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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 

Anbardar 
Peşənin qısa təsviri 

Anbardar malları qəbul edir, anbarda, yaxud anbarın həyətində saxlayır və paylaşdırır. O, eyni 
zamanda yükü maşınlara yükləyir və boşaldır, sifarişləri toplayır, məhsulları və bağlamaları bükür, 
mallara etiket vurur. Adətən, əl alətləri və ya çəngəl ağızlı qaldırıcılar, kranlar kimi maşınlarla işləyir. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  4321 (Anbardar) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 (tövsiyə olunan səviyyə: 1) 

ISCO 08-də işin kodu:  4321 (Storekeeper) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Hazırlanma tarixi: Oktyabr, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum: ... 

Təsdiq tarixi: ... 

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Oktyabr, 2017-ci il 

 

A.1. İŞƏ DAİR XÜSUSİ MƏLUMAT  

A.1.1. ƏMƏK ŞƏRAİTİ 

 Adətən müntəzəm iş saatlarında çalışır, lakin malların yüklənmə və daşınması zamanı iş 
saatları xeyli artır, axşamlar və həftə sonlarını da əhatə edə bilər; 

 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. 

A.1.3. TABEÇİLİK 

Kimə tabedir: Anbar müdiri. 

Kim ona tabedir: Yoxdur. 
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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 

 

 

A.1.5. KARYERA YÜKSƏLİŞİ VƏ SƏRBƏST MƏŞĞULLUQ İMKANLARI 

 Zəruri təcrübə və təhsil əsasında anbar müdiri kimi rəhbər vəzifələrə keçid imkanları vardır. 
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A.2. ƏSAS VƏZİFƏLƏRİN (V) VƏ VƏZİFƏLƏR DAXİLİNDƏ 
FƏALİYYƏTLƏRİN (F) SİYAHISI  

V.1.  İşə hazırlaşmaq: 
F.1.1.   Özünün məsuliyyət sahələrini, eləcə də səlahiyyətləri çərçivəsindən kənarda olan 

məsələlər ilə əlaqədar məlumatlandırma üzrə əlaqə xəttlərini müəyyən etmək; 
F.1.2.   Təlimatları rəhbərdən almaq və işlərin daha səmərəli şəkildə planlaşdırılmasına kömək 

etmək; 
F.1.3.   Mövcud alət və avadanlıqları yoxlamaq və hazırlamaq. 

 
V.2.  Daxil olan malları qəbul etmək: 

F.2.1.   Malları qəbul edən zaman müəssisənin siyasətinə uyğun olaraq təmizlik və intizama 
riayət etmək; 

F.2.2.   Düzgün texniki üsullar və avadanlıqlardan istifadə etməklə qablaşdırılmış malları 
təlimatlara uyğun olaraq çıxarmaq və yığışdırmaq;  

F.2.3.   Daxil olan ehtiyatları satış üzrə sifarişlər və çatdırılma sənədlərinə əsasən yoxlamaq və 
onların düzgün olmasını rəhbər şəxslə təsdiq etmək; 

F.2.4.   Qəbul edilmiş malların keyfiyyətini, son istifadə tarixini, zədə və ya uyğunsuzluqları 
tələb olunduğu halda yoxlamaq və bu barədə məlumat vermək. 
 

V.3.  Malları saxlamaq: 
F.3.1.   Çatdıralacaq məhsul və ya bağlamaları zədələmədən çevik və təhlükəsiz şəkildə saxlama 

ərazəsinə daşımaq; 
F.3.2.   Eyniləşdirmə etiketləri, ştamplar, elektrik nişan vurma alətləri və digər yarlık vurma 

avadanlıqlarından istifadə etməklə saxlanc əşyalara nişan vurmaq; 
F.3.3.   İçindəki malların tərkibinə uyğun olaraq konteynerlərə yarlık yapışdırmaq; 
F.3.4.   Təhlükəli malları saxlama ərazisində yerləşən müvafiq konteynerlərə daşımaq. 

 
V.4.  Malları göndərmək: 

F.4.1.   Avadanlıqların dövriyyəsi və fiziki imkanlarına əsasən uyğun saxlama üsulları, onların 
müəyyən edilməsi və ehtiyatların yerləşdirilməsini təklif etmək; 

F.4.2.   Artıq, nasaz və ya köhnə ehtiyatları aradan qaldırmaq; 
F.4.3.   Daxil olan sifarişlərdəki məlumatlara əsasən material, məhsul, hissə və ehtiyatları 

paylaşdırmaq; 
F.4.4.   Çatdırılma sənədlərini tamamlamaq və xüsusi məlumatları qeyd etmək. 

 
V.5.  Anbar avadanlıqlarından istifadə etmək: 

F.5.1.   Materialların daşınması və yüklənməsi məqsədi ilə anbarlarda istifadə olunan 
avadanlıqların təyinat və növünü təsdiq etmək; 

F.5.2.   Anbarda istifadə olunan saxlama sistemlərini idarə etmək; 
F.5.3.   İstehsalçıların texniki tələbləri və müəssisənin prosedurlarına uyğun olaraq anbar 

sistemlərinin düzgün istifadəsi və yükgötürmə qabiliyyətini müəyyən etmək; 
F.5.4.   Əl alətlərindən düzgün istifadə etmək; 
F.5.5.   Çəngəl ağızlı qaldırıcı və kranları düzgün, ehtiyatla istismar etmək; 
F.5.6.   Avadanlıqları istifadə edilmədiyi halda söndürmək və bağlamaq; 
F.5.7.   Göstərişlərə uyğun olaraq zəruri halda dəzgahlara bəsit texniki xidmət göstərmək. 

