məlumatlarını müəyyən etmək və hesablamaq; 
F.8.5.   Müəyyən edilən tələblərə uyğun olaraq yoxlamaları tamamlamaq. 

 
V.9.  Ölçmə prosesini idarə etmək və yoxlamaq: 

F.9.1.   Mövcud vaxt çərçivəsində yerinə yetirilməli olan iş qrafikini müəyyən etmək; 
F.9.2.   Razılaşdırılmış qrafik və plana uyğun olaraq həyata keçirilən tədbirləri 

qiymətləndirmək və nəticələr barədə layihənin idarəetmə strukturuna uyğun hesabat 
vermək; 

F.9.3.   Müəyyən edilən çəkiliş məlumatlarını dəqiq şəkildə qiymətləndirmək; 
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F.9.4.   Dizayn ilə müqayisə etmək məqsədi ilə qiymətləndirilən çəkiliş məlumatlarını layihənin 
çəkiliş ilə bağlı istinad sisteminə uyğunlaşdırmaq; 

F.9.5.   Layihənin texniki şərtlərinə uyğun olaraq çəkilişləri təsdiq etmək və qeydə almaq; 
F.9.6.   Layihənin texniki şərtlərini təmin etmək üçün gözlənilməz halları və məhdudiyyətləri 

idarə etmək; 
F.9.7.   Müqavilə şərtlərinə və ya tələblərinə uyğunluğu təmin etmək üçün hesablanan 

məlumatları yoxlamaq. 
 

V.10.  Sənədləşdirmə işlərini və topoqrafik çəkilişlər ilə bağlı hesabat hazırlamaq: 
F.10.1.   Tələb olunan bütün sənədləşdirmə işlərini operativ, dəqiq şəkildə və təşkilatın 

təlimatlarına uyğun olaraq yerinə yetirmək; 
F.10.2.   Topoqrafik çəkilişləri və ölçmə nəticələrini, o cümlədən, torpaq və ya torpaq 

sahələrinin formasını, konturlarını, yerini, hündürlüyünü və ölçülərini qeydə almaq; 
F.10.3.   Nəticələri mühəndis, memar, müştərilər və layihə ilə əlaqəsi olan digər şəxslərə 

bildirmək və onlarla əlaqələndirmək; 
F.10.4.   İzləmə tədbirləri üçün ehtiyacı minimum səviyyəyə endirmək məqsədi ilə topoqrafik 

çəkiliş barədə hesabatı aydın və yığcam şəkildə hazırlamaq; 
F.10.5.   Təşkilatın təlimatlarına uyğun olaraq topoqrafik çəkiliş hesabatına əlavə ediləcək sxem 

hazırlamaq. 
 

A.3. SƏRİŞTƏLƏR HAQQINDA  

Fərdin "Yerölçən" peşə standartı üzrə vəzifə və fəaliyyətləri həyata keçirməsi üçün zəruri olan əsas 
səriştələr "Yerölçən" peşəsi üzrə müvafiq təlim standartında göstərilmişdir (formal, qeyri-formal və 
informal təlimlər vasitəsilə əldə olunan bilik, bacarıq, yanaşma və davranış). 

 

A.4. QİYMƏTLƏNDİRMƏLƏR HAQQINDA 

Bu peşədə fərdin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi prosesi "Yerölçən" peşəsi üzrə müvafiq peşə 
standartının qiymətləndirilməsində öz əksini tapır. Fərdin sistemli qiymətləndirilmələr vasitəsilə 
qiymətləndirilməsi işəgötürənə müxtəlif məqsədlər (yəni işəgötürmə, karyerada irəli çəkmə, heyətin 
qiymətləndirilməsi, təlim ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi) baxımından faydalı ola bilər. 
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B. PEŞƏ STANDARTI ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ NÜMUNƏSİ 

Yerölçən 
Qiymətləndirməyə dair qısa məlumat 

 Yerölçən üçün qiymətləndirmə nümunəsi dəqiq ölçmələrin aparılması və mülkiyyətin sərhədlərinin 
müəyyən edilməsi, mühəndislik, xəritəçəkmə, dağ-mədən, torpağın qiymətləndirilməsi, tikinti və digər 
məqsədlər üçün yerin üst və ya ona yaxın hissəsindəki torpaq təbəqəsinin formasını, konturlarını, 
qravitasiyanı, yerləşməni, qalxmaları və ya ölçüləri müəyyən etmək məqsədi ilə məlumatların təmin 
edilməsi sahəsində tələb olunan bilik və bacarıqları müəyyən edərək qiymətləndirir.  

Hazırkı peşə üçün tövsiyə edilən qiymətləndirmə metodları aşağıdakılardır: (i) fəaliyyətin 
qiymətləndirilməsi və (ii) yazılı testlər. Sözügedən peşə üçün qiymətləndirmə proqramının nümunəsi 
aşağıda verilmişdir. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  2165 (Yerölçən) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 4 

ISCO 08-də işin kodu:  2165 (Surveyor) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 4 

Test versiyası: 01 

Hazırlanma tarixi: Fevral, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

 

B.1. FƏALİYYƏT MEYARLARI 

Bu meyarlar peşə standartındakı vəzifə və fəaliyyətlərlə birbaşa əlaqəlidir. Onlar ölçülə bilən formada 
müəyyən edilməlidir ki, qiymətləndirmə nümunələri hazırlayanlar üçün qiymətləndirmə maddələrinin 
formalaşdırılması baxımından faydalı olsun. Birinci (V.1) və sonuncu (V.10) vəzifələrə uyğun gələn 
fəaliyyət meyarları ilə bağlı nümunə aşağıda göstərilmişdir. 

 

Fəaliyyət meyarı nümunəsi: 

V.1.  İlkin hazırlıq işləri görmək: 
F.1.1.   Torpağın xarakterik xüsusiyyətlərinə dair məlumat toplamaq; 
F.1.2.   Topoqrafik çəkiliş prosesində istifadə ediləcək avadanlığı müəyyən etmək; 
F.1.3.   Cədvəl və sxemlər hazırlamaq, relyef barədə dəqiq hesablamalar aparmaq və yerin səthi 

ilə bağlı digər xarakterik xüsusiyyətlərə dair məlumatlar toplamaq; 
F.1.4.   Baza göstəriciləri, relyefin və digər geodeziya elementlərinin müəyyən edilməsi üçün 

topoqrafik çəkilişləri planlaşdırmaq; 
F.1.5.   Layihənin texniki şərtlərinə uyğun olaraq ölçmələri təsdiq etmək; 
F.1.6.   Məlumatların toplanması planı və faktiki fəaliyyət arasında hər hansı uyğunsuzluqları 

aşkar etmək və aidiyyatı şəxslərə məlumat vermək. 

... 
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V.10.  Sənədləşdirmə işlərini və topoqrafik çəkilişlər ilə bağlı hesabat hazırlamaq: 
F.10.1.   Tələb olunan bütün sənədləşdirmə işlərini operativ, dəqiq şəkildə və təşkilatın 

təlimatlarına uyğun olaraq yerinə yetirmək; 
F.10.2.   Topoqrafik çəkilişləri və ölçmə nəticələrini, o cümlədən, torpaq və ya torpaq 

sahələrinin formasını, konturlarını, yerini, hündürlüyünü və ölçülərini qeydə almaq; 
F.10.3.   Nəticələri mühəndis, memar, müştərilər və layihə ilə əlaqəsi olan digər şəxslərə 

bildirmək və onlarla əlaqələndirmək; 
F.10.4.   İzləmə tədbirləri üçün ehtiyacı minimum səviyyəyə endirmək məqsədi ilə topoqrafik 

çəkiliş barədə hesabatı aydın və yığcam şəkildə hazırlamaq; 
F.10.5.   Təşkilatın təlimatlarına uyğun olaraq topoqrafik çəkiliş hesabatına əlavə ediləcək sxem 

hazırlamaq. 

