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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 

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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qiymətləndirmə metodları və resurslarını əhatə edir. 

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 

Yol tikintisi maşınlarının operatoru 
Peşənin qısa təsviri 

Yol tikintisi maşınlarının operatoru ayrı-ayrılıqda torpağı qazmaq, yerini dəyişmək və hamarlamaq, 
habelə konsturksiyaları quraşdırmaq, beton və ya digər ağır səthlər tökmək  üçün bir və ya bir neçə 
növ tikinti maşınlarını, o cümlədən avtoqreyder, buldozer, skreper, kompressor, nasoslar, kranlar, 
mexaniki kürəklər, traktorlar və ya ön tərəfdən yük vuran maşınları idarə edir. O, binalar, körpülər və 
qazma quyularının bünövrəsi üçün özül svayı qazma və vurma vasitəsi ilə torpağın dərin qatlarına 
quraşdırır. Yol tikintisi maşınlarının operatoru həmçinin öz avadanlıqlarına texniki xidmətin 
göstərilməsi və onların təmizlənməsinə cavabdehdir. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  8342 (Operator, yolsalan maşın) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

ISCO 08-də işin kodu:  8342 (Operator, road roller) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Hazırlanma tarixi: Mart, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Mart, 2017-ci il 
 

 

A.1. İŞƏ DAİR XÜSUSİ MƏLUMAT  

A.1.1. ƏMƏK ŞƏRAİTİ 

• Açıq hava şəraitində və müntəzəm iş saatlarında işləmək. Həftəsonuları və ya axşamlar iş 
vaxtından artıq iş zəruri ola bilər; 

• Təhlükəsizlik tələblərinə ciddi riayət olunması baxımından iş məsuliyyət tələb edir; 
• Qısa və ya uzunmüddətli 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; 
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FIZIKI GÜC VƏ DÖZÜMLÜLÜK TƏLƏB OLUNUR. A.1.3. TABEÇİLİK 

Kimə tabedir: Texnika parkının rəhbəri, tikinti sahəsinin rəhbəri. 

Kim ona tabedir: Köməkçi fəhlələr. 

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 etməklə rəhbər vəzifələrə yüksəlmək mümkündür;  
• Bu peşədə yüksək ixtisaslı işlərə keçid təlimlər vasitəsi ilə mümkündür;  
• Sərbəst məşğulluq üçün yaxşı imkanlar var, lakin böyük məbləğdə kapital qoyuluşu tələb 

olunur. 

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

V.1.  İşi planlaşdırmaq: 
F.1.1.   Təhlükəsizlik qaydaları və normalarına, o cümlədən tikinti aparılan ərazinin qaydaları 

və xüsusi təlimatlarına riayət etmək; 
F.1.2.   İşin tələblərini mənimsəmək; 
F.1.3.   İstehsalçının və tikinti aparılan ərazinin təsdiq edilmiş qaydalarına uyğun olaraq 

hazırlıq məqsədi ilə yoxlamalar aparmaq; 
F.1.4.   Tikinti işləri aparılan ərazinin texniki tələblərinə uyğun olaraq təlimatları qəbul etmək, 

onları şərh etmək, aydınlaşdırmaq və ya təfərrüatları çatdırmaq; 
F.1.5.   Təhlükələri yoxlamaq, müəyyən etmək və uyğun tədbir görmək; 
F.1.6.   İşin tələblərinə uyğun olaraq işi planlaşdırmaq; 
F.1.7.   Müvafiq personalın işini əlaqələndirmək. 

 
V.2.  Avadanlıqları istismar üçün hazırlamaq: 

F.2.1.   İş prinsipi və qaydalarını tətbiq etməklə texnikanın təyinatına uyğun istismar 
vəziyyətini yoxlamaq; 

F.2.2.   Avadanlığın işinə təsir edə biləcək mümkün risklərin aradan qaldırılmasını təmin etmək 
üçün iş yerini yoxlamaq; 

F.2.3.   Bütün müvafiq işlək hissələrin istismardan əvvəl düzgün ardıcıllıqla qoşulmasını və 
bütün təhlükəsizlik tələblərinə əməl olunmasını təmin etmək məqsədi ilə maşınları işə 
salmadan əvvəl yoxlamalar aparmaq. 
 

V.3.  Tikinti əzasinin cizgi və planlarını oxumaq və şərh etmək: 
F.3.1.   İş qrafikləri və üsullarını işin texniki tələblərinə uyğun hazırlamaq; 
F.3.2.   Yerölçmə payalarının üzərində yazılmış məlumatı oxumaq, şərh etmək və iş ərazisinin 

planlarına uyğun olaraq dərinlik və dərəcəni müəyyən etmək; 
F.3.3.   Plan və cizgilərə əsasən iş yerini müəyyən etmək, yoxlamaq və nişanlamaq; 
F.3.4.   Tikinti ərazisinin sxemləri və ya planlarından texniki xüsusiyyətləri müəyyən etmək; 
F.3.5.   İş yerinin siyasət və prosedurlarına əsasən yerölçmə payalarında səviyyələri müəyyən 

etmək və aydınlaşdırmaq. 
 

V.4.  Maşını idarə etmək: 
F.4.1.   Yol hərəkəti qaydaları, əməyin mühafizəsi üzrə prosedurlar, tikinti ərazisinin planları və 

iş şəraitinə uyğun olaraq maşını tələb olunan ərazilərdə idarə etmək; 
F.4.2.   İşin texniki tələbləri, torpaq və suxurun növləri, eləcə də torpağın vəziyyətinə əsasən 

müvafiq maşınları seçmək və aidiyyəti ləvazimatları quraşdırmaq; 
F.4.3.   Təhlükəsiz qoşulma və məhsuldarlığı müxtəlif vəziyyətlərdə qorumaq; 
F.4.4.   Qurğuların sərbəst hərəkəti üçün maşını istehsalçının və ya tikinti ərazisinin texniki 

tələblərinə uyğun olaraq idarə etmək; 
F.4.5.   İş yerinin tələblərinə uyğun olaraq tələb olunan iş rejimindən kənaraçıxmaları müəyyən 

etmək üçün maşının fəaliyyətinə nəzarət etmək, müvafiq tədbirlər görmək və 
nöqsanları qeydə almaq; 
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F.4.6.   İstehsalçı və tikinti ərazisinin texniki tələblərinə uyğun olaraq xüsusi prosedurları  
hayəta keçirmək; 

F.4.7.   Texniki tələblərə uyğun olaraq maşının qeyri-normal istismar rejimində işləməsini 
aşkar etmək və bu barədə aidiyyəti şəxsə (şəxslərə)  məlumat vermək; 

F.4.8.   Tikinti ərazisinin tələblərinə uyğun olaraq yükü bir yerdən başqa yerə aparmaq və ya 
daşımaq; 

F.4.9.   Daha uyğun yük daşıyan maşını seçmək; 
F.4.10.   Özünə, digərlərinə və ətraf mühit üçün yaranan təhlükələri qabaqcadan müəyyən 

etmək  və risklərin azaldılması üçün müvafiq strategiyaları həyata keçirmək; 
F.4.11.   Maşının isitismarı ilə əlaqədar ekoloji təsirləri müəyyən etmək, qiymətləndirmək və bu 

barədə nəzarətçiyə məlumat vermək. 
 