 
V.6.  Anbarda aparılan əməliyyatlar zamanı prosedurları yerinə yeritmək, monitorinq etmək və 

onlara riayət etmək: 
F.6.1.   Təhlükəli maddələr və mallar ilə əlaqədar qanuni tələbləri tətbiq etmək; 
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F.6.2.   Verilmiş məlumatlar, o cümlədən təsnifat yarlıkları, bəyannamələr, materialların 
təhlükəsizliyinə dair texniki məlumatların arayış vərəqləri və digər sənədlərə əsasən 
təhlükəli malları və ya maddələri müəyyən etmək; 

F.6.3.   Çəngəl ağızlı qaldırıcı, yük maşını və ya vaqona profilaktik xidmət göstərmək; 
F.6.4.   Monitorinq və texniki xidmətin nəticələri barədə müvafiq işçi heyətinə məlumat 

vermək. 
 

V.7.  Təhlükəsiz iş şəraitini təmin etmək: 
F.7.1.   İş yerinin siyasətinə uyğun olaraq iş ərazisini təmizləmək, təhlükəsiz saxlamaq, qaydaya 

salmaq; 
F.7.2.   İş yerinin siyasət və prosedurlarına uyğun olaraq fərdi gigiyena qaydalarına riayət 

etmək; 
F.7.3.   Ehtiyatlar, alətlər, avadanlıqlar və saxlanc ərazilərin təhlükəsizlik normalarına uyğun 

olmasını təmin etmək üçün onları təmizləmək və texniki xidmət göstərmək. 
 

V.8.  Hesabat hazırlamaq: 
F.8.1.   İstifadə olunan və ya verilən əmlak siyahıları, qiymət siyahıları, çatışmazlıqlar, yüklər, 

xərclər, malların qeydiyyat və hesabatını tələb olunduğu halda hazırlamaq və aparmaq; 
F.8.2.   Rəhbər şəxs tərəfindən tələb olunduğu halda fəaliyyətlərə dair hesabat hazırlamaq. 

V.0.  

A.3. SƏRİŞTƏLƏR HAQQINDA  

Fərdin "anbardar" peşə standartı üzrə vəzifə və fəaliyyətləri həyata keçirməsi üçün zəruri olan əsas 
səriştələr "anbardar" 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 "anbardar" 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  

Anbardar 
Qiymətləndirməyə dair qısa məlumat 

Anbardarın qiymətləndirilməsi zamanı aşağıdakı səriştə qruplarından istifadə edilir: hazırlıq işləri, 
sifariş almaq, gələn malları qəbul etmək, malları saxlamaq, malları göndərmək, anbar 
avadanlıqlarından istifadə etmək, monitorinq aparmaq, anbar işləri zamanı müvafiq prosedurlara 
riayət etmək, əməyin təhlükəsizliyi tələblərinə əməl etmək, hesabat aparmaq. Qiymətləndirmə 
müraciətçinin müvafiq peşə üzrə səriştəsini dəyərləndirmək üçün istifadə edilən bilik və bacarıqlar 
toplusunu əhatə edir. 

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:  4321 (Anbardar) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 (tövsiyə olunan səviyyə: 1) 

ISCO 08-də işin kodu:  4321 (Storekeeper) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Test versiyası: 01 

Hazırlanma tarixi: Oktyabr, 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.8. ) vəzifələrə uyğun gələn 
fəaliyyət meyarları ilə bağlı nümunə aşağıda göstərilmişdir. 

 

Fəaliyyət meyarı nümunəsi: 

V.1.  İşə hazırlaşmaq: 
F.1.1.   Özünün məsuliyyət sahələrini, eləcə də səlahiyyətləri çərçivəsindən kənarda olan 

məsələlər ilə əlaqədar məlumatlandırma üzrə əlaqə xəttlərini müəyyən etmək; 
F.1.2.   Təlimatları rəhbərdən almaq və işlərin daha səmərəli şəkildə planlaşdırılmasına kömək 

etmək; 
F.1.3.   Mövcud alət və avadanlıqları yoxlamaq və hazırlamaq. 

 

…V.0.  

V.8.  Hesabat hazırlamaq: 
F.8.1.   İstifadə olunan və ya verilən əmlak siyahıları, qiymət siyahıları, çatışmazlıqlar, yüklər, 

xərclər, malların qeydiyyat və hesabatını tələb olunduğu halda hazırlamaq və aparmaq; 



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

 13 

F.8.2.   Rəhbər şəxs tərəfindən tələb olunduğu halda fəaliyyətlərə dair hesabat hazırlamaq. 

V.0.  

B.2. QİYMƏTLƏNDİRMƏ İLƏ BAĞLI RESURSLAR  

a) Material və komponentlər: müxtəlif yüklər. 

b) Alət və avadanlıqlar: avtokar, əl arabası, fərdi mühafizə vasitələri (FMV). 

c) İstehlak malları: markerlər, etiketlər və markalar. 

 

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: 45 dəqiqə. 

İşlərin sayı: 2. 

 

İşlərin icrasını qiymətləndirmək üçün meyarlar işəgötürən tərəfindən müəyyən olunur. 