 

B.2. QİYMƏTLƏNDİRMƏ İLƏ BAĞLI RESURSLAR  

a) Material və komponentlər: proqram təminatı. 

b) Alət və avadanlıqlar: teodolit, ümumi geodeziya məntəqəsi, həndəsi kartoqrafiyanın 
tumbaları üçün armatur beton örtükləri, beton daşqın su markalanması, harpun piket və 
hamar piket, xəritəçəkmə üçün beton marker, markalama üçün istifadə olunan payacıqlar, 
boya ilə çalışan çertyoj alətləri və markerlər, daşqın suları zamanı istifadə olunan beton 
nişanlar, GPS (yerin müəyyən edilməsi üçün qlobal peyk sistemi), kompüter. 

c) İstehlak malları: kağız, markerlər, kompüter ləvazimatları. 

 

B.3. QİYMƏTLƏNDİRMƏ METODLARI 

Fərdin səriştəsini qiymətləndirmək məqsədilə aşağıdakı iki metoddan istifadə olunur: (i) fəaliyyətin 
qiymətləndirilməsi və (ii) yazılı test. 

B.3.1. FƏALİYYƏTİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

İcra müddəti: 3 saat 15 dəqiqə. 

İşlərin sayı: 4. 

 

İşlərin icrasını qiymətləndirmək üçün meyarlar işəgötürən tərəfindən müəyyən olunur. 

 

Əhatə olunan sahələr: 

 

20% İlkin hazırlıq işləri görmək: 

 Torpağın xarakterik xüsusiyyətlərinə dair məlumat toplamaq; 

Topoqrafik çəkiliş prosesində istifadə ediləcək avadanlığı müəyyən etmək; 

Cədvəl və sxemlər hazırlamaq, relyef barədə dəqiq hesablamalar aparmaq və yerin səthi ilə 
bağlı digər xarakterik xüsusiyyətlərə dair məlumatlar toplamaq; 

Baza göstəriciləri, relyefin və digər geodeziya elementlərinin müəyyən edilməsi üçün 
topoqrafik çəkilişləri planlaşdırmaq; 

Layihənin texniki şərtlərinə uyğun olaraq ölçmələri təsdiq etmək; 

Məlumatların toplanması planı və faktiki fəaliyyət arasında hər hansı uyğunsuzluqları aşkar 
etmək və aidiyyatı şəxslərə məlumat vermək. 
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50%  İcra tədbirlərini həyata keçirmək: 

 Çəkiliş işlərini idarə etmək və ya həyata keçirmək; 

Geodeziya və mühəndislik alətlərindən istifadə etməklə xəritələrin hazırlanmasında tətbiq 
ediləcək nöqtələri müəyyən etmək; 

Nivelirdən, teodolit və peyk vasitəsilə qlobal yerləşmə sistemlərindən (GPS) istifadə 
etməklə çəkiliş işləri aparılan sahələrdə mühüm nöqtələrin en və uzunluq dairəsini və 
sərhədlərini müəyyən etmək; 

Hündürlüyü, dərinliyi, nisbi mövqeyi, obyektlərin sərhədlərini və yerin digər xarakterik 
xüsusiyyətlərini hesablamaq; 

Çəkiliş məlumatlarını, o cümlədən yerlərdə aparılan hesablama və qiymətləndirmələrin 
dəqiqliyini yoxlamaq və məlumat vermək; 

Yardımçı və texniki işçilərə təlim keçmək, çəkiliş işlərinin aparılması və ya xəritə 
layihələrinin hazırlanması kimi fəaliyyət sahələrində onların işlərini istiqamətləndirmək. 

10%  Ölçmə prosesini idarə etmək və yoxlamaq: 

 Mövcud vaxt çərçivəsində yerinə yetirilməli olan iş qrafikini müəyyən etmək; 

Razılaşdırılmış qrafik və plana uyğun olaraq həyata keçirilən tədbirləri qiymətləndirmək və 
nəticələr barədə layihənin idarəetmə strukturuna uyğun hesabat vermək; 

Müəyyən edilən çəkiliş məlumatlarını dəqiq şəkildə qiymətləndirmək; 

Dizayn ilə müqayisə etmək məqsədi ilə qiymətləndirilən çəkiliş məlumatlarını layihənin 
çəkiliş ilə bağlı istinad sisteminə uyğunlaşdırmaq; 

Layihənin texniki şərtlərinə uyğun olaraq çəkilişləri təsdiq etmək və qeydə almaq; 

Layihənin texniki şərtlərini təmin etmək üçün gözlənilməz halları və məhdudiyyətləri idarə 
etmək; 

Müqavilə şərtlərinə və ya tələblərinə uyğunluğu təmin etmək üçün hesablanan məlumatları 
yoxlamaq. 

20%  Sənədləşdirmə işlərini və topoqrafik çəkilişlər ilə bağlı hesabat hazırlamaq: 

 Tələb olunan bütün sənədləşdirmə işlərini operativ, dəqiq şəkildə və təşkilatın 
təlimatlarına uyğun olaraq yerinə yetirmək; 

Topoqrafik çəkilişləri və ölçmə nəticələrini, o cümlədən, torpaq və ya torpaq sahələrinin 
formasını, konturlarını, yerini, hündürlüyünü və ölçülərini qeydə almaq; 

Nəticələri mühəndis, memar, müştərilər və layihə ilə əlaqəsi olan digər şəxslərə bildirmək 
və onlarla əlaqələndirmək; 

İzləmə tədbirləri üçün ehtiyacı minimum səviyyəyə endirmək məqsədi ilə topoqrafik çəkiliş 
barədə hesabatı aydın və yığcam şəkildə hazırlamaq; 

Təşkilatın təlimatlarına uyğun olaraq topoqrafik çəkiliş hesabatına əlavə ediləcək sxem 
hazırlamaq.  

 

İş nümunəsi 1: Geodeziya məntəqəsinin yerüstü nişanlarını dəyişmək. 

Maksimum müddət: 45 dəqiqə 

İştirakçının görəcəyi işlər: Reper və azimut nişanları sıradan çıxmayıb, lakin geodeziya 
məntəqəsinin yerüstü nişanı aşıb və ya çıxarılıb. İştirakçı onu dəyişəcək. İştirakçı qısa yoxlama aktı 
hazırlayacaq.  

 

İş nümunəsi 2: Sıradan çıxmış nişanları dəyişmək. 

Maksimum müddət: 1 saat  

İştirakçının görəcəyi işlər: Geodeziya məntəqəsinin yerüstü və yeraltı nişanları və azimut nişanı 
sıradan çıxmışdır, lakin reper nişanları əvvəlki yerində qalır. Kəsişən heç bir məntəqə yoxdur. İştirakçı 
onları dəyişəcək. İştirakçı qısa yoxlama aktı hazırlayacaq. 

 



“ISCO 88/08-ə uyğun təkmilləşdirilmiş peşə standartlarının və əlaqədar təlim standartlarının hazırlanması” 

 16 

İş nümunəsi 3: Sıradan çıxmış nişanları dəyişmək. 