V.5.  İstismar üzrə əsas texniki xidmət işlərini yerinə yetirmək: 
F.5.1.   İstehsalçının texniki tələbləri və ya tikinti ərazisinin tələblərinə uyğun olaraq yoxlama 

aparmaq və qüsurları aşkar etmək; 
F.5.2.   İstehsalçıların və tikinti ərazisinin tələblərinə əsasən istismar üzrə texniki xidmət, 

yağlama və təmizlik işlərini yerinə yetirmək; 
F.5.3.   İstehsalçıların və ya tikinti ərazisinin texniki tələblərinə uyğun olaraq cari təmir işlərini 

yerinə yetirmək; 
F.5.4.   Tikinti ərazisinin texniki tələblərinə uyğun olaraq qeydiyyat aparmaq; 
F.5.5.   İstehsalçının texniki tələbləri və tikinti ərazisinin tələblərinə uyğun olaraq maşını 

yumaq və təmizləmək. 
 

V.6.  Dəzgah və avadanlıqların istifadəsini başa vurmaq və bu barədə məlumat vermək: 
F.6.1.   İstehsalçının texniki tələbləri və tikinti ərazisinin tələblərinə uyğun olaraq maşın və 

avadanlıqları dayandırmaq; 
F.6.2.   Tikinti ərazisinin texniki tələblərinə əsasən maşın və avadanlıqların istismarı üzrə 

qeydiyyatı tamamlamaq və aparmaq; 
F.6.3.   Tikinti ərazisinin texniki tələblərinə əsasən maşın və avadanlıqlarda olan nasazlıqlar, 

qüsurlar, qeyri-müntəzəm iş və zədələri təfsilatı ilə göstərmək və onlar barədə məlumat 
vermək; 

F.6.4.   Əməyin mühafizəsi və tikinti aparılan ərazinin texniki tələblərinə əsasən maşın və 
avadanlıqları təmizləmək, mühafizə etmək və saxlamaq. 
 

V.7.  Təmir işlərinə hazırlaşmaq: 
F.7.1.   Yerinə yetiriləcək işi təsdiq etmək; 
F.7.2.   Təmir işlərini, o cümlədən təmirdən sonra sınaqları planlaşdırmaq; 
F.7.3.   Texniki xidmət qaydaları, təmir sexinin qaydaları və istehsalçı haqqında məlumatlara 

çıxış əldə etmək və onları şərh etmək; 
F.7.4.   Texniki baxış məqsədi ilə tələb olunan alət, avadanlıq və materialları müəyyən etmək və 

hazırlamaq; 
F.7.5.   İş yerini qaydaya salmaq. 

 
V.8.  Avadanlıqları təmir etmək: 

F.8.1.   Əməyin mühafizəsi üzrə müvafiq tələblər, o cümlədən tikinti ərazisinin normativ 
tələbləri və fərdi mühafizə üzrə tələbləri müəyyən etmək və onlara riayət etmək; 

F.8.2.   İşin tələblərinə uyğun olaraq alət və avadanlıqları seçmək, eləcə də yaxşı və işlək 
vəziyyətdə olmasını təmin etmək üçün onları yoxlamaq; 

F.8.3.   İstehsalçının və ya hissələri təchiz edən zavodun tövsiyə olunan prosedur və texniki 
tələblərinə riayət etməklə maşınları təmir etmək; 

F.8.4.   Maşın və ya hissələri zədələmədən təmir işlərini başa vurmaq; 
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F.8.5.   İstehsalçının və ya hissələri təchiz edən zavodun texniki tələblərinə uyğun olaraq zəruri 
quraşdırma işlərini həyata keçirmək. 
 

V.9.  Təmir işlərini başa çatdırmaq: 
F.9.1.   Təmir işlərinin qrafiki üzrə sənədləri tamamlamaq; 
F.9.2.   İş yerindəki gözləntilərə uyğun olaraq maşını təmizləmək; 
F.9.3.   İş yerini təmizləmək, tullantıları yığışdırmaq, eləcə də iş yerindəki prosedurlara uyğun 

olaraq alət və avadanlıqları saxlamaq; 
F.9.4.   Təmir işləri barədə məlumat vermək. 

 

A.3. SƏRİŞTƏLƏR HAQQINDA  

Fərdin "Yol tikintisi maşınlarının operatoru" peşə standartı üzrə vəzifə və fəaliyyətləri həyata 
keçirməsi üçün zəruri olan əsas səriştələr "Yol tikintisi maşınlarının operatoru" 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 "Yol tikintisi maşınlarının operatoru" 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  

Yol tikintisi maşınlarının operatoru 
Qiymətləndirməyə dair qısa məlumat 

Yol tikintisi maşınlarının operatorları üçün qiymətləndirmə nümunəsi ayrı-ayrılıqda torpağı qazmaq, 
yerini dəyişmək və hamarlamaq, habelə konsturksiyaları quraşdırmaq, beton tökmək və səthə digər 
ağır səki daşlarını qoymaq üçün bir və ya bir neçə növ tikinti maşınlarını, o cümlədən avtoqreyder, 
buldozer, skreper, kompressor, nasoslar, kranlar, mexaniki kürəklər, traktorlar və ya ön tərəfdən yük 
vuran maşınların idarə edilməsi üçün 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:  8342 (Operator, yolsalan maşın) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

ISCO 08-də işin kodu:  8342 (Operator, road roller) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Test versiyası: 01 

Hazırlanma tarixi: Mart, 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.9) vəzifələrə uyğun gələn 
fəaliyyət meyarları ilə bağlı nümunə aşağıda göstərilmişdir. 

 

Fəaliyyət meyarı nümunəsi: 

V.1.  İşi planlaşdırmaq: 
F.1.1.   Təhlükəsizlik qaydaları və normalarına, o cümlədən tikinti aparılan ərazinin qaydaları 

və xüsusi təlimatlarına riayət etmək; 
F.1.2.   İşin tələblərini mənimsəmək; 
F.1.3.   İstehsalçının və tikinti aparılan ərazinin təsdiq edilmiş qaydalarına uyğun olaraq 

hazırlıq məqsədi ilə yoxlamalar aparmaq; 
F.1.4.   Tikinti işləri aparılan ərazinin texniki tələblərinə uyğun olaraq təlimatları qəbul etmək, 

onları şərh etmək, aydınlaşdırmaq və ya təfərrüatları çatdırmaq; 
F.1.5.   Təhlükələri yoxlamaq, müəyyən etmək və uyğun tədbir görmək; 
F.1.6.   İşin tələblərinə uyğun olaraq işi planlaşdırmaq; 
F.1.7.   Müvafiq personalın işini əlaqələndirmək. 

… 
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V.9.  Təmir işlərini başa çatdırmaq: 
F.9.1.   Təmir işlərinin qrafiki üzrə sənədləri tamamlamaq; 
F.9.2.   İş yerindəki gözləntilərə uyğun olaraq maşını təmizləmək; 
F.9.3.   İş yerini təmizləmək, tullantıları yığışdırmaq, eləcə də iş yerindəki prosedurlara uyğun 

olaraq alət və avadanlıqları saxlamaq; 
F.9.4.   Təmir işləri barədə məlumat vermək. 

 

B.2. QİYMƏTLƏNDİRMƏ İLƏ BAĞLI RESURSLAR  

a) Material və komponentlər: asfalt, qum, aqreqatlar. 

b) Alət və avadanlıqlar: “əksinə bel” tipli ekskavator, təkərli yükləyici, özü-boşaldan yük 
maşını, buldozer, şaber, ekskavator, motorlu qreyder. 

c) İstehlak malları: vacib deyil 

 

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: 2 saat 30 dəqiqə. 