 

Əhatə olunan sahələr: 

 

40 % Malları saxlamaq: 

 Çatdıralacaq məhsul və ya bağlamaları zədələmədən çevik və təhlükəsiz şəkildə saxlama 
ərazəsinə daşımaq; 

Eyniləşdirmə etiketləri, ştamplar, elektrik nişan vurma alətləri və digər yarlık vurma 
avadanlıqlarından istifadə etməklə saxlanc əşyalara nişan vurmaq; 

İçindəki malların tərkibinə uyğun olaraq konteynerlərə yarlık yapışdırmaq; 

Təhlükəli malları saxlama ərazisində yerləşən müvafiq konteynerlərə daşımaq. 

30 % Anbar avadanlıqlarından istifadə etmək: 

 Materialların daşınması və yüklənməsi məqsədi ilə anbarlarda istifadə olunan 
avadanlıqların təyinat və növünü təsdiq etmək; 

Anbarda istifadə olunan saxlama sistemlərini idarə etmək; 

İstehsalçıların texniki tələbləri və müəssisənin prosedurlarına uyğun olaraq anbar 
sistemlərinin düzgün istifadəsi və yükgötürmə qabiliyyətini müəyyən etmək; 

Əl alətlərindən düzgün istifadə etmək; 

Çəngəl ağızlı qaldırıcı və kranları düzgün, ehtiyatla istismar etmək; 

Avadanlıqları istifadə edilmədiyi halda söndürmək və bağlamaq; 

Göstərişlərə uyğun olaraq zəruri halda dəzgahlara bəsit texniki xidmət göstərmək. 

30 % Anbarda aparılan əməliyyatlar zamanı prosedurları yerinə yeritmək, monitorinq etmək və 
onlara riayət etmək: 

 Təhlükəli maddələr və mallar ilə əlaqədar qanuni tələbləri tətbiq etmək; 

Verilmiş məlumatlar, o cümlədən təsnifat yarlıkları, bəyannamələr, materialların 
təhlükəsizliyinə dair texniki məlumatların arayış vərəqləri və digər sənədlərə əsasən 
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təhlükəli malları və ya maddələri müəyyən etmək; 

Çəngəl ağızlı qaldırıcı, yük maşını və ya vaqona profilaktik xidmət göstərmək; 

Monitorinq və texniki xidmətin nəticələri barədə müvafiq işçi heyətinə məlumat vermək. 
 

İş nümunəsi 1: Qutulara etiketlərin vurulması. 

Maksimum müddət: 15 dəqiqə. 

İştirakçının görəcəyi işlər: İştirakçı qutuların içində olan malları saymalı və alınan rəqəmi marker ilə 
qutunun üzərinə yazmalıdır.  
 

İş nümunəsi 2: Anbar yerinin yoxlanılması. 

Maksimum müddət: 30 dəqiqə. 

İştirakçının görəcəyi işlər: İştirakçı hər hansı bir anbarda materialların miqdarını yoxlamalı və 

müvafiq məlumatları qeydə almalıdır.  

B.3.2. YAZILI QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

İcra müddəti: 21 dəqiqə. 

Sualların sayı: 21. 

 

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

Tövsiyə olunan nisbət: 70%. 

 

Əhatə olunan vəzifələr: 

 

20 % İşə hazırlaşmaq: 

40 % Anbar avadanlıqlarından istifadə etmək: 

20 % Anbarda aparılan əməliyyatlar zamanı prosedurları yerinə yeritmək, monitorinq etmək və 
onlara riayət etmək: 

20 % Təhlükəsiz iş şəraitini təmin etmək: 

 

Sual nümunələri: 

 

1. Yük maşınının müəyyən edilmiş yük götürmə qabiliyyətini keçmək olmaz: 

a) Yükmaşının arxa hissəsinə tarazlaşdırıcı çəki qoymadan 
b) Hündürlük 84 düymdən yuxarı olarsa 
c) Heç zaman 
d) Müdirin icazəsi olmadan 

 

2. Peşəkar qaldırıcı qurğu operatoru kimi: 

a)  vəzifəniz piyadalara nəzarət etməkdir. 
b) piyadaların vəzifəsi sizə nəzarət etməkdir. 
c) rəhbərliyin vəzifəsi piyadaları avtokarın işlədiyi ərazidən uzaq tutmaqdır. 
d) piyadalar arasında təsadüfi zədələnmə hallarını normal qəbul etmək lazımdır. 
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3. Avtokarın yük sxemində 600 mm yük mərkəzi üçün 2220 kq göstərilmişdir. Bu nəyi bildirir? 

a) Avtokar 2220 kq-a qədər olan istənilən yükü təhlükəsiz şəkildə qaldırmaq imkanına malikdir. 
b) Yük “çəngəllərin” səthindən (dabanından) 600 mm-dən çox kənara çıxmadığı təqdirdə avtokar 

2220 kq-a qədər olan istənilən yükü təhlükəsiz şəkildə qaldırmaq imkanına malikdir.  
c) Yalnız yük 1200 mm-dən çox uzunluğa malik olduqda avtokar 2220 kq-a qədər olan yükü 

təhlükəsiz şəkildə qaldırma imkanına malikdir. 
 