Maksimum müddət: 45 dəqiqə 

İştirakçının görəcəyi işlər: Geodeziya məntəqəsinin yerüstü və yeraltı nişanları sıradan çıxmışdır, 
lakin reper və azimut nişanları əvvəlki yerində qalır. İştirakçı onları dəyişəcək. İştirakçı qısa yoxlama 
aktı hazırlayacaq.  

 

İş nümunəsi 4: Sıradan çıxmış nişanları dəyişmək. 

Maksimum müddət: 45 dəqiqə 

İştirakçının görəcəyi işlər: Geodeziya məntəqəsinin yerüstü və yeraltı nişanları və bir reper nişanı 
sıradan çıxmışdır, lakin azimut nişanı və bir reper nişanı yerində qalır. İştirakçı onları dəyişəcək. 
İştirakçı qısa yoxlama aktı hazırlayacaq.  

 

B.3.2. YAZILI QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

İcra müddəti: 40 dəqiqə. 

Sualların sayı: 40. 

 

Yazılı qiymətləndirməni keçmək üçün tələb olunan düzgün cavabların sayı işəgötürən tərəfindən 
müəyyən olunur. 

Tövsiyə olunan nisbət: 70%. 

 

Əhatə olunan vəzifələr: 

 

20% İlkin hazırlıq işləri görmək 

10%  Verilmiş məlumatları emal etmək 

10%  Layihə resurslarını geodeziya çəkilişləri üçün hazırlamaq 

10%  Geodeziya çəkiliş işlərinə hazırlıq 

20%  İcra tədbirlərini həyata keçirmək 

20%  İstinad səthi və proyeksiya hamarlığı üzrə hesablamalar aparmaq 

10%  Sənədləşdirmə işlərini hazırlamaq və topoqrafik çəkilişlər ilə bağlı hesabat hazırlamaq 

 

Sual nümunələri: 

1. Torpaq ölçmə növləri hansı siyahıda düzgün əsk olunmuşdur?  
A. Torpaq və ya layihələşdirmə, kəmiyyət, hidroloji, mineral 
B. Tikinti, torpaq və ya layihələşdirmə, mineral, kəmiyyət 
C. Kəmiyyət, minerallar, tikililər, topoqrafik 
D. Tikinti, torpaq və ya layihələşdirmə, mədən işi, kəmiyyət 
E. Minerallar, mədən işi, kəmiyyət, torpaq və ya layihələşdirmə 

 
2. Kəşfiyyat-axtarış işlərinin 5 növünə aid olanları seçin? 

A. Topoqrafiya, layihələşdirmə, dağ işləri, hidroqrafik, kadastr 
B. Topoqrafiya, dağ işləri, hidroqrafik, kəmiyyət, inşa edilmiş halda 
C. İnşa edilmiş halda, tikinti, topoqrafik, yatağın tədqiq edilməsi, hidroqrafik 
D. Layihələşdirmə, dağ mədən, kadastr, hidroqrafik, miqyas 
E. Kadastr, hüquqi, layihələşdirmə, miqyas, topoqrafiya 
F. Onların sayı 5 deyil və bura yalnız dağ işləri, layihələşdirmə, hidroqrafik və topoqrafik 
kəşfiyyat daxildir 
 

3. Ərazinin xəritəyə salınma üsulu harada düzgün göstərilmişdir? 
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A. Planlaşdırma, layihələşdirmə, tikinti, istismar 
B. Planlaşdırma, ölçmə, layihələşdirmə, icra etmə 
C. Planlaşdırma, ölçmə, məlumatların emal edilməsi, məlumatların təqdim edilməsi 
D. Ölçmə, modelini hazırlama, təqdim etmə, tikinti 
E. Ölçmə, planlaşdırma, emal etmə, təqdim etmə 
F. Planlaşdırma, təqdim etmə, ölçmə, emal 

 
4. Birbaşa əlaqə xətləri harada düzgün təsvir olunur? 

A. Çox dəqiq deyil, nöqtəni müəyyən etmək məqsədi ilə iki xəttdən istifadə olunur  
B. Dəqiq deyil, əsas xəttə perpendikulyar olan xətt  
C. Çox dəqiq, əsas xətdə perpendikulyar olan xətt  
D. Bunlardan heç biri 
E. Bahalı avadanlıq tələb edir, dəqiq, bucaqlar və məsafəni ölçmək üçün istifadə olunur  
F. Nöqtəni müəyyən etmək üçün yalnız bucaqlardan istifadə olunur, nisbətən dəqiq 

 
5. Birbaşa əlaqə xəttləri harada düzgün təsvir olunur? 

A. Çox dəqiq deyil, nöqtəni müəyyən etmək üçün iki bucaq istifadə olunur 
B. əsas xəttə perpendikulyar olan xətt 
C. olduqca dəqiq, nöqtəni müəyyən etmək məqsədi ilə iki məsafəni ölçmək üçün istifadə olunur   
D. GPS (yerin müəyyən edilməsi üçün qlobal peyk sistemi) tələb edir, nöqtəni müəyyən etmək 
məqsədi ilə iki məsafəni ölçmək üçün istifadə olunur   
E. Dəqiq, bununla belə çox ləng, yalnız bucaqlar üçün istifadə olunur 
F. Dəqiq, bununla belə çox ləng, bucaqlar və məsafəni ölçmək üçün istifadə olunur 

 
6. Kəsişmə nöqtəsi harada daha uyğun təsvir olunur? 

A. 3 bucağın ölçülməsi, yalnız bucaqlar 
B. Dəqiq, məsafə və bucaqları ölçmək üçün istifadə olunur 
C. Çox zəhmət tələb edən, lakin olduqca dəqiq, yalnız bucaqlar üçün istifadə olunur  
D. Bahalı avadanlıq tələb olunur, olduqca çevik və dəqiq 
E. Yalnız məsafə üçün istifadə olunur, iki xəttin kəsişdiyi bir nöqtədən digər nöqtəyə  
F. İki bucağın ölçülməsi üçün istifadə olunur, dəqiq 

 
7. Radial mövqe və ya transversiya harada daha uyğun təsvir olunur? 

A. Bucaq və məsafənin ölçülməsi, dəqiq, çevik 
B. Bucaq və məsafənin ölçülməsi, olduqca dəqiq, bahalı avadanlıq tələb olunur, çevik 
C. Ucuz, lakin dəqiq və çevik, yalnız məsafədən istifadə olunur 
D. Yalnız bucaqlar üçün istifadə olunur, bahalı avadanlıq tələb olunur, çox dəqiq və çevik  
E. Ləng, lakin çox dəqiq, bahalı avadanlıq tələb edir, iki məsafənin ölçülməsi üçün istifadə 
olunur 
F. GPS (yerin müəyyən edilməsi üçün qlobal peyk sistemi) vasitəsi ilə ölçmə, dəqiq və çevik 

 
8. Rezeksiyanın daha uyğun təsvir harada verilmişdir? 

A. Yalnız bucaqlar üçün istifadə olunur, 2 naməlum nöqtədən 2 bucaq, dəqiq 
B. 2 naməlum nöqtədən 3 bucaq, dəqiq və çevik 
C. Ölçülən 3 məsafənin qismən üst-üstə düşməsi, dəqiq və çevik 
D. 3 naməlum nöqtədən 2 bucaq, dəqiq və çevik  
E. GPS (yerin müəyyən edilməsi üçün qlobal peyk sistemi) tələb olunur, dəqiq, çevik, 3 
naməlum nöqtədən 2 bucaq 
F. 1 naməlum nöqtədən 3 bucaq, hesablamalar dəqiqliyi müəyyən etməyə imkan verir  

 
9. Bunlardan hansı hündürlüyü müəyyən edən üsul deyil? 

A. Niverlirləmə 
B. Barometrik 
C. Triqonometrik hündürlüyün müəyyən edilməsi 
D. GPS (yerin müəyyən edilməsi üçün qlobal peyk sistemi) 
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10. Yer səthi nöqtələrinin nisbi yüksəkliyinin təyin edilməsi (nivelirləmə) hansı variantda daha 
uyğun təsvir olunmuşdur?  