İşlərin sayı: 4. 

 

İşlərin icrasını qiymətləndirmək üçün meyarlar işəgötürən tərəfindən müəyyən olunur. 

 

Əhatə olunan sahələr: 

 

20% Avadanlıqları istismar üçün hazırlamaq: 

 İş prinsipi və qaydalarını tətbiq etməklə texnikanın təyinatına uyğun istismar vəziyyətini 
yoxlamaq; 

Avadanlığın işinə təsir edə biləcək mümkün risklərin aradan qaldırılmasını təmin etmək 
üçün iş yerini yoxlamaq; 

Bütün müvafiq işlək hissələrin istismardan əvvəl düzgün ardıcıllıqla qoşulmasını və bütün 
təhlükəsizlik tələblərinə əməl olunmasını təmin etmək məqsədi ilə maşınları işə salmadan 
əvvəl yoxlamalar aparmaq. 

30% Tikinti əzasinin cizgi və planlarını oxumaq və şərh etmək: 

 İş qrafikləri və üsullarını işin texniki tələblərinə uyğun hazırlamaq; 

Yerölçmə payalarının üzərində yazılmış məlumatı oxumaq, şərh etmək və iş ərazisinin 
planlarına uyğun olaraq dərinlik və dərəcəni müəyyən etmək; 

Plan və cizgilərə əsasən iş yerini müəyyən etmək, yoxlamaq və nişanlamaq; 

Tikinti ərazisinin sxemləri və ya planlarından texniki xüsusiyyətləri müəyyən etmək; 

İş yerinin siyasət və prosedurlarına əsasən yerölçmə payalarında səviyyələri müəyyən 
etmək və aydınlaşdırmaq. 

30% Maşını idarə etmək: 

 Yol hərəkəti qaydaları, əməyin mühafizəsi üzrə prosedurlar, tikinti ərazisinin planları və iş 
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şəraitinə uyğun olaraq maşını tələb olunan ərazilərdə idarə etmək; 

İşin texniki tələbləri, torpaq və suxurun növləri, eləcə də torpağın vəziyyətinə əsasən 
müvafiq maşınları seçmək və aidiyyəti ləvazimatları quraşdırmaq; 

Təhlükəsiz qoşulma və məhsuldarlığı müxtəlif vəziyyətlərdə qorumaq; 

Qurğuların sərbəst hərəkəti üçün maşını istehsalçının və ya tikinti ərazisinin texniki 
tələblərinə uyğun olaraq idarə etmək; 

İş yerinin tələblərinə uyğun olaraq tələb olunan iş rejimindən kənaraçıxmaları müəyyən 
etmək üçün maşının fəaliyyətinə nəzarət etmək, müvafiq tədbirlər görmək və nöqsanları 
qeydə almaq; 

İstehsalçı və tikinti ərazisinin texniki tələblərinə uyğun olaraq xüsusi prosedurları  hayəta 
keçirmək; 

Texniki tələblərə uyğun olaraq maşının qeyri-normal istismar rejimində işləməsini aşkar 
etmək və bu barədə aidiyyəti şəxsə (şəxslərə) məlumat vermək; 

Tikinti ərazisinin tələblərinə uyğun olaraq yükü bir yerdən başqa yerə aparmaq və ya 
daşımaq; 

Daha uyğun yük daşıyan maşını seçmək; 

Özünə, digərlərinə və ətraf mühit üçün yaranan təhlükələri qabaqcadan müəyyən etmək  və 
risklərin azaldılması üçün müvafiq strategiyaları həyata keçirmək; 

Maşının isitismarı ilə əlaqədar ekoloji təsirləri müəyyən etmək, qiymətləndirmək və bu 
barədə nəzarətçiyə məlumat vermək. 

20% İstismar üzrə əsas texniki xidmət işlərini yerinə yetirmək: 

 İstehsalçının texniki tələbləri və ya tikinti ərazisinin tələblərinə uyğun olaraq yoxlama 
aparmaq və qüsurları aşkar etmək; 

İstehsalçıların və tikinti ərazisinin tələblərinə əsasən istismar üzrə texniki xidmət, yağlama 
və təmizlik işlərini yerinə yetirmək; 

İstehsalçıların və ya tikinti ərazisinin texniki tələblərinə uyğun olaraq cari təmir işlərini 
yerinə yetirmək; 

Tikinti ərazisinin texniki tələblərinə uyğun olaraq qeydiyyat aparmaq; 

İstehsalçının texniki tələbləri və tikinti ərazisinin tələblərinə uyğun olaraq maşını yumaq və 
təmizləmək. 

 

İş nümunəsi 1: Profilaktik texniki xidmət. 

Maksimum müddət: 30 dəqiqə 

İştirakçının görəcəyi işlər: İştirakçı istismara yararlı “əks-bel” tipli ekskavator vasitəsilə aşağıdakı 
tapşırıqları yerinə yetirməlidir: 1. Mayenin səviyyəsini yoxlamaq – sərinlik yoxlaması. 2.  Hava-
təmizləyici sistemi yoxlamaq – lazım olduğu təqdirdə xidmət göstərmək. 3.  Şinlərdə hava təzyiqini 
yoxlamaq. 4.  Təkərlərdə kəsikləri / protektorların yeyilməsini / təkərin düzgün bağlanmasını 
yoxlamaq. 5.  Yükləyən qurğunun sazlığını yoxlamaq. 6.  Şaber əlavəsinin istismara yararlığını 
yoxlamaq. 7.  Hidravlik xətləri və birləşmələri yoxlamaq. 8.  Maşını yağlamaq. 9.  Maşını lazımı şəkildə 
sazlamaq. 10. Mühərriki işə salmaq – maye səviyyəsini yoxlamaq.  

 

İş nümunəsi 2: Maşını idarə etmək  

Maksimum müddət: 30 dəqiqə 

İştirakçının görəcəyi işlər: Namizəd istismara yararlı “əks-bel” tipli ekskavator ilə aşağıdakı 
tapşırıqları yerinə yetirəcəkdir: 1. “Əks-bel” hissəsini səfər üçün müvafiq vəziyyətə qoymaq. 2.  
Tarazları qaldırmaq və bərkitmək. 3.  Yavaş hərəkət etməklə nəqliyyat vasitəsini yoxlamaq. 4.  Əyləc 
pedallarını yoxlamaq. 5. Yükləyici qurğunu müvafiq hündürlükdə saxlamaq. 6. Təhlükəsiz hərəkət 
sürətini seçmək. 7. Əl drosselindən deyil, akselerator pedalından istifadə etmək. 8. Dönmə 
əməliyyatını aparan zaman siqnaldan istifadə etmək. 9. Siqnal işıqlarından və dönmə mayakından 
istifadə etmək. 10. Təhlükəsizlik kəmərini bağlamaq. 

 



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

 16 

İş nümunəsi 3: “Əksinə bel” tipli ekskavator ilə xəndək qazmaq. 

Maksimum müddət: 1 saat. 