4. Avtokarda olan yük qarşı tərəfi görmək imkanını məhdudlaşdırdıqda nə etmək lazımdır? 

a) Aşağı düşmək, yolun boş olmasını yoxlamaq və daha sonra siqnal verərək asta sürətlə irəli 
hərəkət etmək  

b) Yan tərəfdən irəli baxmaqla hərəkəti davam etdirmək  
c) Hərəkət yolunu görmək üçün yükü yuxarı qaldırmaq. 

 

5. İstismardan əvvəlki yoxlama siyahısını nə zaman doldurmaq lazımdır? 

a) Yalnız avtokar üzərində  
b) Yalnız elektrik qaldırıcı platforma üzərində 
c) Gündə bir dəfə 
d) A və B 

 

6. Avtokar sürücüsü hər zaman nəyə çalışmalıdır?  

a) Növbəti yükləmə əməliyyatına hazır olmağa 
b) Potensial qəza mənbələrini axtarmağa 
c) Növbə ərzində daha çox yük daşımaqla müəssisənin rekordunu təzələməyə 
d) Heç biri  

 

7. Yük maşınını yoxlayan zaman sükanı döndərdikdə sistemin səs etdiyini görürsünüz. Bu zaman 
nə etmək lazımdır? 

a) Çənən maye əlavə etmək  
b) Müdirə xəbər vermək  
c) Bu barədə yoxlama siyahısına qeydlər aparmaq və işə davam etmək  
d) Avtokarı dəyişmək  

 
8. Avtokar qəzalarının əksər hissəsi hansı səbəbdən baş verir?  

a) Əllərin yaş və yağlı olması səbəbindən 
b) Diqqətin ani yayınması səbəbindən 
c) Yanlış təhlükəsizlik avadanlığından istifadə səbəbindən 
d) Spirtli içki və narkotik maddə qəbulu səbəbindən 

 

9. Yük ilə hərəkət edən zaman avtokarın çəngəlləri yerdən 15 sm-dən çox yuxarı olmamalıdır. 

a) Doğrudur  
b) Yanlışdır  

 

10. Avtokarı dayanacağa qoyan zaman yalnız keçid bağlandığı təqdirdə çəngəlləri aşağı endirmək 
olar. 
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a) Doğrudur 
b) Yanlışdır 

 

11. Yüklər yuxarı qaldırıldıqda avtokarın tarazlığını azaldır. 

a) Doğrudur 
b) Yanlışdır 

 

12. Avtokarı yük maşınına qaldırmazdan əvvəl onun təkərlərinin altına əlavə möhkəmləndirici 
ayaqlıq qoymaq lazımdır. 

a) Doğrudur 
b) Yanlışdır 

 

13.  Qaldırıcı qurğuda siqnaldan: 

a) müdirin diqqətini cəlb etmək üçün istifadə olunur. 
b) hər bir aralıq bölmədə istifadə olunmalıdır. 
c) digər avtokarın arxasınca gedən zaman istifadə olunmalıdır. 
d) yalnız fövqəladə hallarda istifadə olunmalıdır. 

 

14. Tarazlıq üçbucağı nədir? 

a) Yavaş hərəkət edən nəqliyyat vasitəsini fərqləndirmək üçün onun arxa tərəfinə qoyulan əks-
etmə funksiyasına malik narıncı rəngdə olan üçbucaqdır. 

b) Anbarın döşəməsinin 3 xətt ilə işarələnən və avtokarın tarazlaşa bildiyi ən hamar hissəsidir. 
c) 3-nöqtəli qaldırıcı nəqliyyat vasitəsində tarazlığı təmin edən ağırlıq mərkəzinin təsviridir. 
d) Çəkisi artıq olan sürücülər üçün oturacaq sistemidir. 

 

15. Hidravlik maye döşəmə üzərinə tökülən zaman: 

a) Onun üzərindən keçmək olar, çünki hidravlik maye avtokarın bərk təkərlərinə heç bir təsir 
göstərə bilmir. 

b) Həmin an məlumat verilməli və maye təmizlənməlidir. 
c) Avtokarda hər hansı sızıntının olub-olmadığını yoxlamaq lazımdır. 
d) B və C. 

 

16. Avtokarı idarə edən zaman nasazlıq baş verərsə nə etmək lazımdır?  

a) Avtokarı mümkün qədər təhlükəsiz şəkildə saxlamaq, müəssisənin prosedur və qaydalarına 
riayət etmək, açarı götürmək və nasazlıq barədə müdirə məlumat vermək 

b) Fasiləyə qədər işi davam etdirmək və daha sonra hadisə barədə məlumat vermək 
c) Nasazlığı fərdi şəkildə aradan qaldırmağa çalışmaq 

 

17. Hərəkət edən zaman avtokarda olan arxa maili əyilmə funksiyasından nə zaman istifadə etmək 
lazımdır? 

a) Çəngəllər yüklənən zaman 
b) Çəngəllər yüklənməyən zaman 
c) İstənilən zaman 
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18. Yük həddindən artıq uzun olduqda çəngəllərin uzadılmasına icazə verilirmi? 

a) Yalnız uzun yüklər üçün 
b) Yalnız istehsalçı tərəfindən uzatmaya icazə verildikdə 
c) Heç zaman  

 

19. Yük qeyri-stabil olduqda nə etmək lazımdır? 

a) Yükü arxa tərəfə doğru əymək  
b) Dayanmaq və yenidən yükləmək  
c) Yükü tutmaq üçün əlavə kömək çağırmaq 
d) B və C 

 