A. H1-h2 arasında hündürlük fərqi nöqtələr arasında şaquli məsafəni ölçür  
B. H1-h2 arasında hündürlük fərqi hündürlük bucaqlarının ölçüsünü müəyyən edərək nöqtələr 
arasında şaquli məsafəni ölçür  

 
11. Dayandırıcı yumruqcuğun qaldırılması hansı variantda daha uyğun təsvir olunmuşdur? 

A. Nöqtələr arasında şaquli bucaqları ölçür, bahalı olsa də dəqiqdir. 
B. H1-h2 arasında hündürlük fərqi hündürlük və enmə bucaqlarının ölçüsünü müəyyən edərək 
nöqtələr arasında şaquli məsafəni ölçür   

 
12. Bu təsvirlərdən hansı yalnışdır? 

A. Şaquli xətt: yerin səthindən mərkəzə doğru olan xətt, əsasən qravitasiya xətti 
B. Tarazın səthi: müstəvi şaquli xəttə perpendikulyardır, sferoidə bərabərdir 
C. MSL: dənizin orta səviyyəsi 
D. QEOID: Yerin görünüşü 
E. Özülün səthi: yüksəkliklərin aid edildiyi səth, məs. dəniz səviyyəsi, ölkədən ölkəyə fərqlənir 

 
13.  Bu təsvirlərdən hansı yalnışdır? 

A. Üfuqi xətt: müstəvi şaquli xəttə perpendikulyardır 
B. Kartoqrafiya tarazı: cihaz bünövrənin səthini tədqiq edir 
C. Reper: nivelir nişanı, səthin səviyyəsindən yuxarıda verilmiş hündürlük  
D. Aşağı salınmış səviyyə: yüksəkliyin aid edildiyi aşağı salınmış səthin səviyyəsi  
E. Heç biri 

 
14. Bunlardan hansı reper (yer səthi nöqtələrinin nisbi ucalığını təyin etmə işində işlədilən nişan) 
deyil? 

A. Fundamental reper: az rast gəlinən 
B. Dəniz səviyyəsində olan hündürlüyü müəyyənləşdirən reper nişanı: tez-tez təsadüf edilən  
C. Kəsmə reperi: geniş yayılmış 
D. Bolt reperi: nadir hallarda 
E. Vindzor reperi: nadir hallarda 

 
15. Verilən dörd taraz növündən hansı düzgün təsvir olunmayıb?  

A. Tökmə: əsas, kiçik qovuq, teleskop, istiqamətverici vintlər, nahamar qovuq 
B. Maili: tökmə növünə oxşayır, lakin əyiləndir  
C. Avtomat: əyilən növə oxşayır, lakin kompensator və GPS lokatoru vardır 
D. Lazer: bahalı, yeni texnologiya, fırlanır 

 
16. Bunlardan hansı nivelirləmə (yer səthi nöqtələrinin nisbi yüksəkliyini təyin etmə)ilə əlaqədar 
istifadə olunan metal reyka növü deyil? 

A. E kodu: vizual oxunur  
B. Qamma kodu: rəqəmsal və analoji kodlaşdırılmış 
C. Ştrix kodu: yalnız rəqəmsal 

 
17. Aşağıdakılardan hansı nivelirləmə üçün xəta mənbəyi hesab olunmur? 

A. Alət xətaları: məs. nizam salmaqla tarazlama, şüvüllərin yalnış bölgüsü 
B. Müşahidə xətaları: məs. məlumatların yalnış göstərilməsi, şüvülün yalnış saxlanması 
C. Təbii xətalar: məs. güclü külək, yülsək temperatur ilə müşahidə olunan sis 
D. Qeydiyyatın aparılması zamanı xətalar: məs. hesablama xətaları, qeydiyyatın yalnış sütunda 
aparılması 
E. Heç biri 
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18.  Tarazın nizama salındığını necə yoxlayırsınız?  
A. İki payanı yoxlamaqla  
B. Üfüqi tuşlamanı yoxlamaqla 
C. Optik şaqulu yoxlamaqla 
D. Laborator müşahidələr və yoxlamalar 

 
19.  Səviyyəni uyğunlaşdırmağın daha uyğun yolu hansıdır? 

A. Tidmətin peşəkar səviyyədə göstərilməsinə zərurət yarandığı halda silindir maqnit domeni 
yoxlayıb düzəltmək və təkrar mərkəzi nöqtəyə uyğunlaşdırmaq  
B. Əgər quraşdırılacaqsa yenisini almaq 
C. Sapfa və şaquli oxu dəyişmək 
D. Teleskopu dəyişmək 

 
20.  Teodolitin əsas elementləri harada daha dolğun təsvir olunur? 

A. Şaquli dairə, üfüqi dairə, üfüqi ox, şaquli ox, sapfa oxu, teleskop, şüşədən hazırlanmış 
dairələr 
B. Şaquli dairə, üfüqi dairə, üfüqi ox, şaquli ox, teleskop 
C. Şaquli dairə, üfüqi dairə, şaquli ox, sapfa oxu, elektrik eroziya dəzgahının (EDM) ölçüsü, 
teleskop  
D. Şaquli dairə, üfüqi dairə, üfüqi ox, şaquli ox, sapfa oxu, teleskop  
E. Şaquli dairə, üfüqi dairə, üfüqi ox, şaquli ox, teleskop  
F. Şaquli dairə, üfüqi dairə, üfüqi ox, şaquli ox, sapfa oxu, teleskop  

 
21.  Limb vasitəsi ilə hesablamalar zamanı, yeni modellərdə latın əvəzinə şüşə halqalara rast gəlinir, 
bunların ikisi arasında fərq nədir? 

A. Optik şkala və optik mikrometr 
B. Optik şkala və ikiüzlü optik mikrometr 
C. Optimetr (optik ölçü cihazı) və optik mikrometr 
D. Optik şkala və optimetr 

 
22.  Optik mikrometrlər daha dəqiq olur, lakin dərəcələrə bölmə zamanı və hətta ikitərəfli olmayan 
optik mikrometrlər ilə dairənin bölgüsü zamanı onlarda xətalar ola bilər. Bu nədən irəli gəlir?  

A. İkitərəfli optik mikrometrlər daha təfsilatlı göstərərək xətanı aradan qaldırır  
B. İkitərəfli optik mikrometrlər iki dəfə oxumaq və orta göstəricini müəyyən etməklə xətanı 
aradan qaldırır   
C. İkitərəfli optik mikrometrlər dairənin hər iki tərəfindən göstərməklə xətanı aradan qaldırır   
D. İkitərəfli optik mikrometrlər iki dairə vasitəsi ilə daha ətraflı göstərərək xətanı aradan 
qaldırır   

 
23.  İki növ çevrə mövcuddur, bunlar nədir və onların hansı daha dəqiqdir? 

A. Mütləq: daha dəqiq, fərqli 
B. Mütləq: artan, eyni dərəcədə dəqiq 
C. Mütləq: nisbətən dəqiq, fərqli 
D. Qarışıq: daha dəqiq, fərqli 
E. Mütləq: daha dəqiq, qarışıq 
F. Qarışıq: nisbətən dəqiq, fərqli 

 
24.  Şaquli və üfüqi bucaqlar üzrə müşahidə aparmağın uyğun üsulu hansıdır? 