İştirakçının görəcəyi işlər: Namizəd istismara yararlı “əks-bel” tipli ekskavator ilə aşağıdakı 
tapşırıqları yerinə yetirəcəkdir: 1. İnfrastruktur obyektlərinin yerini müəyyən etmək. 2. “Əks-bel” tipli 
hissini xəndək qazmaq üçün müvafiq vəziyyətə gətirmək. 3. Tarazları aşağı endirmək. 4. “Əks-bel” tipli 
hissənin bir ağzını xəndək boyunca yerləşdirmək. 5. Yükləyici çalovu aşağı salmaq. 6. “Əks-bel” tipli 
hissəsini işə salmaq. 7. Çalovun dişli hissəsini kəsmək üçün yerləşdirmək. 8. Kiçik “süpürmə” 
xarakterli kəsik etmək. 9. Kəsmə əməliyyatı üçün oxu, ötürücü mexanizmi və çalovu yoxlamaq. 10. 
Tullantıları xəndək qazılacaq yerdən uzaqlaşdırmaq. 11. Xəndəyin hər iki tərəfini təmizləmək. 12. 
Xəndəyin bir tərəfini maili etmək. 

 

İş nümunəsi 4: “Əks-bel” tipli hissə ilə qazma işlərini aparmaq. 

Maksimum müddət: 30 dəqiqə. 

İştirakçının görəcəyi işlər: Namizəd istismara yararlı “əks-bel” tipli ekskavator ilə aşağıdakı 
tapşırıqları yerinə yetirəcəkdir: 1. İnfrastruktur obyektlərinin yerini müəyyən etmək.  2. “Əks-bel” tipli 
hissini xəndək qazmaq üçün müvafiq vəziyyətə gətirmək.  3. “Əks-bel” tipli hissənin bir ağzını qazma 
sahəsi boyunca yerləşdirmək. 4. Tarazları aşağı endirmək. 5. Yükləyici çalovu aşağı salmaq. 6. “Əks-
bel” tipli hissəsini işə salmaq.  7. “Əks-bel” tipli hissinin çalovunun dişlərini torpağa batırmaq. 8. Kiçik 
“süpürmə” xarakterli kəsik etmək. 9. Kəsmə əməliyyatı üçün oxu, ötürücü mexanizmi və çalovu yoxla. 
10. Tullantıları xəndək qazılacaq yerdən uzaqlaşdırmaq. 11. Qazma sahəsini təmizləmək. 12. Hər dörd 
küncə hərəkət etmək – davamlı qazma.  

B.3.2. YAZILI QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

İcra müddəti: 22 dəqiqə. 

Sualların sayı: 22. 

 

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

Tövsiyə olunan nisbət: 70%. 

 

Əhatə olunan vəzifələr: 

 

20% İşi planlaşdırmaq 

20% Tikinti əzasinin cizgi və planlarını oxumaq və şərh etmək 

20% Təmir işlərinə hazırlaşmaq 

40% Avadanlıqları təmir etmək 

 

Sual nümunələri: 

 

1. Aşağıdakı funksiyalardan hansı buldozer vasitəsilə həyata keçirilmir? 

a) Yaymaq  

b) Parçalamaq  

c) Eşmək  

d) Qazmaq 

  

2. “Əks-bel” tipli ekskavator ilə işləyən zaman aşağıdakı hansı geyim və avdanlqılardan istifadə 
etmək olmaz?  
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a) Qızıl sep  

b) Polad düyməli ayaqqabı və  kaska  

c) Narıncı rəngli gödəkcə  

 

3. “Əks-bel” tipli hissənin ətrafında dövr edərək vizual yoxlamanı həyata keçirməkdə əsas məqsəd 
nədir?  

a) İşıqların yanmasını və ehtiyat qurğuları yoxlamaq  

b) Hidravlik komponentlərin işləməsini yoxlamaq  

c) Avadanlığın üzərinə və ya altında yağ axmasını yoxlamaq  

 

4. “Əks-bel” tipli ekskavatoru istismar etmək ilə bağlı ən böyük təhlükəli amil hansıdır?  

a) Ekskavatora minmək və düşmək  

b) İş yerini hazırlamaq  

c) Yükləmək və boşaltmaq  

 

5. Qaldırıcı zəncirlərdən saxlama məqsədilə istifadə eilməməlidir. Çünki……  

a) birləşmələr yanlış ölçüyə və formaya malikdir  

b) birləşmələrdə olan metal həddindən artıq kövrəkdir  

c) birləşmələrdə olan metal həddindən artıq yumşaqdır  

 

6. “Əks-bel” tipli ekskavatoru magistral avtomobil yolunda idarə edən zaman _______________. 

a) xəbərdarlıq işıqlarını yanılı saxlamaq lazımdır  

b) bütün yol hərəkəti nişanlarının tələblərinə əməl etmək lazımdır  

c) ön tərəfdə olan çalovu yuxarıda saxlamaq lazımdır  

 

7. Yoxuşları qalxarkən və düşərkən aşağıdakı tədbirlərdən hansı təhlükəsiz hesab olunur? 

a) Yoxuş boyu hərəkət etmək  

b) Dayaq açıq və aşağı salınmış şəkildə hərəkət etmək  

c) Yoxuşu düşən zaman tarazlar açılmış şəkildə hərəkət etmək  

 

8. Yoxuş üzərində qazma işləri aparan zaman “əks-bel” hissənin və tiyənin mövqeyi açıq xəndəkdən 
_____ olmalıdır. 

a) Yuxarıya doğru  

b) Aşağıya doğru   

c) Yoxuş boyunca  

 

9. Yeraltı infrastruktur xəttinin hansı məsafəsində ekskavator ilə qazma işini dayandırmaq və prosesi 
əl ilə davam etdirmək lazımdır? 

a) 30 sm 

b) 60 sm 

c) 120 sm 

 

10. Elektrik xətti ilə toqquşma zamanı aşağıdakılardan hansı təhlükəsiz tədbir hesab olunmur?  

a) Ekskavatorun işini dayandırmaq  
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b) Maşını söndürmək və aşağı düşmək   

c) Yardıma çağırmaq  

 

11. Ekskavatorun qaldırma qabiliyyətini məhdudlaşdırmamaq üçün, _____________. 

a) ön çalovu aşağı salmaq, arxa dirəyi maksimum dərəcədə uzatmaq lazımdır  

b) yalnız arxa dirəyi lazımı qədər uzatmaq lazımdır  

c) tarazları və ön çalovu endirmək lazımdır  

 

12. B tipli torpaqda, maillik nisbəti necədir? 

a) 3/4 - 1. 

b) 1 - 1. 

c) 1-1/2 - 1. 

d) İcazə verilmir  

 

13.  Təmas olunduqda zədə toxunmayan şaquli divarlarda qazma işləri harada aparılır? 

a) A tipli torpaqda  

b) B tipli torpaqda  

c) C tipli torpaqda  

d) stabil süxurlarda  

 

14. Təhlükəsizlik tələblərinə əsasən qazma işlərinin dərinliyi _____ keçdikdə xəndəyə daxil olmaq üçün 
nərdivan və ya eniş tələb olunur. 

a) 1 m 

b) 1-2 m və daha çox  

c) 2 m 

d) 4 m 

 

15. Ən az davamlı torpaq növü hansıdır? 

a) A tip  

b) B tip  

c) C tip  

d) Stabil süxur  

 

16. Hansı material torpağı daha davamlı edir? 

a) Çınqıl  

b) Qum  

c) Peyin 

d) Gil 

17. Hansı qazma növü torpağı pillələrə bölür? 

a) Maili qazma  

b) Eninə qazma  

c) Çəpəki qazma  

d) Şaquli qazma  
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18. Leysan yağışı səbəbindən qazma sahəsində su qalığı vardır. Bu vəziyyət nə üçün ciddi təhlükə 
yaradır? 

a) Torpaq davamsız ola və uça bilər. 

b) Su buxarlanmaya bilər. 

c) Divar dirəkləri islana və əyilə bilər. 

d) Su içməli olmaya bilər. 

