
1 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

 
FƏNN SİLLABUSU 

                                                            
                                                               
                                                               Təsdiq edirəm ____________________________ 
                                                                                                    (kafedra müdiri) 
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                                                  Tarix:    “_____” __________________2015 -ci il 

 

Kafedra:  Yerquruluşu və kadastr 

 

Fakültə:  Ekologiya və torpaqşünaslıq 

 

I. Fənn haqqında məlumat 

Fənnin adı: Torpaq-kadastr xəritələrinin layihələndrilməsi və tərtibi 

Tədris yükü (saat) cəmi: 77 ,  mühazirə  - 33,  məşğələ  - 44   

 

Tədris ili:  2015-2016 ,  Semestr:  7,    Bölmə: azərbaycan  

Kredit sayı (hər 30 saata 1 kredit) _______________ 

 

II. Müəllim haqqında məlumat:  

Orucov Akif Sovda oğlu, dosent əvəzi, biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 

                                             

Məsləhət günləri və saatları:  I gün saat 12-15 

E-mail ünvanı:  oruclu@rambler.ru 

İş telefonu: 012 538 74 96 

 

III. Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri: 

Əsas: 

1) Мяммядов Г.Ш., Йагубов. Г.Ш. Азярбайжан Республикасынын торпагларынын 
иримигйаслы тядгиги вя хяритяляшдирилмясиня даир тялимат. Бакы, 2002, 208 с. 

2) Пирийев Р.Х. Картографийа. Бакы: Маариф, 1975 
3) Р.Х.Пирийев. Эеодезийанын ясаслары вя топографийа. Бакы, 1994 
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Əlavə: 

1. Азярбайжан Республикасы Торпаг Атласы. Бакы Картографийа Фабрики, 2007 
2. Азярбайъан Республикасы Еколожи Атласы. Бакы: Бакы Картографийа Фабрики, 2009/10 
3. Azərbaycanın Milli Atlası. Bakı: Bakı Kartoqrafiya Fabriki, 2014 

6. www.esri.com 

IV. Fənnin təsviri və məqsədi: 

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla şərtləşən fənlər (bilavasitə bağlı olan/uyğun gələn), fənnin 

tədrisinin məqsədləri. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və 

hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir) 

Kursun qısa təsviri: 

Торпаг ислащаты щаггында Азярбайcан Республикасынын Гануну гябул едилмяси вя 

онун иcрасы иля ялагядар торпаг цзяриндя йени мцлкиййят формаларынын йаранмасынын ясасыны 

гойулду. Беля ки, торпаг ислащаты щаггында гябул едилмиш ганунлар торпаг истифадячилийиндя 

вя она мцнасибятдя йени мярщялянин йаранмасына имкан йаратды. Torpaq haqında 

informasiyaların özündə əks etdirən vasitələrdən ən yaxşılarından biri torpaq xəritələrinin 

tərtibidi. Torpaq xəritələrin içərisində torpaq-kadastr xəritələrinin xüsusi əhəmiyyəti vardır. Belə 

ki, torpaq-kadastr xəritələri torpaq xəritələrindən fərqli olarar təkçə torpağın naturada (yer 

səthində) yayılmasını deyil eyni zamanda torpağın münbitlik göstəriciləri (ballarla), hüquqi 

qeydiyyatı və s. barədə geniş məlumat verir.  

Торпаг кадастр хяритяляри – Дювлят торпаг кадастрынын мащийятиндян иряли эяляряк 

торпаг цзяриндя щцгугларын дювлят гейдиййаты, торпагларын кямиййятcя вя кейфиййятcя учоту, 

торпагларын бонитировкасы вя игтисади гиймятляндирилмяси цзря хяритяляшдирмя просеслярини 

нязярдя тутур.  

Еколоэийа вя торпагшцнаслыг факцлтясинин “Yerquruluşu, torpaq və şəhər kadastrl” 

ихтисасы цзря тящсил алан tələbələrinə “torpaq-kadastr xəritələrinin layihələndrilməsi və tərtibi” 

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

kimi yetişməsində böyük əhəmiyyət kəsb edə bilər. 