A. Fokus məsafəsini (FL) və sınma tezliyini (FR) ölçmək, onlar arasında fərq 180 dərəcə 
olmalıdır; bu, bucaqların dairəsi adlanır və tuşlama zamanı xətaları aradan qaldırır. 
B. Fokus məsafəsini (FL) və sınma tezliyini (FR) ölçmək, onlar arasında fərq 0 dərəcə olmalıdır; 
bu, bucaqların dairəsi adlanır və qrunion oxunun əyilməsinin qarşısını alır. 
C. Fokus məsafəsini (FL) və sınma tezliyini (FR) ölçmək, onlar arasında fərq 180 dərəcə 
olmalıdır; bu, bucaqların dairəsi adlanır və qrunion oxunun əyilməsinin qarşısını alır.  
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D. Fokus məsafəsini (FL) iki dəfə ölçmək, fərq 0 dərəcə olmalıdır; bu, bucaqların dairəsi adlanır 
və qrunion oxunun əyilməsinin qarşısını alır. 
E. Fokus məsafəsini (FL) iki dəfə ölçmək, fərq 0 dərəcə olmalıdır; bu, bucaqların dairəsi adlanır 
və tuşlama zamanı xətaları aradan qaldırır.   

 
25. Şaquli bucaqların ölçülməsi zamanı bucaqları iki üsul ilə göstərmək mümkündür. Aşağıdakı  
üsullardan hansı bura daxil deyil?  

A. Zenit bucaqları 
B. Qalxma və enmə bucağı 
C. Harvard bucaqları 

 
26. Şaquli bucaqların ölçülməsi zamanı hansı xətalar baş verə bilər? 

A. Subyektik, təbii and alət xətası 
B. Yalnız subyektiv və təbii xəta 
C. Yalnız alət xətası, kompensatorlar və rəqəmsal emal digər xətaların qarşısını alır  

 
27. Siferblatın qovuqu ilə keçirilən sınaq nəyi yoxlayır? Tarazı 360 dərəcə fırlatın, qovuq hər zaman 
mərkəzdə qalmalıdır.  

A. Şaquli oxun şaquli vəziyyətdə olmasını 
B. Sapfa oxunun şaquli oxa perpendikulyar olmasını 
C. Tuşlama xəttini yoxlayır 

 
28. Üfüqi tuşlama zamanı keçirilən sınaq nəyi yoxlayır? B və C nöqtələrinin fokus məsafəsi (FL) və 
daha sonra sınma nöqtəsi ilə (FR) eyni nöqtədə olmalıdır, orta proporsiya bunu aradan qaldırır. 

A. Sapfa oxunun şaquli oxa perpendikulyar olmasını yoxlayır  
B. Optik şaqulun şaquli oxa uyğun olmasını yoxlayır  
C. Tuşlama xəttinin sapfa oxuna perpendikulyar olmasını yoxlayır 
 

29. Sapfa oxunun sınağı nəyi yoxlayır? Yuxarının mailliyi (A) və aşağının mailliyi (B) fokus məsafəsi 
(FL) və sınma nöqtəsi (FR) ilə eyni olmalıdır.  

A. Sapfa oxunun şaquli oxa perpendikulyar olmasını  
B. Şaquli dairənin 0 dərəcini göstərməsini yoxlayır  
C. Bütün oxların mərkəzi nöqtəyə düzgün uyğunlaşdırılmasını yoxlayır   

 
30. Şaquli dairənin göstəricisinin sınağı vasitəsi ilə nə yoxlanılır? A nöqtəsinə tuşlayın, A nöqtəsinə 
bucağı fokus məsafəsi (FL) və sınma nöqtəsi (FR) ilə eyni olmalıdır.       

A. Tuşlama xəttinin üfüqi və şaquli dairənin qovuqunun mərkəzdə olduğu zaman şaquli 
dairənin 180 dərəcəni göstərməsini yoxlayır  
B. Tuşlama xəttinin üfüqi və şaquli dairənin qovuqunun mərkəzdə olduğu zaman şaquli 
dairənin 0 dərəcəni göstərməsini yoxlayır   
C. Tuşlama xəttinin üfüqi və üfuqi dairənin qovuqunun mərkəzdə olduğu zaman şaquli 
dairənin 180 dərəcəni göstərməsini yoxlayır  

 
31. Optik şaqulun sınağı zamanı nə yoxlanılır? Tarazı hər 90 dərəcədən bir qeyd etməklə fırladın, bunu 
4 dəfə edin. Sonda göstərici 360 dərəcə olmalıdır.  

A. Optik şaqulun tuşlama xəttinin şaquli oxa uyğun olmasını 
B. Üfüqi oxa perpendikulyar olmasını yoxlayır  
C. Cihazda olan bütün oxları yoxlayır 

 
32. Mərkəzi nöqtəyə yalnış uyğunlaşdırma hansı nəticələr doğurur? 

A. Qeyri-dəqiqlik 
B. Böyük xətalar doğurur 
C. Cihaz sına bilər 
D. Cihaz çalışmayacaq 
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33. Dəqiq kalibrləmə nə üçün vacibdir? 
A. Qeyri-dəqiqliyinin qarşısını alır 
B. Xətaları minimuma endirir 
C. Dəzgahlara texniki xidmətin yüksək səviyyədə göstərilməsini təmin edir 

 
34. GPS 3 seqmentdən ibarətdir, bunlar hansı ardıcılıqda olur? 

A. İstifadəçi, yer, istifadəçi, nəzarət, istifadəçi 
B. İstifadəçi, nəzarət, yer 
C. İstifadəçi, yer, nəzarət 
D. Yer, nəzarət, istifadəçi 

 
35.  Mütləq və ya nisbi yerləşdirmə daha doğru olur? 

A. Mütləq: 1mm dəqiqlik, nisbi: 10m 
B. Mütləq: 1m dəqiqlik, nisbi: 1mm 
C. Mütləq: 10m dəqiqlik, nisbi: 1mm 
D. Mütləq: 1m dəqiqlik, artan: 1mm 

 
36.  Yerləşmə xətaları aşağıdakılardan hansına görə baş vermir? 

A. Peyk 
B. Siqnal 
C. Qəbuledici 
D. İstifadəçi 

 
37.  Aşağıdakılardan hansı peyk xətalarına səbəb olmur? 

A. Saatın xətaları 
B. İstifadəçinin xətaları 
C. Orbital xətalar 
D. Peyk geometriyası 

 
38. Siqnalda olan xətalar nəyin təsirinə məruz qalmır? 

A. Yüksəklik 
B. Günəş 
C. Hava 

 
39. Aşağıdakılardan hansı qəbuledicidə xətaların yaranmasına səbəb olmur? 

A. Digər obyektlərdən əks olunma  
B. Yerləşdirmə ilə bağlı xətalar 
C. Saatın xətaları 
D. Anten xətaları: faza və yüksəklik xətaları 
E. Hava 

 
40.  GPS (yerin müəyyən edilməsi üçün qlobal peyk sistemi)nəyə əsaslanır? 

A. Trianqulyasiya – bucaqlar və vaxt 
B. Trilaterasiya – məsafələr və vaxt 
C. Hər ikisinin birləşməsi 

 