20. Malları maili şəkildə yükləməyə icazə verilirmi? 

a) Yalnız yük platforma üzərində olduqda 
b) Yalnız müvəqqəti tədbir kimi 
c) Heç zaman 

 

21. Yük maşınını dəmiryol xəttinə hansı yaxınlıqda dayanacağa qoymaq olar? 

a) 1 metr 
b) 2.5 metr 
c) 4 metr 
d) 5 metr 

 

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. 
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C. MÜƏSSİSƏLƏR ÜÇÜN NÜMUNƏVİ TƏLİM STANDARTI 

Anbardar 
Təlim standartına dair qısa məlumat 

Hazırkı təlim standartı müəssisələr, təlim mərkəzləri və institutları, təlim iştirakçıları üçün 
hazırlanmışdır və anbardar 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:  

4321 (Anbardar) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 (tövsiyə olunan səviyyə: 1) 

ISCO 08-də işin kodu:  4321 (Storekeeper) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Milli İxtisas Çərçivəsi ilə əlaqə: ... 

ISCED-də kodu: ... 

Hazırlanma tarixi: Oktyabr, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum: ... 

Təsdiq tarixi: ... 

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Oktyabr, 2017-ci il 

 

C.1. SƏRİŞTƏLƏRİN QISA TƏSVİRİ 

Bilik:  Anbar ehtiyatları və təhlükəli malların təşkili, saxlanması ilə əlaqədar 

risklər, nəzarət tədbirləri;  

 Təhlükəli mallar və maddələrin daşınması və saxlanması ilə əlaqədar iş 

yerinin prosedurları;  

 Təhlükəli malların saxlanması və anbara yığılması zamanı yarana bilən 

problemlər və risklər, eləcə də bu problemləri həll etmək üçün görüləcək 

tədbirlər;  

 Əl ilə idarə olunan dəzgahlar vasitəsi ilə daşıma və yükləmə, eləcə də 

təhlükəsiz qaldırma üsulları və idarəetmə mexanizmlərinin istismarı 

haqqında məlumat;  

 İstismar ilə əlaqədar müəssisənin siyasət və prosedurları haqqında 

məlumat, o cümlədən: 

 ehtiyatların saxlanması; 

 etiket vurma ilə əlaqədar müəssisənin siyasəti; 
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 məhsulun keyfiyyət standartları; 

 qablaşdırılmış malların açılması; 

 köhnə, çatışmayan və zədəli ehtiyatlar;  

 istifadə olunan avadanlıqlar; 

 ehtiyatların yerləşdirilməsi; 

 tullantıların təmizlənməsi; 

 ehtiyatların qeydiyyatı üzrə sənədlər; 

 sənədlərin göndərilməsi. 

 Ümumi təmir işləri ilə əlaqədar iş yerində tələb olunan standart 

prosedurlar; 

 Yanğından mühafizə; 

 Dəzgahlar və nəqliyyat vasitələrinə cari texniki xidmətin göstərilməsi ilə 

əlaqədar tələblər;  

 Anbarda aparılan əməliyyatlar zamanı istifadə olunan əsas kompüter 

proqramları;  

 SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin mühafizəsi) 

normaları; 

 Əl ilə qaldırma və daşıma üsulları;  

 Saxlama və qablaşdırma üsulları. 

Bacarıq:  Etiket və ya biletləri vuran elektron avadanlıqlar, eləcə də mexaniki daşıma 

və yükləmə avadanlıqlarının istismarı ilə əlaqədar texniki bacarıqlar;  

 Digərləri ilə müştərək çalışmaq və müvafiq halda iş yerində olan mədəni 

səviyyədə fərqlərə uyğunlaşmaq;  

 İş yerində müxtəlif gözlənilməz hallar, vəziyyətlər və şəraitlərdən asılı 

olaraq fəaliyyətləri dəyişmək;  

 Anbarda aparılan əməliyyatlar zamanı müvafiq avadanlıqlar, o cümlədən 

materialların daşınması və yüklənməsi üçün əl ilə idarə olunan avadanlıqları 

düzgün və təhlükəsiz idarə etmək;  

 İstismar ilə əlaqədar problemlər, təhlükələr və riskləri, o cümlədən 

mühafizə sistemində pozulma hallarını monitorinq etmək, qabaqcadan 

görmək və müvafiq tədbirlər görmək;  

 Öz səriştəsini anbarda aparılan əməliyyatlar ilə əlaqədar işlərdə baş verən 

hər hansı bir dəyişikliyə cavab olaraq uyğunlaşdırmaq;  

 Anbarda aparılan əməliyyatların monitorinqi zamanı müəyyən edilmiş hər 

hansı bir problemi iş yerinin prosedurlarına uyğun olaraq çevik aradan 

qaldırmaq;  

 İlk yardım qaydalarını tətbiq etmək; 

 Təhlükəli malların daşınması zamanı fərdi mühafizə; 

 Problemləri həll etmək bacarığı; 

 Vaxtı idarə etmək bacarığı; 

 Komandada işləmək bacarığı. 

Yanaşma:  Etibarlı, cavabdeh və etimad qazanmış şəxs olmaq, eləcə də vəzifələri dəqiq 

cədvəllərə əsasən yerinə yetirmək;  

 Fikirlərə açıq olmaq və digər insanları dinləmək;  

 Yüksək səviyyədə ünsiyyət qurmaq və insanlararası əlaqə yaratmaq 
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bacarıqları;  

 Çevik olmaq. 