 

19. Siz iş üçün lazımı alət və avadanlıqları qazma sahəsinin yaxınlığında qoyursunuz. Onları qazma 
sahəsindən ən azı hansı məsafədə yerləşdirmək olar?  

a) 0.60 m 

b) 3 m 

c) 6 m 

d) 12 m 

 

20. Strukturu uçurmazdan əvvəl ilk növbədə hansı tədbiri görmək lazımdır?  

a) Divarları gücləndirmək  

b) Mühəndis-geoloji araşdırma aparmaq 

c) İnfrastruktur xətlərini bağlamaq 

d) Sınmış şüşələri təmizləmək 

 

21. Mobil avadanlığın operatoru qazma sahəsinin kənarlarını aydın şəkildə görə bilmirsə, bu zaman nə 
etmək lazımdır?  

a) Avadanlığın üzərində olan yan güzgünü düzəltmək 

b) Əvəzində kiçik mexaniki alətlərdən istifadə etmək 

c) Barrikadalar və ya xəbərdaredici siqnallar qurmaq 

d) Digər avadanlıq operatoru seçmək 

 

22. Nəqliyyat yolunun yaxınlığında qazma işləri aparan zaman, hansı əlavə qoruyucu avadanlıq 
tövsiyə olunur? 

a) Kaska  

b) Xəbərdaredici jilet  

c) Qoruyucu eynək  

d) Xüsusi iş ayaqqabıları  

 

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. 

“Peşə standartları üzrə qiymətləndirmənin hazırlanması prosedurları” adlı sənəddə qiymətləndirmə 
üzrə geniş nəzəri və praktiki məlumatlar verilmişdir. 



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

 20 

C. MÜƏSSİSƏLƏR ÜÇÜN NÜMUNƏVİ TƏLİM STANDARTI 

Yol tikintisi maşınlarının operatoru 
Təlim standartına dair qısa məlumat 

Hazırkı təlim standartı müəssisələr, təlim mərkəzləri və institutları, təlim iştirakçıları üçün 
hazırlanmışdır və yol tikintisi maşınlarının operatoru üçün tələb olunan səriştələri əks etdirir. 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 digər peşələr üzrə səriştələrə malik 
olan, mövcud səriştələrini inkişaf etdirmək, mövcud iş yerində digər vəzifələri icra edə bilmək, yaxud 
digər müəssisədə və ya digər peşə üzrə iş tapmaq üçün yeni ümumi səriştələr əldə etmək istəyən 
şəxslər üçün də uyğun ola bilər 

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

8342 (Operator, yolsalan maşın) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

ISCO 08-də işin kodu:  8342 (Operator, road roller) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Milli İxtisas Çərçivəsi ilə əlaqə:  

ISCED-də kodu:  

Hazırlanma tarixi: Mart, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Mart, 2017-ci il 
 

 

C.1. SƏRİŞTƏLƏRİN QISA TƏSVİRİ 

Bilik: • SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi) 
norma və qaydaları və normativ sənədlər;  

• Tikinti maşınlarının əsas iş prinsipləri; 
• Avadanlıqlardakı səciyyəvi nasazlıqlar və onları törədən müvafiq səbəblər, o 

cümlədən nasaz avadlıqların əlamətləri və mümkün problemlər ilə əlaqədar 
erkən xəbərdarlıq nişanları; 

• Xidmət  prosedurları;  
• İş sistemləri və avadanlıqlarının istismarı metodları;  
• Maşınlardan istifadə üçün lisenziyanın verilməsi ilə bağlı şərtlər;  
• Təzyiq, güc və onların bir-biri ilə əlaqəsi; 
• Avadanlığın texniki xüsusiyyətləri, imkanları və məhdudiyyətləri;  
• Mexaniki problemlərin növləri və onların yaranma səbəbləri;  
• Təmizləmə qaydaları; 
• Layihə göstərişlərinin şərh edilməsi qaydaları;  



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

 21 

• Təhlükəsizlik tələbləri.  

 

Bacarıq: • Təhlükəsizlik tələblərinə riayət etmək, o cümlədən fərdi və kollektiv 
mühafizə vasitələrindən istifadə etmək;   

• Maşın və avadanlıqları  seçmək, quraşdırmaq və idarə etmək;  
• Maşın və avadanlıqları təmir  etmək, onlara texniki xidmət göstərmək və 

təmizləmək;  
• İş ərazisindəki texnika və alətlərdən istifadə etmək üçün zəruri səviyyədə 

texniki bacarıqlar;  
• Problemləri həll etmək bacarığı; 
• Planlaşdırma üzrə bacarıqlar;  
• Komanda daxilində səmərəli işləmək; 
• Vaxtın idarə edilməsi bacarığı;  
• Şifahi və yazılı təlimatları başa düşmək və riayət etmək  

Yanaşma: • Məsuliyyətli və etibarlı olmaq və dəqiq qrafik əsasında işləmək;  
• Texniki sahədə yeniliklər barədə xəbərdar olmaq və yeni məlumatları işində 

tətbiq etmək.  

Əlavə / 
ümumi 
səriştələr:  

• Azərbaycan dili ilə yanaşı digər dillərdə olan təlimatları başa düşmək;  
• Gələcəkdə özünüməşğulluq üçün münasibət və davranışda təşəbbüskarlıq;  
• İnformasiya texnologiyaları üzrə biliklər. 

 

C.2. TƏLİM SXEMİ  

Müvafiq təlim kursunu uğurla başa vurmuş “Yol tikintisi maşınlarının operatoru” aşağıdakıları 
etməyi bacaracaqdır / biləcəkdir: 

 
Bölmə 1: Təhlükəsizlik tələblərinə riayət etmək, o cümlədən fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə 
etmək. 
Öyrənmə nəticələri: 
Nəticə 1 Yol maşınının istismarı ilə bağlı, o cümlədən SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin 

Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi) çərçivəsində, maşın istehsalçısı, 
tikinti sahəsi və işəgötürən tərəfindən tələb olunan bütün təhlükəsizlik tələblərini 
sadalamaq; 

Nəticə 2 İş yerində qeyd olunan təhlükəsizlik qaydaları barədə qeydləri və yazıları təsvir 
etmək, onların mənasını izah etmək; 

Nəticə 3 Aşağıda adları sadalanan sağlamlıq və təhlükəsizlik ilə bağlı nəzarət 
avadanlıqlarının və mühafizə vasitələrinin nə zaman istifadə edilməli olduğunu 
söyləmək və onların məqsədlərini izah etmək: 

• Kollektiv mühafizə tədbirləri; 

• Fərdi mühafizə vasitələri; 

• Nəfəs-mühafizə vasitəsi; 

• Yerli çəkici ventilyasiya. 

Nəticə 4 Aşağıdakılar ilə münasibətdə iş yeri ilə bağlı təhlükələri sadalamaq və onlar 
barəsində hesabatın verilməsi prosesini izah etmək.: 

• Resurslar; 
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• Təhlükəli maddələr; 

• Avadanlıqlar; 

• Maneələr; 

• Saxlanc;  

• Ümumi iş fəaliyyəti. 

