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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 

Bənna 
 

Peşənin qısa təsviri 

Bənna və əlaqədar işçilər divarları, arakəsmələri, arkaları və başqa strukturları qurmaq, həmçinin  
təmir etmək üçün kərpic, mişarlanmış əhəng daşı və digər tikinti bloklarını müxtəlif növlü və təyinatlı 
inşaat  məhlulu ilə hörürlər. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  7112 (Bənna, tikinti) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

ISCO 08-də işin kodu:  7112 (Bricklayer, construction) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Hazırlanma tarixi: İyul, 2011-ci il 

Təsdiq edən qurum: …… 

Təsdiq tarixi: …… 

Təklif olunan yenilənmə tarixi: İyul, 2016-cı il 
 

Oxşar peşəyə eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
kollegiyasının 16-4/1 nömrəli 29 mart 1997-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş Tikinti, quraşdırma və 
təmir-tikinti bölməsi üzrə fəhlə peşələri və işlərin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçasında “Bənna” adı 
altında (Hissə 3, peşə N: 10) rast gəlinir.  

 

A.1. İŞƏ DAİR XÜSUSİ MƏLUMAT  

A.1.1. ƏMƏK ŞƏRAİTİ 

• İş şəraiti qapalı və ya açıq məkanda həyata keçirilir, tunel divarları, sobalar və bacalar da 
daxil olmaqla, tikinti sahəsində bütün növ hörgü işlərindən ibarətdir; 

• İş şəraiti iş yerindən asılı olaraq, səs-küylü və tozlu ola bilər; 

• İşlər texniki standartlar, ölçü standartları (IS), təhlükəsizlik və ətraf mühit standartlarına 
uyğun həyata keçirilir. Bənnaların müxtəlif yüksəkliklərdə,  yaxud  çəpərlənmiş sahələrdə  
də işləməsi tələb oluna bilər; 

• Peşə sağlamlığı və təhlükəsizlik, habelə fərdi mühafizə vasitələri üzrə təlimlərin keçirilməsi 
icbari xarakter daşıyır; 

• Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydaları Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyası, Əmək Məcəlləsi, Texniki təhlükəsizlik haqqında Qanun və digər müvafiq 
qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunur. 
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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.  

A.1.3. TABEÇİLİK 

Kimə tabedir: Briqadir və ya sahə meneceri.  

Kim ona tabedir: İş yerində çalışan sıravi  işçi(lər).  
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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 

• Təcrübə əldə etməklə,  inşaat texniki və ya rəhbər vəzifələrə yüksəlmək mümkündür, lakin 
gələcəkdə təlimlərdə iştirak tələb oluna bilər.   

• Rəhbər vəzifələrə keçid zəruri təcrübə əldə etməklə mümkündür. 
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• Əldə edilən təcrübə və ya əlavə təlimlər əsasında sənaye istehsalı sahəsində digər vəzifələrə 
keçmək imkanı mövcuddur: sahə rəhbəri, beton-kanal sistemlərinin quraşdırılması üzrə usta 
və müvafiq təmir işləri üzrə menecer. 

• İnşaat və tikinti xidmətləri üzrə özünüməşğulluq imkanları vardır və bacarıqların təşkilati, 
inzibati və maliyyə/ biznes idarəetməsi sahəsində tətbiqi davamlı ola bilər.   

 

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

V.1. Tikinti sahəsini hazırlamaq: 
F.1.1.  Cizgi  və təlimatlara əsasən ərazini hazırlamaq; 
F.1.2. Bütün materialların, ayaqaltıların hazırlanması və təhlükəsizlik tədbirlərinə nəzarət 

etmək. 
 
V.2. Sadə konstruksiyaları qurmaq: 

F.2.1. Müxtəlif növ blok, kərpic və lövhələrdən, eyni zamanda müxtəlif birləşdirmə və 
sementləşdirmə metodlarından  istifadə etməklə, birlaylı və çoxlaylı divarlar tikmək. 

 
V.3. Daha mürəkkəb konstruksiyaların qurulması: 

F.3.1. Müxtəlif növ bəndləri müəyyən etmək və yerləşdirmək; 
F.3.2. Arkaların növlərini müəyyən etmək; 
F.3.3. Uyğunlaşdırılmış və təbii bloklardan istifadə etmək; 
F.3.4. Öncədən hazırlanmış komponentlərdən istifadə etməklə, xüsusi detallar qurmaq. 
 