Əlavə / 

ümumi 

səriştələr:  

 Müştərək çalışmaq və ünsiyyətcil olmaq; 

 Gündəlik işdə iri formatlı cədvəllər və internet də daxil olmaqla informasiya 

texnologiyaları vasitələrindən istifadə etmək;  

 Anbarda aparılan əməliyyatlar ilə əlaqədar texniki üsul və sistemlərin 

öyrənilməsində maraqlı olmaq. 

 
 

C.2. TƏLİM SXEMİ 

Müvafiq təlim kursunu uğurla başa vuran “Anbardar” aşağıdakıları etməyi bacaracaqdır/ 
biləcəkdir: 

 

Bölmə 1: Anbar əməliyyatlarında malları qəbul etmək, saxlamaq və göndərmək. 
Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1. Anbar əməliyyatlarında malların necə qəbul olunmasını göstərmək, o cümlədən: 

 Qəbul olunan malların qoyulan texniki tələblərə, o cümlədən, alış sifarişinə 
uyğun gəlib gəlmədiyinin yoxlanması; 

 İstifadə olunacaq istənilən avadanlığın düzgün hazırlanmış olduğunun və 
istifadə üçün yararlı olmasının təmin olunması; 

 Malların qəbulu üçün istifadə olunacaq ərazinin təmizliyinin maneələrdən və 
təhlükələrdən azad olmasını yoxlamaq; 

 Malların daşınması, hərəkət etdirilməsi və yerləşdirilməsi üçün düzgün 
metoddan istifadə; 

 Saxlanma tələblərinə əsasən, malların təhlükəsiz şəkildə yüklənməsinin təmin 
olunması; 

 Bütün tələb olunan sənədləşmənin dəqiqliklə başa çatdırılması. 

Nəticə 2. Malların anbar əməliyyatlarında necə saxlanmasını göstərmək, o cümlədən: 

 Malların saxlanacağı ərazinin təmiz, səliqəli və maneələrdən azad olmasını 
yoxlamaq; 

 Malları anbara yerləşdirmək üçün düzgün daşınma metodlarından və ya 
vasitələrindən istifadə; 

 Ziyanı aradan qaldırmaq və paylama tələblərinə cavab vermək üçün malların 
düzgün yerə yerləşdirilməsi; 

 Anbara nəzarət qeydlərinin dəqiqliklə yenilənməsi. 

Nəticə 3. Malların anbar əməliyyatlarında necə göndərilməsini göstərmək, o cümlədən: 

 Göndəriləcək malların qoyulan texniki tələblərə, o cümlədən, sifariş orderinə 
uyğun gəlib gəlmədiyinin yoxlanması; 

 İstifadə olunacaq istənilən avadanlığın düzgün hazırlanmış olduğunun və 
istifadə üçün yararlı olmasının təmin olunması; 

 Malların daşınması, hərəkət etdirilməsi və yerləşdirilməsi üçün düzgün 
metoddan istifadə; 
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 Saxlanma tələblərinə əsasən, malların təhlükəsiz şəkildə yüklənməsinin təmin 
olunması; 

 Malların göndəriləcəyi ərazinin təmiz və maneələrdən azad olmasını yoxlamaq; 

 Bütün tələb olunan sənədləşmənin dəqiqliklə başa çatdırılması. 

 

Nəticə 4. Anbar əməliyyatlarında təhlükəli mal və materialların təhlükəsizliyinin necə qorunub 
saxlanmasını göstərmək, o cümlədən: 

 Təhlükəli mal və materiallar barədə müvafiq məlumatların əldə edilməsi; 

 Sağlamlıq və təhlükəsizlik və təşkilatın siyasət və prosedurlarına əsasən 
görülmüş ehtiyat tədbirlərinin təmin olunması; 

 İstehsalçının təlimatlarına və təşkilatın siyasət və prosedurlarına əsasən, 
təhlükəli mal və materialların vəziyyətinin yoxlanılması; 

 Razılaşdırılmış prosedurlara əsasən, təhlükəli mal və materialların müvafiq 
vasitələrlə hərəkət etdirilməsi. 

 

Bölmə 2: Anbara daşıma vasitələrindən təhlükəsiz və effektiv şəkildə istifadə etmək. 
Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1. Malların qaldırılma üçün uyğun olduğunun necə yoxlanmasını göstərmək; 

Nəticə 2. Malların qaldırılması üçün düzgün avadanlıqların necə müəyyən edilməsini izah etmək; 

Nəticə 3. İş üçün ərazinin malların hərəkəti və köçürülməsi üçün təhlükəsiz olmasının necə 
yoxlanılmasını göstərmək; 

Nəticə 4. Avadanlığın müvafiq məqsəd üçün yararlı olduğunu təmin etmək üçün tələb olunan 
ilkin yoxlamaların necə aparılmasını göstərmək; 

Nəticə 5. Malların yerləşdiriləcəyi yerin təsdiq olunması prosesini izah etmək; 

Nəticə 6. Malları daşımaq və hərəkət etdirmək üçün aşağıdakı avadanlıqların necə idarə 
olunmasını göstərmək: 

 Yan çəkilən yükqaldırıcı ilə çəngəl şəkilli mal yükləyən; 

 Qaldırıcı kran; 

 Yığcam kran. 