Nəticə 5 Aşağıdakılar ilə münasibətdə iş yerinin sağlamlıq və təhlükəsizlik ilə bağlı 
siyasətini və prosedurlarını sadalamaq: 

• Qəzalar və fövqəladə hallar zamanı davranış; 

• İnformasiyanın əldə edilməsi və ya verilməsi metodları; 

• Hesabatın verilməsi;  

• İşin dayandırılması; 

• Evakuasiya; 

• Yanğın təhlükəsi və çıxış prosedurları; 

• Məsləhətləşmə və rəyin bildirilməsi. 

Nəticə 6 Fərdi davranışların aşağıdakılar ilə münasibətdə əməyin sağlamlığı, təhlükəsizliyi 
və rifah halı ilə bağlı ümumi məsuliyyəti necə əks etdirdiyini izah etmək, fərdi 
şəxslərin davranışları və fəaliyyətinin digər şəxslərə necə təsir göstərə biləcəyinə 
dair nümunələr göstərmək: 

• Özünə və ya digərlərinə ciddi və qaçılmaz təhlükə riski yarandığı zaman 
işin dayandırılmalı olduğunu izah etmək; 

• Müzakirələrdə iştirak etmək, rəy və təkliflər vermək; 

• İş yerində vəziyyətin dəyişməsi və baş verən qəzalar barədə məlumat 
vermək. 

 
Bölmə 2: Maşın və avadanlıqları seçmək, quraşdırmaq, istismar etmək. 
Öyrənmə nəticələri: 
Nəticə 1 İşin texniki şərtlərə uyğun olaraq tamamlanması üçün resursların, o cümlədən 

alətlərin, yardımçı avadanlıqların və ya aksesuarların necə tələb olunmasını və 
seçilməsini nümayiş etdirmək; 

Nəticə 2 Aşağıdakılar daxil olmaqla, resursları sadalamaq, onların xarakterik 
xüsusiyyətlərini, istismar qaydalarını izah etmək və yol mexanizminin, maşınının 
hazırlanması, istismar edilməsi , nəzarət edilməsi metodu / proseduru ilə bağlı 
çəkinin, miqdarın, uzunluğun, sahənin necə hesablanması qaydasını nümayiş 
etdirmək: 

• İstehlak malları, yağlama vasitələri və yanacaq  

• Yapışqanlar  

• Yol örtüyü materialları (bitum, beton, aqreqatlar, rezinlər, membran, 
qurudulmuş boksit, katalizator, sürtkü maddələri, liflər, piqmentlər, astar 
materialları, qatranlar); 

• Səkilərin tikilməsi üçün materiallar; 

• Avadanlıqlar / aksesuarlar. 

Nəticə 3 Ətraf ərazilərin zədələnməsi ehtimalının minimum səviyyəyə necə endirilməli və 
iş yerinin təmizliyinin necə saxlanılmalı olduğunu, o cümlədən texniki şərtlərə, 
ətraf mühitin mühafizəsi tələblərinə uyğun olaraq tullantıların necə atılmalı 
olduğunu nümayiş etdirmək; 

Nəticə 4 İstifadə ediləcək avadanlıqların istismara yararlığı və təhlükəsizliyini müəyyən 
etmək məqsədilə işə başlamazdan əvvəl yoxlamaların necə keçirilməli olduğunu 
nümayiş etdirmək; 

Nəticə 5 Aşağıdakılar ilə bağlı əməliyyatlara təhlükəsiz və effektiv şəkildə necə nəzarət 



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

 23 

edilməli olduğunu göstərmək: 

• Aşağıdakılardan biri ilə bağlı bitum döşənməsi – yatağın dərinliyini ölçən 
şəxs (screwman), (mayak operatoru) yol döşəmə operatoru, diyircək 
operatoru, doğrayan maşın operatoru, yükləyici-kompressor operatoru, 
təmizləmə operatoru, tanker/sıçradıcı operatoru; 

• Beton döşəmə operatoru, tökmə / yayma operatoru, qırçı operator, toxuma 
/ bərpa maşını operatoru qismində betonun döşənməsi; 

• Aşağıdakılardan birinin operatoru qismində məhlulunun tökülməsi / 
mikro-səth salmaq – aplikator, tanker, özü-boşaldan maşın, təmizləyici, 
diyircək; 

• Aşağıdakılardan birinin operatoru qismində səthin örtülməsi – tanker, 
doğrayan maşın, sıçradıcı qurğu, tanker və doğrayan maşın birlikdə, 
yükləyici maşın, özü-boşaldan maşın, təmizləyici; 

• Aşağıdakılardan birinin operatoru qismində yüksək sürtünmə göstəricisinə 
malik səthin salınması – tanker, sıçradıcı, doğrayan maşın, təmizləyici; 

• Operator qismində aşağıdakı əməliyyatlardan birinin planlaşdırılması – 
500 mm-ə qədər elevatorsuz, 500mm -1m arasında elevator ilə, 1 m-dən 
çox elevator ilə; 

• Yol materiallarının təkrar emalı üzrə operator; 

• Torpağın stabilləşdirilməsi üzrə operator; 

• Aşağıdakılardan birinin operatoru qismində səthin təkrar bərpası – 
mexaniki təkrar bərpa, mexaniki təmir, döymə, yüksək təzyiqli vurma, 
cilalama, təmizləmə; 

• Ağ xətt salan nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü / operatoru qismində səkilərin 
işarələnməsi; 

• Aşağıdakılardan birinin operatoru qismində magistralda drenaj 
şəbəkəsinin qurulması – kanalı boşaldan, təmizləyici. 

Nəticə 6 İstehsalçının texniki şərtlərinə və iş yeri təlimatlarına uyğun olaraq avadanlığın 
təhlükəsiz şəkildə necə söndürülməli olduğunu göstərmək; 

Nəticə 7 Əməliyyatlar və tamamlanmalı olan sənədləşdirmə işləri barədə hesabatın 
verilməsi prosedurunu nümayiş etdirmək. 

 

Bölmə 3: Maşın və avadanlıqları təmir etmək, texniki xidmət göstərmək və təmizləmək. 
Öyrənmə nəticələri: 
Nəticə 1 Operator tərəfindən həyata keçirilməli olan və ixtisaslı texniki xidmət 

mühəndisinə həvalə edilməli olan təmir işlərinin növlərini sadalamaq; 

Nəticə 2 Aşağıdakı təmir işlərinin ən azı ikisinin tamamlanması ilə bağlı prosesi təsvir 
etmək, o cümlədən  

• Alət və avadanlıqların seçilməsi; 

• Təmir işlərinin tamamlanması; 

• Təmir işi tamamlandıqdan sonra testlərin aparılması və zəruri düzəlişlərin 
edilməsi; 

• İş sahəsinin təmizlənməsi və müəssisənin prosedur qaydalarına uyğun 
olaraq tullantıları atmaq. 

Nəticə 3 Həyata keçirilməli olan texniki xidmət yoxlamalarını və onların tezliyini 
sadalamaq; 

Nəticə 4 Maşın və avadanlıqların, o cümlədən müvafiq alət və fərdi mühafizə vasitələrinin 
üzərində texniki xidmət yoxlamalarının necə həyata keçirilməli olduğunu, habelə 
aidiyyəti sənədləşdirmə işlərinin necə aparılmalı olduğunu nümayiş etdirmək; 

Nəticə 5 Maşın, avadanlıq və ətraf ərazilərin istismara yararlı vəziyyətdə saxlanılmasını və 
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təkrar istifadə üçün hazır olmasını təmin etmək məqsədilə _________ onların necə 
təmizlənməli olduğunu göstərmək və lazımı sənədləşmə işlərini dəqiq və operativ 
şəkildə həyata keçirmək: 

• əməliyyatlardan; 

• təmir işlərindən; 

• texniki xidmət işlərindən. 

