İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ

TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ
“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”

DİSPETÇER (NƏQLİYYAT İDARƏSİ)
VƏZİFƏSİ ÜZRƏ MÖVZULAR
1. Texnikanın istismar normativləri:
 Yanacaq sərfi normaları ;
 Nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququ;
 Yol hərəkəti qaydaları;
 Sürücülərin iş və istirahət rejiminə, iş şəraitinin xüsusiyyətlərinə dair normalar;
 Hava, dəniz, çay, avtomobil, dəmir yolu nəqliyyatında və metropolitendə olan
qaydalar əleyhinə inzibati xətalar;
 Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından
istifadə qaydaları əleyhinə inzibati xətalar;
 Nəqliyyat vasitəsinin idarə olunmasından kənarlaşdırma.
2. Dispetçer və nəqliyyat işinin təşkili:
 Ölkədaxili yük daşımalarının tənzimlənməsi;
 Daşıyıcıların, yükgöndərənin və yükalanın hüquq və vəzifələri;
 Daşıyıcının və sifarışçinin məsuliyyəti;
 Avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət
etməsi qaydası;
 Nəqliyyat vasitəsinin icazə verilən çəki və qabarit parametrləri;
 Neft və qaz sənayesində istifadə edilən xüsusi texnikaların təyinatı;
 Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması Qaydaları üzrə ümumi
müddəalar;
 Təhlükəli yükləri daşıyan nəqliyyat vasitələri sürücülərinə və onları müşayiət
edən şəxslərə əlavə tələblər;
 Təhlükəli yükləri daşıyan nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin təşkili;
 Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması Qaydaları.
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3. Dispetçerə aid olan müəyyən olunmuş hesabatın tərtibinin qayda və
normaları:
 Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi (Forma № YV -2)-inin doldurululması,
verilməsi, qəbulu və təhvil verilməsi qaydaları ;
 Dispetçerin avtomobillərin təhlüəsiz hərəkətinin hidrometroloji təminatı üzrə
hesabat, qayda və normalar;
 Dispetçerin yol hərəkətinin təhlükəsiziliyinin təminatı üzrə hesabat, qayda və
normalar.
ƏDƏBİYYAT:
1. Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydə
alınmışdır . Qeydiyyat № 2671 28 fevral 2001-ci il
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 17 sentyabr tarixli, 142
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması”
Qaydaları
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 7 iyul tarixli, 104 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil
yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların
hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi” Qaydaları
4. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
5. “Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili sərnişin və yük
daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin iş və istirahət rejiminə, iş şəraitinin
xüsusiyyətlərinə dair qaydalar” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı
il 10 mart tarixli 118 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir
6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 27 yanvar tarixli, 10
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə
daşınması” Qaydaları
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7. “Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 7 sentyabr tarixli
141 nömrəli Qərarı
8. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsi
9. SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyinin 1981-ci il RD 39-22-637-81 saylı rəhbər sənədi
(Rus dilində) (elektron versiya internetdə var)
10. “Büdcədən maliyyələşdirilən dövlət orqanlarının (Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər
Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Prokurorluq və başqa xüsusi orqanları istisna
olmaqla), eləcə də büdcədən tam və qismən maliyyələşdirilən digər təşkilatların
tabeliyində olan xidməti minik, yük, sərnişindaşıyan və xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat
vasitələrinin bir ədədi üçün yürüş və neft məhsullarının aylıq normaları” Azərbaycan
Respublikası Maliyyə Nazirliyi Qeydiyyat № 06.11-84 9 aprel 1998-ci il
11. Краткий автомобильный справочник: Справ. Изд: Т4: Специальные и
специализированные

автотранспортные

средства:

М.

И.

Грифф

и

М. Автополис-плюс, 2005-472с. (elektron versiya internetdə var)
12. http://bakitexnikikolleci.az/fb/76-avtomobil-neqliyyati-fenninden-icmallar.html
10.08.2018

др.
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1. Sifarişçiyə nəqliyyat xidmətinə görə ödəniş etməsi üçün hansı sənədlər
göndərilir?
A) Yol vərəqinin “nəqliyyat xidmətinə görə haqq-hesab” doldurulmuş talonu və
hesab-faktura
B) Yol vərəqinin arxa və üz tərəfinin kserokopiyası və sifarişçi ilə bağlanılmış
daşınma müqaviləsi
C) Ödəniş nəqliyyat xidmətindən əvvəl aparılır
D) Sifarişçi ilə bağlanmış daşınma müqaviləsi
E) Müqavilə və nəqliyyat xidmətinin yerinə yetirldiyini təsdiq edən akt
2. Sürücü xətdən qayıtdıqdan sonra yol vərəqini mühasibatlığa verməzdən əvvəl
hansı vəzifəli şəxslər tərəfindən yoxlanılmalıdır?
A) Baş mühəndis
B) İstismar şöbəsinin rəis müavini
C) Yanacaq-sürtgü materialları üzrə məsul şəxs
D) Dispetçer və istismar xidmətinin rəhbərliyi
E) Yanacaq-sürtgü materialları üzrə məsul şəxs və dispetçer
3. Sürücü tərəfindən yoxlanma üçün sizə (dispetçerə) təqdim edilən yol
vərəqəsində hər hansı səhv aşkar edilməzsə , həmin yol vərəqəsi hansı xidmətə
təhvil verilir?
A) Sifarişci təşkilata
B) Nəqliyyat müəssisənin kargüzarlıq xidmətinə
C) Texniki istehsalat şöbəsinə
D) Mühasibatlığa
E) Dispetcer xidmətinə
4. Sürücülərinə hidrometeoroloji məlumatların çatdırılmasını kim həyata keçirir?
A) Sürücü otağında və ya elan lövhəsində yazılır
B) Müəssisənin baş ekoloqu
C) Dispetçer
D) Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə mühəndis
E) İstismar şöbəsinin rəisi
5. Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınmasına dair əmtəə-nəqliyyat qaiməsi ən
az neçə nüsxədə tərtib olunmalıdır?
A) 4
B) 2
C) 1
D) 3
E) 6