 
Bölmə 3: İş ərazilərini və avadanlıqları qoruyub saxlamaq. 
Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1. Anbar əməliyyatlarında təmizləmə prosedurlarının necə yerinə yetirilməsini 
göstərmək, o cümlədən: 

 Düzgün fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə; 

 Düzgün təmizləmə materiallarından istifadə etməklə iş sahəsinin dərindən 
təmizlənməsi; 

 Proses zamanı iş sahəsində olan insanların təmizləmə təhlükələrindən  
qorunması; 

 Təmizləmə prosesi zamanı düzgün göstəricilərdən istifadə; 

 Təşkilatın prosedurlarına əsasən, istənilən tullantının atılması; 

 İstehsalçının təlimatlarına əsasən, istənilən istifadə olunmayan təmizləmə 
materiallarının düzgün saxlanılmasının təmin olunması. 

Nəticə 2. Anbar əməliyyatlarında avadanlıqların təmizliyinin necə yoxlanmasını və texniki 
xidmətin necə göstərilməsini göstərmək: 

 Avadanlığı yoxlayarkən və təmizləyərkən Fərdi Mühafizə Geyimlərindən 
istifadə; 
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 Təşkilatın prosedurlarına və tələb olunan vaxt müddətlərinə əsasən, düzgün 
təmizləmə qaydalarından istifadə; 

 İstehsalçının təlimatlarında müəyyən olunduğu kimi, təsdiq olunmuş təmizləmə 
metodları və materiallarından istifadə; 

 Sağlamlıq və təhlükəsizlik və iş prosedurlarına əsasən tullantının atılması; 

 Avadanlığın təmizləndikdən sonra təhlükəsiz şəkildə işlək vəziyyətinə qaytarıla 
bilməsinin yoxlanılması; 

 İstehsalçının təlimatlarına əsasən istənilən istifadə olunmayan təmizləyici 
materialların saxlanması. 

Nəticə 3. Avadanlığın təhlükəsiz şəkildə işlək vəziyyətə qaytarıla bildiyinin yoxlanılması və 
istənilən məsələlər barədə müvafiq şəxs(lər)ə hesabatın verilməsi ilə, öz vəzifə 
səlahiyyətləri çərçivəsində avadanlığa texniki xidmətin necə göstərilməsini nümayiş 
etdirmək; 

Nəticə 4. Təşkilatın prosedurlarına əsasən, təmizləmə və texniki xidmətə dair qeydlərin diqqətlə 
necə başa çatdırılmasını göstərmək. 

 

Yuxarıdakı sahələr üzrə təlim keçmiş şəxs aşağıdakı vəzifə və fəaliyyətləri yerinə yetirə bilər: 

 

Əsas vəzifələrin (V) və vəzifələr daxilində fəaliyyətlərin (F) siyahısı 1 

V.1.  İşə hazırlaşmaq: 
F.1.1.   Özünün məsuliyyət sahələrini, eləcə də səlahiyyətləri çərçivəsindən kənarda olan 

məsələlər ilə əlaqədar məlumatlandırma üzrə əlaqə xəttlərini müəyyən etmək; 
F.1.2.   Təlimatları rəhbərdən almaq və işlərin daha səmərəli şəkildə planlaşdırılmasına kömək 

etmək; 
F.1.3.   Mövcud alət və avadanlıqları yoxlamaq və hazırlamaq. 

 
V.2.  Daxil olan malları qəbul etmək: 

F.2.1.   Malları qəbul edən zaman müəssisənin siyasətinə uyğun olaraq təmizlik və intizama 
riayət etmək; 

F.2.2.   Düzgün texniki üsullar və avadanlıqlardan istifadə etməklə qablaşdırılmış malları 
təlimatlara uyğun olaraq çıxarmaq və yığışdırmaq;  

F.2.3.   Daxil olan ehtiyatları satış üzrə sifarişlər və çatdırılma sənədlərinə əsasən yoxlamaq və 
onların düzgün olmasını rəhbər şəxslə təsdiq etmək; 

F.2.4.   Qəbul edilmiş malların keyfiyyətini, son istifadə tarixini, zədə və ya uyğunsuzluqları 
tələb olunduğu halda yoxlamaq və bu barədə məlumat vermək. 
 

V.3.  Malları saxlamaq: 
F.3.1.   Çatdıralacaq məhsul və ya bağlamaları zədələmədən çevik və təhlükəsiz şəkildə saxlama 

ərazəsinə daşımaq; 
F.3.2.   Eyniləşdirmə etiketləri, ştamplar, elektrik nişan vurma alətləri və digər yarlık vurma 

avadanlıqlarından istifadə etməklə saxlanc əşyalara nişan vurmaq; 
F.3.3.   İçindəki malların tərkibinə uyğun olaraq konteynerlərə yarlık yapışdırmaq; 
F.3.4.   Təhlükəli malları saxlama ərazisində yerləşən müvafiq konteynerlərə daşımaq. 

 

                                                             

1 Müvafiq sahə üçün olan peşə standartındakı ilə eynidir. 
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V.4.  Malları göndərmək: 
F.4.1.   Avadanlıqların dövriyyəsi və fiziki imkanlarına əsasən uyğun saxlama üsulları, onların 

müəyyən edilməsi və ehtiyatların yerləşdirilməsini təklif etmək; 
F.4.2.   Artıq, nasaz və ya köhnə ehtiyatları aradan qaldırmaq; 
F.4.3.   Daxil olan sifarişlərdəki məlumatlara əsasən material, məhsul, hissə və ehtiyatları 

paylaşdırmaq; 
F.4.4.   Çatdırılma sənədlərini tamamlamaq və xüsusi məlumatları qeyd etmək. 