 

Bölmə 4: Şifahi və yazılı təlimatları dərk etmək, onlara riayət etmək. 
Öyrənmə nəticələri: 
Nəticə 1 Yol maşınlarını təhlükəsiz, effektiv şəkildə işə hazırlamaq və istismar etmək 

məqsədi ilə çertyojlar, texniki şərtlər, qrafiklər, risk qiymətləndirməsi, metodun 
açıqlanması, istehsalçının məlumatları əsasında müvafiq informasiyanın necə 
şərh edilməsi və əldə edilməsini göstərmək; 

Nəticə 2 Şifahi təlimatlar əsasında işin necə təşkil edildiyini nümayiş etdirmək. 
 

Bölmə 5: Qrup halında effektiv işləmək. 
Öyrənmə nəticələri: 
Nəticə 1 Yol maşınlarının təmirinin və istismarının həyata keçirilə bildiyi ardıcıllığın digər 

şəxslər ilə necə müəyyən edildiyini göstərmək; 
Nəticə 2 Həmkarlar ilə ünsiyyət qurmağın ən münasib yollarını təsvir etmək və aşağıdakı 

metodlardan istifadə etməklə bölüşdürülməli olan informasiya növünə dair ən azı 
bir nümunə gətirmək (hər bir metod üzrə bir nümunə): 

• Üz-bə-üz danışıqlar; 

• Şirkət sistemləri (məsələn, intranet); 

• Yazılı qeydlər; 

• Eskizlər / çertyojlar; 

• Telefon səsli və ya mətn); 

• E-poçt; 

• İnternet. 

Nəticə 3 Həmkarların sorğularına operativ şəkildə cavab verməyin əhəmiyyətini izah 
etmək və müvafiq sorğuların edildiyi, lazımı tədbirlərin görüldüyü halları və 
sorğulara cavab verilmədiyi təqdirdə baş verə biləcək mümkün nəticələri təsvir 
etmək: 

• informasiya; 

• fiziki yardım; 

• məsləhət. 

Nəticə 4 Həmkarlar ilə məqbul işgüzar münasibətlərin qurulmasının əhəmiyyətini izah 
etmək və bunun işin effektivliyini təmin edən prosedurların həyata keçirilməsinə 
necə təsir etdiyini təsvir etmək. 

 

Yuxarıdakı sahələr üzrə təlim keçmiş şəxs aşağıdakı vəzifə və fəaliyyətləri yerinə yetirə bilər: 
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Əsas vəzifələrin (V) və vəzifələr daxilində fəaliyyətlərin (F) siyahısı 1 

V.1.  İşi planlaşdırmaq: 
F.1.1.   Təhlükəsizlik qaydaları və normalarına, o cümlədən tikinti aparılan ərazinin qaydaları 

və xüsusi təlimatlarına riayət etmək; 
F.1.2.   İşin tələblərini mənimsəmək; 
F.1.3.   İstehsalçının və tikinti aparılan ərazinin təsdiq edilmiş qaydalarına uyğun olaraq 

hazırlıq məqsədi ilə yoxlamalar aparmaq; 
F.1.4.   Tikinti işləri aparılan ərazinin texniki tələblərinə uyğun olaraq təlimatları qəbul etmək, 

onları şərh etmək, aydınlaşdırmaq və ya təfərrüatları çatdırmaq; 
F.1.5.   Təhlükələri yoxlamaq, müəyyən etmək və uyğun tədbir görmək; 
F.1.6.   İşin tələblərinə uyğun olaraq işi planlaşdırmaq; 
F.1.7.   Müvafiq personalın işini əlaqələndirmək. 

 
V.2.  Avadanlıqları istismar üçün hazırlamaq: 

F.2.1.   İş prinsipi və qaydalarını tətbiq etməklə texnikanın təyinatına uyğun istismar 
vəziyyətini yoxlamaq; 

F.2.2.   Avadanlığın işinə təsir edə biləcək mümkün risklərin aradan qaldırılmasını təmin etmək 
üçün iş yerini yoxlamaq; 

F.2.3.   Bütün müvafiq işlək hissələrin istismardan əvvəl düzgün ardıcıllıqla qoşulmasını və 
bütün təhlükəsizlik tələblərinə əməl olunmasını təmin etmək məqsədi ilə maşınları işə 
salmadan əvvəl yoxlamalar aparmaq. 
 

V.3.  Tikinti əzasinin cizgi və planlarını oxumaq və şərh etmək: 
F.3.1.   İş qrafikləri və üsullarını işin texniki tələblərinə uyğun hazırlamaq; 
F.3.2.   Yerölçmə payalarının üzərində yazılmış məlumatı oxumaq, şərh etmək və iş ərazisinin 

planlarına uyğun olaraq dərinlik və dərəcəni müəyyən etmək; 
F.3.3.   Plan və cizgilərə əsasən iş yerini müəyyən etmək, yoxlamaq və nişanlamaq; 
F.3.4.   Tikinti ərazisinin sxemləri və ya planlarından texniki xüsusiyyətləri müəyyən etmək; 
F.3.5.   İş yerinin siyasət və prosedurlarına əsasən yerölçmə payalarında səviyyələri müəyyən 

etmək və aydınlaşdırmaq. 
 

V.4.  Maşını idarə etmək: 
F.4.1.   Yol hərəkəti qaydaları, əməyin mühafizəsi üzrə prosedurlar, tikinti ərazisinin planları və 

iş şəraitinə uyğun olaraq maşını tələb olunan ərazilərdə idarə etmək; 
F.4.2.   İşin texniki tələbləri, torpaq və suxurun növləri, eləcə də torpağın vəziyyətinə əsasən 

müvafiq maşınları seçmək və aidiyyəti ləvazimatları quraşdırmaq; 
F.4.3.   Təhlükəsiz qoşulma və məhsuldarlığı müxtəlif vəziyyətlərdə qorumaq; 
F.4.4.   Qurğuların sərbəst hərəkəti üçün maşını istehsalçının və ya tikinti ərazisinin texniki 

tələblərinə uyğun olaraq idarə etmək; 
F.4.5.   İş yerinin tələblərinə uyğun olaraq tələb olunan iş rejimindən kənaraçıxmaları müəyyən 

etmək üçün maşının fəaliyyətinə nəzarət etmək, müvafiq tədbirlər görmək və 
nöqsanları qeydə almaq; 

F.4.6.   İstehsalçı və tikinti ərazisinin texniki tələblərinə uyğun olaraq xüsusi prosedurları  
hayəta keçirmək; 

F.4.7.   Texniki tələblərə uyğun olaraq maşının qeyri-normal istismar rejimində işləməsini 
aşkar etmək və bu barədə  aidiyəti şəxsə (şəxslərə) məlumat vermək; 

F.4.8.   Tikinti ərazisinin tələblərinə uyğun olaraq yükü bir yerdən başqa yerə aparmaq və ya 
daşımaq; 

                                                             

1 Müvafiq sahə üçün olan peşə standartındakı ilə eynidir. 
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F.4.9.   Daha uyğun yük daşıyan maşını seçmək; 
F.4.10.   Özunə, digərlərinə və ətraf mühit üçün yaranan təhlükələri qabaqcadan müəyyən 

etmək  və risklərin azaldılması üçün muvafiq strategiyaları həayata keçirmək; 
F.4.11.   Maşının isitismarı ilə əlaqədar ekoloji təsirləri müəyyən etmək, qiymətləndirmək və bu 

barədə nəzarətçiyə məlumat vermək. 
 