Kursun məqsədi: 

Hal-hazırda respublikamızda torpaq islahatının I mərhələsi bitmişdir. Keçirilmiş torpaq islahatı 

nəticəsində vətəndaşlara pay torpaqları və həyətyanı sahələr paylanımışdır. Həmin dövr üçün 

indiki geodeziya və kartoqrafiya ölçü cihazları və müasir proqram təminatları olmadığından 

islahatın nəticəsi olan torpaq kadastr sənədlərində müəyyən səhvlər getmişdir. Kursin məqsədi 

gələcəkdə bu sahədə çalışacaq olan tələbələrə bu tipli çatışmazlıqların aradan qaldrılması 

yollarını izah etmək. Həmçinin hal-hazırda Dövlət Əmlak Məsələləri Komitəsi tərəfindən həyata 

keçirlilən torpaq tədqiqatları və onların yekununda tərtib edilən torpaq xəritələrinin hazırlanması 

4. www.azgis.az 
5. www.dataplus.ru 
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prinsiplərini mənimsətməkdir. Burada torpaq-kadastr xəritələrinin tərtibində müasir  kartoqrafik 

proqramlardan ArcGİS, CorelDraw, Auto Cad və s. barədə məlumat verilməsi planlaşdırılır. 

 

V. Fənnin təqvim planı: 

Həftələr Mövzunun adı və qısa icmalı Mühazirə Məşğələ Saat Tarix 

 Mövzu №1. Хяритяшунаслыг онун мягсяди 
вя диэяр елмлярля ялагяси. 
Qısa icmalı: Хяритяшцнаслыг елминин 
мащиййяти. Жоьрафийа хяритяси вя онун ясас 
хцсусиййятляри. Хяритялярин рийази ганун 
цзря тяртиб едилмяси. Хяритяшцнаслыг 
елминин диэяр елмлярля ялагяси. 
Oxu materialları: Прийев Р.Х. Картографийа. 
Бакы: Маариф, 1975. Səh. 3-11  

 

+ 

  

2 

 

 Mövzu № 2. Xяритяlərin ящямиййяти  
Qısa icmalı: Жоьрафийа хяритяляринин 
тяжрцби вя елми ишлярдя ящямиййяти. 
Хяритялярин рийази вя жоьрафи ясасы 
щаггында цмуми мялумат.  
Oxu materialları: Прийев Р.Х. 
Картографийа. Бакы: Маариф, 1975, səh. 13-
18 

 

+ 

  

2 

 

 Mövzu №3. Xəritələrin riyazi əsası, Yerin 
forması və coğrafi koordinatlar 
Qısa icmalı: Йерин формасы вя бюйцклцйц. 
Йер кцрясинин модели. Глобусун хцсусий-
йятляри. Йерин кцря формасынын мцстяви 
цзяриндя тясвири щаггында цмуми 
мялумат. 
Oxu materialları: 
1) Прийев Р.Х. Картографийа. Бакы: 
Маариф, 1975, səh . 25-29 
2) Р.Х.Пирийев. Эеодезийанын ясаслары вя 
топографийа. Бакы, 1994, səh 25-36 

 

+ 

  

2 

 

 

 Mövzu №  4.  Хяритялярин мигйасы və xəritə 
üzərində kartometrik ölçü işləri. 
Qısa icmalı: Мигйасын мащиййяти. 
Мигйасын нювляри: хятти, ядяди вя адлы 
мигйаслар. Торпаг хяритясинин баш мигйасы 
вя хцсуси мигйасы щаггында цмуми 
мялумат. 
Oxu materialları:  
1) Прийев Р.Х. Картографийа. Бакы: 
Маариф, 1975, səh. 112-135 
2) Р.Х.Пирийев. Эеодезийанын ясаслары вя 
топографийа. Бакы, 1994. Səh 45-56 

 

+ 

  

2 

 

 Mövzu № 5.  Torpaq-kadastr хяритялярinin 
tərtibində тяtbiq едилən kartoqrafik təsvir 
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üsullar: Şərti işarələr və izoxətlər. 
Qısa icmalı: Xəritə tərtibində şərti işarənin 
mahiyyəti. Şərti işarələrin böyüklüyü, 
forması və rəngi üzrə  təsnifatı. Torpaq-
kadastr xəritələrinin tərtibində şərti işarələr 
üsülündan istifadənin xüsusiyyətləri. 
   Xəritə tərtibində izoxətlər üsulunun 
mahiyyəti. Torpaq-kadastr xəritələrinin 
tərtibində izoxətlər üsulundan istifadənin 
xüsusiyyətləri. 
Oxu materialları: 