 
V.5.  Anbar avadanlıqlarından istifadə etmək: 

F.5.1.   Materialların daşınması və yüklənməsi məqsədi ilə anbarlarda istifadə olunan 
avadanlıqların təyinat və növünü təsdiq etmək; 

F.5.2.   Anbarda istifadə olunan saxlama sistemlərini idarə etmək; 
F.5.3.   İstehsalçıların texniki tələbləri və müəssisənin prosedurlarına uyğun olaraq anbar 

sistemlərinin düzgün istifadəsi və yükgötürmə qabiliyyətini müəyyən etmək; 
F.5.4.   Əl alətlərindən düzgün istifadə etmək; 
F.5.5.   Çəngəl ağızlı qaldırıcı və kranları düzgün, ehtiyatla istismar etmək; 
F.5.6.   Avadanlıqları istifadə edilmədiyi halda söndürmək və bağlamaq; 
F.5.7.   Göstərişlərə uyğun olaraq zəruri halda dəzgahlara bəsit texniki xidmət göstərmək. 

 
V.6.  Anbarda aparılan əməliyyatlar zamanı prosedurları yerinə yeritmək, monitorinq etmək və 

onlara riayət etmək: 
F.6.1.   Təhlükəli maddələr və mallar ilə əlaqədar qanuni tələbləri tətbiq etmək; 
F.6.2.   Verilmiş məlumatlar, o cümlədən təsnifat yarlıkları, bəyannamələr, materialların 

təhlükəsizliyinə dair texniki məlumatların arayış vərəqləri və digər sənədlərə əsasən 
təhlükəli malları və ya maddələri müəyyən etmək; 

F.6.3.   Çəngəl ağızlı qaldırıcı, yük maşını və ya vaqona profilaktik xidmət göstərmək; 
F.6.4.   Monitorinq və texniki xidmətin nəticələri barədə müvafiq işçi heyətinə məlumat 

vermək. 
 

V.7.  Təhlükəsiz iş şəraitini təmin etmək: 
F.7.1.   İş yerinin siyasətinə uyğun olaraq iş ərazisini təmizləmək, təhlükəsiz saxlamaq, qaydaya 

salmaq; 
F.7.2.   İş yerinin siyasət və prosedurlarına uyğun olaraq fərdi gigiyena qaydalarına riayət 

etmək; 
F.7.3.   Ehtiyatlar, alətlər, avadanlıqlar və saxlanc ərazilərin təhlükəsizlik normalarına uyğun 

olmasını təmin etmək üçün onları təmizləmək və texniki xidmət göstərmək. 
 

V.8.  Hesabat hazırlamaq: 
F.8.1.   İstifadə olunan və ya verilən əmlak siyahıları, qiymət siyahıları, çatışmazlıqlar, yüklər, 

xərclər, malların qeydiyyat və hesabatını tələb olunduğu halda hazırlamaq və aparmaq; 
F.8.2.   Rəhbər şəxs tərəfindən tələb olunduğu halda fəaliyyətlərə dair hesabat hazırlamaq. 
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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 

  

Orta ixtisas təhsili   

Ali təhsil   

Digər:  Bu peşə üzrə ümumi orta təhsil bazasında 
işləmək mümkündür. 

Qeyri-formal və (və ya) informal təlim tələb olunan səriştələrin genişləndirilməsinə şərait yarada 
bilər. anbardar 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 öyrənməkdir. Bu, təlim mərkəzində keçirilən kurslar və 
ya təcrübəli mütəxəss/təlimatçı tərəfindən keçirilən birbaşa təlimlə əlaqələndirilə bilinər. 

İnformal təlim 

İnformal təlim, ənənəvi olaraq, ailə daxili anbar təsərrüfatında baş verir. O, tələb olunan nəzəri və 
təcrübi bilikləri verə bilər, lakin fərdi yoxlamadan başqa, digər qaydada müşahidə edilməsi demək olar 
ki, mümkün deyil və ölçülməsi çətindir. 

C.3.2. TƏLİMİN İSTİQAMƏTİ 

Normal ilkin təlim istiqaməti ümumi orta təhsili bitirdikdən sonra anbar təsərrüfatı ilə məşğul olan 
müəssisədə təcrübə keçməkdir. İşçinin təlim istiqamətləri yuxarıda göstərildiyi kimi, qeyri-formal və 
informal təlimdən də ibarət ola bilər. 

 

                                                             

2 Ümumi orta təhsil ölkə vətəndaşları üçün icbari xarakter daşıdığından cədvəldə əks olunmayıb. 
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C.3.3. ƏVVƏLKİ TƏLİMİN TANINMASI3 

Gələcəkdə anbar təsərrüfatının müxtəlif sahələrində ən azı iki il iş təcrübəsi olan şəxs səriştələrin 
yoxlanması üçün imtahana mürəciət edə və yalnız imtahanı keçdikdən sonra səriştələrin tanınması 
haqqında rəsmi sənəd əldə edə bilər. 

 

 

                                                             

3 Azərbaycanda səriştələrin tanınması üçün qiymətləndirmə sistemi hazırda mövcud deyildir. 