V.5.  İstismar üzrə əsas texniki xidmət işlərini yerinə yetirmək: 
F.5.1.   İstehsalçının texniki tələbləri və ya tikinti ərazisinin tələblərinə uyğun olaraq yoxlama 

aparmaq və qüsurları aşkar etmək; 
F.5.2.   İstehsalçıların və tikinti ərazisinin tələblərinə əsasən istismar üzrə texniki xidmət, 

yağlama və təmizlik işlərini yerinə yetirmək; 
F.5.3.   İstehsalçıların və ya tikinti ərazisinin texniki tələblərinə uyğun olaraq cari təmir işlərini 

yerinə yetirmək; 
F.5.4.   Tikinti ərazisinin texniki tələblərinə uyğun olaraq qeydiyyat aparmaq; 
F.5.5.   İstehsalçının texniki tələbləri və tikinti ərazisinin tələblərinə uyğun olaraq maşını 

yumaq və təmizləmək. 
 

V.6.  Dəzgah və avadanlıqların istifadəsini başa vurmaq və bu barədə məlumat vermək: 
F.6.1.   İstehsalçının texniki tələbləri və tikinti ərazisinin tələblərinə uyğun olaraq maşın və 

avadanlıqları dayandırmaq; 
F.6.2.   Tikinti ərazisinin texniki tələblərinə əsasən maşın və avadanlıqların istismarı üzrə 

qeydiyyatı tamamlamaq və aparmaq; 
F.6.3.   Tikinti ərazisinin texniki tələblərinə əsasən maşın və avadanlıqlarda olan nasazlıqlar, 

qüsurlar, qeyri-müntəzəm iş və zədələri təfsilatı ilə göstərmək və onlar barədə məlumat 
vermək; 

F.6.4.   Əməyin mühafizəsi və tikinti aparılan ərazinin texniki tələblərinə əsasən maşın və 
avadanlıqları təmizləmək, mühafizə etmək və saxlamaq. 
 

V.7.  Təmir işlərinə hazırlaşmaq: 
F.7.1.   Yerinə yetiriləcək işi təsdiq etmək; 
F.7.2.   Təmir işlərini, o cümlədən təmirdən sonra sınaqları planlaşdırmaq; 
F.7.3.   Texniki xidmət qaydaları, təmir sexinin qaydaları və istehsalçı haqqında məlumatlara 

çıxış əldə etmək və onları şərh etmək; 
F.7.4.   Texniki baxış məqsədi ilə tələb olunan alət, avadanlıq və materialları müəyyən etmək və 

hazırlamaq; 
F.7.5.   İş yerini qaydaya salmaq. 

 
V.8.  Avadanlıqları təmir etmək: 

F.8.1.   Əməyin mühafizəsi üzrə müvafiq tələblər, o cümlədən tikinti ərazisinin normativ 
tələbləri və fərdi mühafizə üzrə tələbləri müəyyən etmək və onlara riayət etmək; 

F.8.2.   İşin tələblərinə uyğun olaraq alət və avadanlıqları seçmək, eləcə də yaxşı və işlək 
vəziyyətdə olmasını təmin etmək üçün onları yoxlamaq; 

F.8.3.   İstehsalçının və ya hissələri təchiz edən zavodun tövsiyə olunan prosedur və texniki 
tələblərinə riayət etməklə maşınları təmir etmək; 

F.8.4.   Maşın və ya hissələri zədələmədən təmir işlərini başa vurmaq; 
F.8.5.   İstehsalçının və ya hissələri təchiz edən zavodun texniki tələblərinə uyğun olaraq zəruri 

quraşdırma işlərini həyata keçirmək. 
 

V.9.  Təmir işlərini başa çatdırmaq: 
F.9.1.   Təmir işlərinin qrafiki üzrə sənədləri tamamlamaq; 
F.9.2.   İş yerindəki gözləntilərə uyğun olaraq maşını təmizləmək; 
F.9.3.   İş yerini təmizləmək, tullantıları yığışdırmaq, eləcə də iş yerindəki prosedurlara uyğun 

olaraq alət və avadanlıqları saxlamaq; 
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F.9.4.   Təmir işləri barədə məlumat vermək. 
 

C.3. TƏLİM İLƏ BAĞLI XÜSUSİ MƏLUMAT  

C.3.1. 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 

 İlkin təlim akkreditasiyadan keçmiş peşə 
məktəbləri tərəfindən təşkil olunur. Bu təlim 
praktikadan qazanılan geniş təcrübə ilə 
əlaqələndirilməlidir. 

Yalnız praktiki təlim keçirildiyi hallarda 
səriştələrin tanınması haqqında sənəd əldə 
etmək üçün işçinin əlavə nəzəri təlim keçməsi 
və qiymətləndirilməsinə ehtiyac var. 

Orta ixtisas təhsili   

Ali təhsil   

Digər:  Çəkisi ən azı 3500 kq və ondan artıq olan 
avtomobillər üçün sürücülük vəsiqəsi 
olmalıdır (C kateqoriyası). 

Qeyri-formal və (və ya) informal təlim tələb olunan səriştələrin genişləndirilməsinə şərait yarada 
bilər. Bəzən yol tikintisi maşınlarının operatoru zəruri səriştələri yalnız qeyri-formal və (və ya) 
informal təlim vasitəsi ilə əldə edə bilər. 

Qeyri-formal təlim 

Qeyri-formal təlimin ən yaxşı yolu iş yerində usta yanında öyrənməkdir. O, təlim mərkəzində, yaxud 
bilavasitə ixtisaslaşmış təlimatçı və ya usta tərəfindən keçirilən təlimlə əlaqələndirilir.  

İnformal təlim 

İnformal təlim tələb olunan nəzəri bilikləri verə bilər, lakin səriştələrin tanınması haqqında rəsmi 
sənədi təmin etmir. 

                                                             

2 Ümumi orta təhsil ölkə vətəndaşları üçün icbari xarakter daşıdığından cədvəldə əks olunmayıb. 
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C.3.2. TƏLİMİN İSTİQAMƏTİ 

Normal təlim istiqaməti orta məktəbi bitirdikdən sonra ilkin peşə təhsili və təliminin əldə 
edilməsindən, mülki tikinti müəssisəsində keçirilmiş təcrübədən ibarətdir. Buna baxmayaraq, yol 
tikintisi maşınları operatorunun təlim istiqamətləri yuxarıda göstərildiyi kimi, qeyri-formal və ya 
informal təlimdən də ibarət ola bilər. 

C.3.3. ƏVVƏLKİ TƏLİMİN TANINMASI3 

Gələcəkdə yol tikintisi maşınlarının idarə edilməsi sahəsində ən azı iki il iş təcrübəsi olanlar 
səriştələrin yoxlanması üçün imtahana müraciət edə və yalnız imtahanı keçdikdən sonra səriştələrin 
tanınması haqqında rəsmi sənəd əldə edə bilər.   

 

                                                             

3 Azərbaycanda səriştələrin tanınması üçün qiymətləndirmə sistemi hazırda mövcud deyildir. 