1. Прийев Р.Х. Картографийа. Бакы: Маариф, 
1975, səh. 112-135 

+ 2 

 Mövzu № 6.  Torpaq-kadastr хяритялярinin 
tərtibində тяtbiq едилən kartoqrafik təsvir 
üsullar: Keyfiyyət fonu, areal və hərəkət 
xətləri . 
Qısa icmalı: Xəritə tərtibində tətbiq olunan 
keyfiyyət fonu üsulunun mahiyyəti. Torpaq-
kadastr xəritələrinin tərtibində  keyfiyyət 
fonu üsulunun tətbiqinin xüsusiyyətləri. 
   Xəritə tərtibində areal üsulunun mahiyyəti. 
Torpaq və torpaq-kadastr xəritələrinin 
tərtibində areal üsulundan istifadənin 
xüsusiyyətləri. 
Xəritə tərtibində hərəkət xətləri üsulunun 
mahiyyəti. Torpaq və torpaq-kadastr 
xəritələrinin tərtibində hərəkət xətləri 
üsulundan istifadənin xüsusiyyətləri. 
Oxu materialları: Прийев Р.Х. Картографийа. 
Бакы: Маариф, 1975, səh. 112-135 

 

+ 

  

2 

 

 Mövzu № 7.  Torpaq-kadastr хяритялярinin 
tərtibində тяtbiq едилən kartoqrafik təsvir 
üsullar: Nöqtələr, kartoqram və karto-
diaqram. 
Qısa icmalı: Xəritə tərtibində tətbiq olunan 
nöqtələr üsulunun mahiyyəti. Torpaq və 
torpaq-kadastr xəritələrinin tərtibində  
nöqtələr üsulunun tətbiqinin xüsusiyyətləri. 
   Xəritə tərtibində kartoqram üsulunun 
mahiyyəti. Torpaq və torpaq-kadastr 
xəritələrinin tərtibində  kartoqram 
üsulundan istifadənin xüsusiyyətləri. 
Xəritə tərtibində kartodiaqram üsulunun 
mahiyyəti. Torpaq və torpaq-kadastr 
xəritələrinin tərtibində kartodiaqram 
üsulundan istifadənin xüsusiyyətləri. 
Oxu materialları: Прийев Р.Х. Картографийа. 
Бакы: Маариф, 1975, səh. 112-135 

 

+ 

  

2 

 

 Mövzu № 8.  Картографик эенерализасийа. 
Torpaq xəritələrinin kartoqrafik general-
izasiyası. 

 

+ 

  

2 
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Qısa icmalı: Картографик эенерализасийа-
нын мащиййяти. Картографик эенерализасийа-
нын нювляри. Торпаг хяритяляринин тяртибин-
дя картографик эенерализасийа  апарылмасы-
нын принсипляри. Мцхтялиф мигйаслы торпаг 
хяритяляриндя ейни мязмунун эюстярил-
мясинин йоллары. Торпаг хяритяляриндя 
картографик эенерализасийа апараркян 
нязяря алынмалы мясяляляр. 
 Oxu materialları:  
Прийев Р.Х. Картографийа. Бакы: Маариф, 
1975, səh. 141-153 

 Mövzu № 9. Torpaq üzərində hüquq-
ların dövlət qeydiyyatı sənədlərində olan 
torpaq-kadastr xəritə sxemləri: Dövlət 
Aktları 
Qısa icmalı: Республикамызда апарылан 
торпаг ислащаты вя онун нятижясиндя keçmiş 
sovxoz və kolxoz torpaqlarının вятяндаш-
лара “пай торпаğı” kimi verilən  сащяляринин 
хяритяляшдирлмяси, торпаг кадастры иля баьлы 
мялуматларын системляшдирилмяси вя бцтцн 
бунлары юзцндя якс етдирян торпаьын 
мцлкиййятя верилмясиня даир Дювлят 
актынын тяртиби, бурада эюстярилян торпаг-
кадастр хяритя-схеминин щазырланмасы 
просеси.  
Oxu materialları:  Г.Ш.Мяммядов Азяр-
байжан  Республикасынын  Дювлят  Торпаг  
кадастры щцгуги, елми  вя  практики  мяся-
ляляри. Бакы: Елм, 2003, səh. 125-130 

 

 

+ 

 

  

 

2 

 

 Mövzu № 10. Torpaq üzərində hüquq-
ların dövlət qeydiyyatı sənədlərində olan 
torpaq-kadastr xəritə sxemləri: Şəhadət-
namələr 
Qısa icmalı:  Республикамызда апарылан 
торпаг ислащаты вя онун нятижясиндя 
vятяндашларын фярди йашайыш evinin ятраф-
ында олан щяйятйаны сащяляря верилян 
шящадятнамялярин щазырланмасы. Шящадят-
намядя верилян щяйятйаны сащянин торпаг-
-кадастр хяритя-схеминин щазырланмасы 
просеси. 