B.4. NƏTİCƏLƏRİN QEYDƏ ALINMASI 

Hər bir iştirakçı üçün fərdi hesabatlar hazırlanmalı və fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, eləcə də yazılı 
qiymətləndirmə üzrə toplanan balların hesabatı onlara təqdim edilməlidir. Qiymətləndirmə bir nəfər 
üçün bir dəfədən artıq istifadə edildiyi təqdirdə hesabatda qiymətləndirmədən əvvəlki və sonrakı 
ballar arasındakı faiz dəyişikliyi də əks olunmalıdır. 
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 “Peşə standartları üzrə qiymətləndirmənin hazırlanması prosedurları” adlı sənəddə qiymətləndirmə 
üzrə geniş nəzəri və praktiki məlumatlar verilmişdir. 
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C. MÜƏSSİSƏLƏR ÜÇÜN NÜMUNƏVİ TƏLİM STANDARTI 

Yerölçən 
Təlim standartına dair qısa məlumat 

Hazırkı təlim standartı yerölçmə işi sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələr, təlim mərkəzləri və 
institutları, təlim iştirakçıları üçün hazırlanmışdır. İşlə bağlı səriştənin nümayiş etdirilməsi üçün tələb 
olunan bilik və bacarıqların əldə edilməsinə xidmət edən təlim proqramları, kurikulumlar və təlim 
materiallarının hazırlanmasında bu standartdan təlimat kimi istifadə etmək olar. Bu standart əsasında 
hazırlanmış təlim yerölçən peşəsi üzrə əsas səriştələrə malik olan, mövcud bilik və bacarıqlarını 
inkişaf etdirmək, geniş profilə malik olmaq, yaxud işdə məhsuldarlığını artırmaq istəyən şəxslər üçün 
də uyğun ola bilər 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) (bu təlimin müvafiq 
olduğu) peşənin kodu:  

2165 (Yerölçən) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 4  

ISCO 08-də işin kodu:  2165 (Surveyor) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 4 

Milli İxtisas Çərçivəsi ilə əlaqə:  

ISCED-də kodu:  

Hazırlanma tarixi: Fevral, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Fevral, 2017-ci il 

 

C.1. SƏRİŞTƏLƏRİN QISA TƏSVİRİ 

Bilik: • Dəqiqlik və hesablama tələbləri  

• Aşağıdakılar üzrə baza biliklər:  

o məlumatların qeydiyyatı  

o məlumatların formatı  

o məlumatların idarə edilməsi  

o məlumatların sadələşdirilməsi  

o məlumatların manipulyasiyası  

o məlumatların emal edilməsi  

• Xəritənin layihələndirilməsi  

• Baza topoqrafik çəkiliş məlumatlarının əldə edilməsi metodologiyası  

• Sahə məlumatları əsasında topoqrafik çəkiliş göstəricilərini hesablamaq  

• Ərazi istinad sistemi  

• Ərazi üzrə məlumatlarının emalı və ümumi məlumatların işlənilməsi üçün 
proqram təminatının tətbiqi  
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• Topoqrafik çəkiliş məlumatları və məlumat toplusunun əldə edilməsi üçün 
avadanlıqlar  

• Xüsusi topoqrafik çəkiliş avadanlığının nizamlanması  

• SƏTƏM (Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi) 
təlimatları  

• Təşkilati siyasətlər və təlimatlar  

• Planlaşdırma və nəzarət prosesləri  

• İcma ilə mümkün işlər və tikinti işlərinə icazə ilə bağlı təsirlər  

• Yolların uyğunlaşdırılması metodlarının və müvafiq hesablamaların öyrənilməsi 
və tətbiq edilməsi  

• Fundamental cəbr, həndəsə və triqonometriya prinsipləri  

• Müvafiq hesablama vasitələrindən, o cümlədən proqram təminatından istifadə 
etməklə geodeziya hesablamaları aparmaq  

• CAD proqramları  

• Standart plan dizaynı və təqdimat metodları  

• Hesablamaların əhəmiyyətini dərk etmək və tətbiq etmək  

• Müvafiq istinad səthini və proyeksiya səthini əhatə etməklə peşə məsələləri  

• İstinad səthləri və proyeksiya hamarlığı  

• Avadanlıq, ölçmə və təhlillər ilə bağlı təlimatlar üzrə məhdudiyyətlər  

• Topoqrafik çəkilişlər üzrə istinad sistemləri və hesablamalar  

• Yüksək səviyyəli, müvafiq mühəndis yönümlü vəzifələrin dərk edilməsi və tətbiq 
edilməsi  

• Topoqrafik çəkilişlər üzrə yüksək səviyyəli nəzarət sisteminin yaradılması və 
istifadəsi prosesi  

• Layihənin təhlili və hesabatlıq prosedurları  

• Layihə zonasının dizaynı  

• Şəbəkə/topoqrafik çəkiliş düzəlişlərinin dərk edilməsi, istifadə və tətbiq 
edilməsi  

• İdarəetmə prinsipləri  

• Təlim prinsipləri  

• Biznes sənədlərini tamamlamaq və topoqrafik çəkilişlər üzrə proqram 
təminatını tətbiq etmək üçün kompüter bilikləri (yüksək texniki istifadə 
səviyyəsi) 

Bacarıq: • İş tələbləri, iş planları və təhlükəsizlik prosedurları ilə bağlı informasiyanı 
toplamaq, təşkil etmək və dərk etmək  

• Qrupun üzvü və ya rəhbəri kimi effektiv işləmək  

• Aşağıdakılar ilə bağlı bacarıqlar:  

o iş yeri ilə bağlı informasiyanı qiymətləndirmək və istifadə etmək  

o sənədləri hazırlamaq və idarə etmək  

o texniki hesabatlar yazmaq və oxumaq  

• Tədqiqat və qiymətləndirmə aparmaq  

• Təhlil xətalarını müəyyən etmək  

• Smeta xərclərini müəyyən etmək  

• Statistik məlumatları şərh etmək və təhlil etmək  

• Yüksək səviyyəli hesablamalar aparmaq  

• Şifahi hesablamalar aparmaq  



“ISCO 88/08-ə uyğun təkmilləşdirilmiş peşə standartlarının və əlaqədar təlim standartlarının hazırlanması” 

 25 

• Aşağıdakılar ilə bağlı fərdlərarası ünsiyyət və təşkilatı bacarıqlar:  

o qrupu idarə etmək  

o texniki və insan resurslarının tədqiqatı    

o müqavilə tələblərinə cavab vermək üçün fəaliyyəti prioritetləşdirmək  

• Aşağıdakılar ilə bağlı ünsiyyət bacarığı:  

o müştərilər və həmkarlar ilə effektiv şəkildə danışıqlar aparmaq  

o şifahi,  yazılı və əyani vasitələr ilə bilik və ideyaları ötürmək  

• Aşağıdakılar ilə bağlı ərazi bilikləri:  

o ərazi məlumatlarının arxivləşdirilməsi və götürülməsi işini yerinə yetirmək 
və digərlərinə bu sahədə təlim keçmək  

o ərazi məlumatlarını idarə və manipulyasiya etmək və digərlərinə bu sahədə 
təlim keçmək  

o qovluqları idarə etmək və digərlərinə bu sahədə təlim keçmək  

• Faktiki əməliyyatlar və şifahi təqdimat çərçivəsində hündürlük, dərinlik, en, 
ölçü, istiqamət və yer ilə bağlı problemləri həll etmək  

• Faktiki əməliyyatlar və şifahi təqdimat çərçivəsində hündürlük, dərinlik, en, 
ölçü, istiqamət və yer ilə bağlı təsirləri dərk etmək  