 

 

+ 

 

  

 

2 

 

 Mövzu №  11. Torpaq sahəsinin planı və 
ölçüsü sənədinin hazırlanması. Torpaq-
ların hüquqi qeydiyyata alınma sənədində 
olan torpaq-kadastr xəritə-sxemi. 
Qısa icmalı: 2007-ci il 28 fevral tarixli 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
fərmanı ilə торпаг сащяляриня верилmiş 
«Торпаг сащясинин планы вя юлчцсц» 
сянядинин тяртиби edildiyi proses.

 

+ 

 

  

2 
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Hal-hazırda Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsi tərəfindən torpaq sahələrinə 
verilən “Çıxarış” hüquqi qeydiyyat sənəd-
lərində olan torpaq-kadastr xəritə-sxem-
lərinin hazırlanması. 
Oxu materialları:  
1) Г.Ш.Мяммядов Азярбайжан  Респуб-
ликасынын Дювлят Торпаг кадастры: щцгуги, 
елми вя практики мясяляляри. Бакы: Елм, 
2003, səh. 130-136 

 Mövzu № 12. Торпаг тядгигатында топо-
график хяритялярин ящямиййяти. 
Qısa icmalı: Топографик хяритялярин мяз-
мун елементляри. Топографик хяритялярин 
рийази ясасы. Чюл-торпаг тядгигатында 
яразинин истигамятляндирилмяси, релйефин 
вязиййяти (щансы мейилликдя, йцксякликдя 
олмасы, йамажын бахарлылыьы вя с.) щаг-
гында 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 хяритя-
лярдян истифадянин диэяр шяртляри вя с. Ка-
мерал тядгигатлар заманы торпаг хяритя-
ляринин тяртибиндя топографик хяритялярдян 
истифадя. Елми тядгигатларда топографик 
хяритялярдян истифадянин ящямиййяти.  
Oxu materialları:  
1. Мяммядов Г.Ш., Йагубов. Г.Ш. 

Азярбайжан Республикасынын 
торпагларынын ири мигйаслы тядгиги вя 
хяритяляшдирилмясиня даир тялимат. Бакы, 
2002, səh.  21-38 

2. Прийев Р.Х. Картографийа. Бакы: 
Маариф, 1975, səh. 112-135 

3.  Р.Х.Пирийев. Эеодезийанын ясаслары вя 
топографийа. Бакы, 1994. səh 45-56 

 

 

+ 

 

  

 

2 

 

 Mövzu №  13. Торпагларын мцнбитлийинин 
müqayisəli гиймятляндирилмя (бонитет) хяри-
тяsinin тяртиби. 
Qısa icmalı: Бонитет балларына эюря торпаг 
контурлурларынын груплашдырылмасы. Тор-
пагларын бонитировкасы заманы лазым олан 
щяр бiр торпаг контурунун сащясинин 
дягигляшмяси. Торпаг груплары цзря рянэ 
шкаласынын тяртиби. Торпагларын мцнбитлийи-
нин müqayisəli гиймятляндирилмя хяритяси-
нин леэендасынын тяртиби. Эенетик бахым-
дан йахын торпагларын агро-истещсалат 

 

 

+ 

 

  

 

2 
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групларында бирляшдирилмяси вя 
агроистещсалат груплашмасы хяритясинин 
тяртиби вя кянд тясяррцфатында бу 
хяритялярин ящямиййяти. Торпагларын 
мешяистещсалат груплашма хяритяляринин 
тяртиби принсипляри. Торпагларын мешя 
груплашма хяритясиндян истифадянин 
принсипляри вя ятраф мцщитин горунмасында 
практик истифадяси. 
Oxu materialları:  
1) Мяммядов Г.Ш. Азярбайжан  Респуб-
ликасынын Дювлят Торпаг кадастры: щцгуги, 
елми  вя  практики  мясяляляри. Бакы: Елм, 
2003, səh. 156-164  

 Mövzu №  14. Торпагларын aqro – və meşə-
istehsalat qruplaşdrılması хяритяlərinin 
тяртиби. 
Qısa icmalı: Эенетик бахымдан йахын 
торпагларын агро – və meşəистещсалат 
групларында бирляшдирилмяси вя агроистещ-
салат груплашмасы хяритясинин тяртиби вя 
кянд тясяррцфатында бу хяритялярин ящямий-
йяти. Торпагларын мешяистещсалат груплаш-
ма хяритяляринин тяртиби принсипляри. Тор-
пагларын мешя груплашма хяритясиндян 
истифадянин принсипляри вя ятраф мцщитин 
горунмасында практик истифадяси. 
Oxu materialları:  
1) Мяммядов Г.Ш. Азярбайжан  Респуб-
ликасынын Дювлят Торпаг кадастры: щцгуги, 
елми  вя  практики  мясяляляри. Бакы: Елм, 
2003, səh. 156-164 

 

 

+ 

 

  

 

2 

 

 Mövzu №  15. Торпагларын еколоъи гиймят 
хяритясинин тяртиби. 
Qısa icmalı: Торпагларын еколоъи гиймят-
ляндирилмяси цчцн мцщитин тязащцр дяряжя-
синин гиймятляндирилмя шкалаларынын тяртиби 
вя хяритядя йерляшдирилмяси принсипляри. 
Торпагларын еколоъи гиймят хяритясинин 
яняняви торпаг хяритяляриндян фяргли 
жящятляри. Торпагларын еколоъи гиймят 
хяритясинин практики тяряфляри. 
Oxu materialları:  
1) Мяммядов Г.Ш. Азярбайжан  Респуб-
ликасынын Дювлят Торпаг кадастры: щцгуги, 
елми вя практики мясяляляри. Бакы: Елм, 
2003, səh. 163-172  

 

 

+ 

 

  

 

2 

 

 Mövzu № 16. Торпаг-кадастр хяритя-
ляринин тяртибиндя компйутер програмлар-
ындан истифадя. 
Qısa icmalı: 
Торпаг-кадастр хяритяляринин тяртиби цчцн 

 

+ 

 

  

2 
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VI. İmtahanın keçirilməsi forması -yazılı, şifahi, dialoq və ya test. 

VII. Semestr ərzində qiymətləndirmə və bal bölgüsü: 

           Balların maksimum miqdarı – 100 bal. 

A) Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50 bal. 

Dərsə davamiyyətə görə 10 bal 
Tələbələrin sərbəst işinə (referat, prezentasiya, tədqiqat işi və s.) görə  
Qeyd: Plagiat halları qəti qadağandır! Sərbəst işlə əlaqədar bütün tapşırıqların 
qısa təsviri, təqdim olunma şərtləri, vaxtı və qiymətləndirmə üsulu dəqiq 
göstərilir. 

10 bal 

Seminar (məşğələ) və ya laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə (eyni 
fəndən həm seminar (məşğələ), həm də laboratoriya dərsləri nəzərdə 
tutulduğu halda onların hər birinə 10 bal ayrılır). Əgər fənnin tədrisi yalnız 
mühazirə, seminar (məşğələ) şəklində nəzərdə tutularsa bu zaman 
davamiyyətə və sərbəst işə ayrılmış ballar istisna olmaqla qalan 30 bal 
tədrisin bu növ göstəricilərinə görə hesablanır. 

20 bal 

Kurs işinin hazırlanmasına və müdafiəsinə görə (fənn üzrə kurs işi (layihəsi) 
nəzərdə tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar (məşğələ) və ya laboratoriya 
dərslərinə əlavə olunur).   

10 bal 

 

B) Semestr imtahanı  nəticəsinə görə - maksimum 50 bal 

Hər biletdə – 5 sual, hər suala – 10 bal verilir 

Qeyd: Tələbənin imtahandan topladığı balın miqdarı 17-dən az olmamalıdır. 

мцасир програмлар щаггында цмуми мя-
лумат. Торпаг-кадастр хяритяляринин авто-
матлашдырылмасынын ящямиййяти. Елми вя ис-
тещсалат ишляриндя торпаг-кадастр хяритяляр-
инин автоматлашдырылма-сынын хцсусиййят-
ляри. 
Oxu materialları:  
1. www.azgis.az 
2. www.dataplus.ru 
3. www.esri.com 

 Mövzu № 17. Торпагларын игтисади 
гиймятляндирмя хяритясинин тяртиби. 
Qısa icmalı: Торпагларын игтисади гиймят-
ляндирмясинин принсипи. Торпагларын 
игтисади гиймятляндирилмяси хяритясинин 
леэендасынын щазырланмасы вя хяритясинин 
тяртиби. 
Oxu materialları:  
1) Мяммядов Г.Ш. Азярбайжан  Респуб-
ликасынын Дювлят Торпаг кадастры: щцгуги, 
елми вя практики мясяляляри. Бакы: Елм, 
2003, səh. 175-178  

 

 

+ 

 

  

 

2 
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C) Semestr nəticəsinə görə qiymətləndirmə (imtahan və imtahana qədər toplanan ballar 

əsasında): 

91 – 100 bal əla A 

81 – 90 bal çox yaxşı B 

71 – 80 bal yaxşı C 

61 – 70 bal kafi D 

51 – 60 bal qənaətbəxş  E 

51 baldan aşağı qeyri-kafi  F 

 

 

Müəllim:______________________________________              İmza:____________________ 

                         (soyadı, adı, atasının adı) 
 

Tarix: _________________________ 