• Dəqiqlik 

• Tələbləri plana çevirmək bacarığı  

• Mühəndislik planları əsasında informasiyanı yaratmaq, çıxarmaq və götürmək  

• Müxtəlif sosial, mədəni və etnik köklərə, fərqli fiziki və əqli bacarıqlara malik 
şəxslər ilə işləmək  

• İş sənədlərinin hazırlanması  

• Məlumatları oxumaq, qeydə almaq və texniki hesabatlar yazmaq  

• Tədqiqat aparmaq və ümumi ərazi məlumatlarına çıxış imkanı  

• Layihənin planlaşdırılması  

• Layihənin idarə edilməsi bacarığı  

• Danışıq aparmaq bacarığı  

• Avadanlıq və sistemlərin fəaliyyətinə nəzarət  

• Topoqrafik çəkilişlər üzrə hesablanan məlumatların yoxlanması və təhlili  

Yanaşma: • Dəqiq iş qrafikinə uyğun olaraq effektiv şəkildə və təzyiq altında çalışmaq  

• Dəqiq iş qrafikinə uyğun olaraq etibarlı və məsuliyyətli iş  

• Texniki nailiyyətləri izləmək və fəaliyyət zamanı yeni bilikləri tətbiq etmək  

Əlavə / 
ümumi 
səriştələr:  

• Azərbaycan dilindən başqa digər dillərdə təlimatları başa düşmək  

• Gələcəkdə özünü-məşğulluq üçün davranış və baxışlarda sahibkarlıq yanaşması 

 

Peşə standartına uyğun olaraq, bu peşə üzrə təcrübi və nəzəri təlim keçən yerölçən  yuxarıda göstərilən 
səriştələri qazanmaqla, aşağıdakı vəzifə və fəaliyyətləri yerinə yetirə bilər: 
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Əsas vəzifələrin (V) və vəzifələr daxilində fəaliyyətlərin (F) siyahısı 1 

V.1.  İlkin hazırlıq işləri görmək: 
F.1.1.   Torpağın xarakterik xüsusiyyətlərinə dair məlumat toplamaq; 
F.1.2.   Topoqrafik çəkiliş prosesində istifadə ediləcək avadanlığı müəyyən etmək; 
F.1.3.   Cədvəl və sxemlər hazırlamaq, relyef barədə dəqiq hesablamalar aparmaq və yerin səthi 

ilə bağlı digər xarakterik xüsusiyyətlərə dair məlumatlar toplamaq; 
F.1.4.   Baza göstəriciləri, relyefin və digər geodeziya elementlərinin müəyyən edilməsi üçün 

topoqrafik çəkilişləri planlaşdırmaq; 
F.1.5.   Layihənin texniki şərtlərinə uyğun olaraq ölçmələri təsdiq etmək; 
F.1.6.   Məlumatların toplanması planı və faktiki fəaliyyət arasında hər hansı uyğunsuzluqları 

aşkar etmək və aidiyyatı şəxslərə məlumat vermək. 
 

V.2.  Verilmiş məlumatları emal etmək: 
F.2.1.   Məqsədləri və əsas iş prinsiplərini müəyyən etmək; 
F.2.2.   Dizayn məlumatları ilə müqayisə etmək üçün çəkiliş zamanı əldə edilən məlumatları 

təhlil etmək; 
F.2.3.   Layihənin texniki şərtlərinə uyğun olaraq topoqrafik çəkilişləri təsdiqləmək və qeydə 

almaq; 
F.2.4.   Tələblərə uyğun olaraq daxil edilmiş məlumatların yoxlanmasını başa çatdırmaq; 
F.2.5.   Gözlənilməz vəziyyətlərin və problemlərin təsirini effektiv şəkildə idarə etmək. 

 
V.3.  Topoqrafik çəkiliş prosesi üçün torpaq və ölçmə qanunvericiliyini tətbiq etmək: 

F.3.1.   Tələb olunan məlumatları əldə etmək üçün prioritetlik dərəcəsini nəzərə almaqla 
müvafiq ardıcıllıq ilə dəqiq tədqiqatlar aparmaq və tədbirlər həyata keçirmək; 

F.3.2.   Birbaşa və dolayı vasitələr ilə ölçüləri müəyyən etmək və dəqiqləşdirmək məqsədi ilə 
koordinatı, azimutu təyin etmək, torpaq sahələrinin ön künclərini müəyyən etmək; 

F.3.3.   Geodeziya işarələri, abidə və mərzlərdən (sahə ətrafı ərazi) istifadə etməklə torpaq 
sahəsi üçün yan tərəflər müəyyən etmək; 

F.3.4.   Topoqrafik çəkiliş işlərinin tamamlanması üçün ehtimal edilən koordinatları qəbul 
etmək və sonradan, müvafiq hesablamalar aparmaqla azimuta zəruri düzəlişlər etmək; 

F.3.5.   Yan işarələri, sərhəd xətləri, qoyulan xətt və payalar arasında əlaqəni şərh etmək; 
F.3.6.   Ölçmə araşdırması həyata keçirmək, ön və arxa küncləri, bucaqları və yan xətləri 

müəyyən etmək; 
F.3.7.   Arxa küncləri müəyyən etmək məqsədi ilə küçə azimutu və yan sərhədlər əsasında 

sxemlər çəkmək və hesablamalar aparmaq; 
F.3.8.   Qoyulan bütün işarələrin yerini təsdiqləmək məqsədi ilə müvafiq yoxlama proseduru 

həyata keçirmək. 
 

V.4.  Layihə resurslarını geodeziya çəkilişləri üçün hazırlamaq: 
F.4.1.   Topoqrafik çəkiliş  işlərinin məqsədini müəyyən etmək; 
F.4.2.   İş sahəsinin xarakterik xüsusiyyətlərini, tələb olunan xüsusi avadanlıqları və ya 

resursları müəyyən etmək; 
F.4.3.   Avadanlıqların istehsalçının texniki şərtlərinə uyğun olaraq saz vəziyyətdə olmasını 

yoxlamaq. 
 

V.5.  Geodeziya çəkiliş işlərinə hazırlıq: 
F.5.1.   Əsas fəaliyyət istiqamətlərini və çatışmazlıqları müəyyən etmək; 
F.5.2.   Geodeziya məlumatları üçün müvafiq istinad səthini və layihə planını seçmək; 

                                                             

1 Müvafiq sahə üçün olan peşə standartındakı ilə eynidir. 
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F.5.3.   Çəkilişlərin yoxlanılması üçün tələbləri, o cümlədən dəqiq sxemi, mümkün bucaqları, 
xətti uyğunsuzluqları, trianqulyasiya və müasir texnologiyaları müəyyən etmək; 

F.5.4.   Müvafiq düsturlardan istifadə etməklə həndəsi hündürlüyü müəyyən etmək və 
hesablamaq; 

F.5.5.   Layihənin texniki şərtlərinə uyğun olaraq uyğun standartları müəyyən etmək, nəzərdən 
keçirmək və yerinə yetirmək; 

F.5.6.   Xüsusi resurslara olan tələbləri müəyyən etmək. 
 

V.6.  İcra tədbirlərini həyata keçirmək: 
F.6.1.   Çəkiliş işlərini idarə etmək və ya həyata keçirmək; 
F.6.2.   Geodeziya və mühəndislik alətlərindən istifadə etməklə xəritələrin hazırlanmasında 

tətbiq ediləcək nöqtələri müəyyən etmək; 
F.6.3.   Nivelirdən, teodolit və peyk vasitəsilə qlobal yerləşmə sistemlərindən (GPS) istifadə 

etməklə çəkiliş işləri aparılan sahələrdə mühüm nöqtələrin en və uzunluq dairəsini və 
sərhədlərini müəyyən etmək; 

F.6.4.   Hündürlüyü, dərinliyi, nisbi mövqeyi, obyektlərin sərhədlərini və yerin digər xarakterik 
xüsusiyyətlərini hesablamaq; 

F.6.5.   Çəkiliş məlumatlarını, o cümlədən yerlərdə aparılan hesablama və qiymətləndirmələrin 
dəqiqliyini yoxlamaq və məlumat vermək; 

F.6.6.   Yardımçı və texniki işçilərə təlim keçmək, çəkiliş işlərinin aparılması və ya xəritə 
layihələrinin hazırlanması kimi fəaliyyət sahələrində onların işlərini 
istiqamətləndirmək. 
 

V.7.  Topoqrafik hesablamalar aparmaq: 
F.7.1.   Müştərinin tələblərinə uyğun olaraq müasir topoqrafik hesablamalar ilə bağlı əsas 

fəaliyyət tədbirlərini və çatışmazlıqları müəyyən etmək və qeyd etmək; 
F.7.2.   Bucaq və koordinatlar üzrə aparılacaq hesablamalar ilə bağlı hazırlıq işləri görmək; 
F.7.3.   Qütblü və düzbucaqlı fiqurlar arasında konversiya üçün tələbləri əlaqələndirmək; 
F.7.4.   Müvafiq sənaye standartlarına uyğun olaraq topoqrafik uyğunsuzluqları aradan 

qaldırmaq. 
 

V.8.  İstinad səthi və proyeksiya hamarlığı üzrə hesablamalar aparmaq: 
F.8.1.   Tələb olunan geodeziya hesablamaları üçün müvafiq istinad səthini və proyeksiya 

hamarlığını seçmək; 
F.8.2.   Sadə bağlı keçid bucağı, çatışmayan elementlər üzrə hesablamalar aparmaq və üfüqi 

tuşlama bucağının koordinatlarını düzəltmək; 
F.8.3.   Məlumatları tələb olunan istinad səthinə və proyeksiya hamarlığına uyğun olaraq ixtisar 

etmək; 
F.8.4.   Geodeziya məlumatlarını müəyyən etmək və hesablamaq; 
F.8.5.   Müəyyən edilən tələblərə uyğun olaraq yoxlamaları tamamlamaq. 

 
V.9.  Ölçmə prosesini idarə etmək və yoxlamaq: 

F.9.1.   Mövcud vaxt çərçivəsində yerinə yetirilməli olan iş qrafikini müəyyən etmək; 
F.9.2.   Razılaşdırılmış qrafik və plana uyğun olaraq həyata keçirilən tədbirləri 

qiymətləndirmək və nəticələr barədə layihənin idarəetmə strukturuna uyğun hesabat 
vermək; 

F.9.3.   Müəyyən edilən çəkiliş məlumatlarını dəqiq şəkildə qiymətləndirmək; 
F.9.4.   Dizayn ilə müqayisə etmək məqsədi ilə qiymətləndirilən çəkiliş məlumatlarını layihənin 

çəkiliş ilə bağlı istinad sisteminə uyğunlaşdırmaq; 
F.9.5.   Layihənin texniki şərtlərinə uyğun olaraq çəkilişləri təsdiq etmək və qeydə almaq; 
F.9.6.   Layihənin texniki şərtlərini təmin etmək üçün gözlənilməz halları və məhdudiyyətləri 

idarə etmək; 
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F.9.7.   Müqavilə şərtlərinə və ya tələblərinə uyğunluğu təmin etmək üçün hesablanan 
məlumatları yoxlamaq. 
 

V.10.  Sənədləşdirmə işlərini və topoqrafik çəkilişlər ilə bağlı hesabat hazırlamaq: 
F.10.1.   Tələb olunan bütün sənədləşdirmə işlərini operativ, dəqiq şəkildə və təşkilatın 

təlimatlarına uyğun olaraq yerinə yetirmək; 
F.10.2.   Topoqrafik çəkilişləri və ölçmə nəticələrini, o cümlədən, torpaq və ya torpaq 

sahələrinin formasını, konturlarını, yerini, hündürlüyünü və ölçülərini qeydə almaq; 
F.10.3.   Nəticələri mühəndis, memar, müştərilər və layihə ilə əlaqəsi olan digər şəxslərə 

bildirmək və onlarla əlaqələndirmək; 
F.10.4.   İzləmə tədbirləri üçün ehtiyacı minimum səviyyəyə endirmək məqsədi ilə topoqrafik 

çəkiliş barədə hesabatı aydın və yığcam şəkildə hazırlamaq; 
F.10.5.   Təşkilatın təlimatlarına uyğun olaraq topoqrafik çəkiliş hesabatına əlavə ediləcək sxem 

hazırlamaq. 

 

C.2. TƏLİM İLƏ BAĞLI XÜSUSİ MƏLUMAT  

C.2.1. TƏLİMİN NÖVLƏRİ 

Bu peşə üçün zəruri səriştələr aşağıda göstərilən təlim metodları vasitəsilə əldə edilə bilər: 

Formal təlim 

Tövsiyə olunan formal təlim Uyğun gələn 
təlim növü 

Qeydlər 

Tam orta təhsil2   

Texniki peşə təhsili və ya 
akkreditasiyadan keçmiş təlim 
müəssisəsində təlim 

  

Orta ixtisas təhsili   

Ali təhsil  Kompüter proqramları, tətbiqi riyaziyyat, 
planlaşdırma, təqdimat və idarəetmə üzrə 
kurslar böyük əhəmiyyətə malikdir. 

 

Tətbiqi riyaziyyat, coğrafiya, fizika, eskizlərin 
hazırlanması və planlaşdırma üzrə akademik 
kurslar faydalı ola bilər. 

Digər:   

Qeyri-formal və (və ya) informal təlim tələb olunan səriştələrin genişləndirilməsinə şərait yarada 
bilər.  

                                                             

2 Ümumi orta təhsil ölkə vətəndaşları üçün icbari xarakter daşıdığından cədvəldə əks olunmayıb. 
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Qeyri-formal təlim 

Qeyri-formal təlimin ən yaxşı yolu iş yerində birbaşa təlim və əlaqədar təcrübənin keçilməsindən 
ibarətdir. Təlim istehsalatdan ayrılmadan keçirilən təlim kursları ilə əlaqələndirilə bilər. 

İnformal təlim 

İnformal təlim də həmçinin tələb olunan nəzəri və təcrübi bilikləri verir, lakin bu, məhdud səviyyədə 
olur və səriştələrin tanınması haqqında rəsmi sənədi təmin etmir. 

C.2.2. TƏLİMİN İSTİQAMƏTİ 

Normal təlim istiqaməti tam orta təhsili bitirdikdən sonra ali təhsil almaqdan, eyni zamanda, 
yerölçənlərlə işləyən hər hansı müəssisədə təcrübə keçməkdən ibarətdir.  

C.2.3. ƏVVƏLKİ TƏLİMİN TANINMASI3 

Gələcəkdə yerölçmə sahəsində ən azı iki il təcrübəsi olanlar səriştələrin yoxlanması üçün imtahana 
müraciət edə və yalnız imtahanı keçdikdən sonra daha yüksək kvalifikasiyalar əldə edə bilər.  

  

 

                                                             

3 Azərbaycanda səriştələrin tanınması üçün qiymətləndirmə sistemi hazırda mövcud deyildir. 