V.4. Mürəkkəb konstruksiyalar: 
F.4.1. Müxtəlif materiallardan istifadə etməklə, pilləkənlər qurmaq; 
F.4.2. Bacalar qurmaq; 
F.4.3. Çertyojlara əsasən xüsusi planlaşdırılan işləri həyata keçirmək. 

 
V.5. İzolyasiya konstruksiyaları: 

F.5.1. Daşla inşa edilən tikililəri nəmişlik və səth sularına qarşı izolyasiya etmək. 
 
V.6. Mala (suvaq) işləri:  

F.7.1. Təlimatlara uyğun müxtəlif növ suvaq məhlulları hazırlamaq; 
T.7.2. Əl üsulu və mexaniki yolla səthə suvaq çəkmək.  

 
V.7. Təmir və yenidənqurma: 

F.6.1. Dəyən ziyanı müəyyən etmək və səbəblərini anlamaq;  
F.6.2. Daş və ya betondan ibarət müxtəlif səthlərdə təmir işlərini həyata keçirmək. 

 
V.8. Gündəlik işlər və dövri nailiyyətlərə nəzarət etmək və onlar barədə hesabat vermək. 
 

A.3. SƏRİŞTƏLƏR HAQQINDA 

Fərdin bənna peşə standartı üzrə vəzifə və fəaliyyətləri həyata keçirməsi üçün zəruri olan əsas 
səriştələr bənna peşəsi üzrə müvafiq təlim standartında göstərilmişdir (formal, qeyri-formal və 
informal təlimlər vasitəsilə əldə olunan bilik, bacarıq, yanaşma və davranış). 
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A.4. QİYMƏTLƏNDİRMƏLƏR HAQQINDA 

Bu peşədə fərdin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi prosesi bənna 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 

Bənna 
Qiymətləndirməyə dair qısa məlumat 

Bənnalar üçün qiymətləndirmə nümunəsi inşaat sahələri, eləcə də sadə və kompleks strukturların 
hazırlanması, fasadlar, beton işləri və izolyasiyaların qurulması ilə əlaqədar tələb olunan bilik və 
bacarıqları müəyyən edir. Testə həmçinin iş üçün istifadə olunacaq materialların hesablanması ilə 
əlaqədar suallar daxildir. 

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:  7112 (Bənna, tikinti) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

ISCO 08-də işin kodu:  7112 (Bricklayer, construction) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Test versiyası: 01 

Hazırlanma tarixi: İyul, 2011-ci il 

Təsdiq edən qurum: …… 

Təsdiq tarixi: 
 

…… 

 

B.1. FƏALİYYƏT MEYARLARI 

Bu meyarlar peşə standartındakı vəzifə və fəaliyyətlərlə birbaşa əlaqəlidir. Onlaranlaşılan şəkildə. 
sadə  formada yazılmalıdır ki, qiymətləndirmə nümunələri hazırlayanlar üçün qiymətləndirmə 
maddələrinin formalaşdırılmasında faydalı olsun. Birinci (V.1) və sonuncu (V.8) vəzifələrə uyğun gələn 
fəaliyyət meyarları ilə bağlı nümunə aşağıda göstərilmişdir. 

 

Fəaliyyət meyarı nümunəsi: 

V.1.  Tikinti sahəsini hazırlamaq: 
F.1.1.  Cizgi  və təlimatlara əsasən ərazini hazırlamaq; 
F.1.2. Bütün materialların, ayaqaltıların hazırlanması və təhlükəsizlik tədbirlərinə nəzarət 

etmək. 
 

 . . . 

 
V.8. Gündəlik işlər və dövrü nailiyyətlərə nəzarət etmək və onlar barədə hesabat vermək. 
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B.2. QİYMƏTLƏNDİRMƏ İLƏ BAĞLI RESURSLAR  

a) Material və komponentlər: mişar daşı, süni inşaat hörgü daşları, məhlullar. 

b) Alət və avadanlıqlar: su tərəzisi, mala, bənna aləti, şovaçan, çəkic, düzbucaq və s. 

c) İstehlak malları: ehtiyac yoxdur. 

 

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: 7 saat, test öncəsi hazırlıq üçün isə əlavə 10 dəqiqə. 
Tapşırıqların sayı: 3. 
 
İşlərin icrasını qiymətləndirmək üçün meyarlar işəgötürən tərəfindən müəyyən olunur. 

 
 
Əhatə edilən sahələr: 

27%  İşin planlaşdırılması: 
Alətlərin seçilməsi və onlardan təhlükəsiz istifadə, cizginin  xüsusiyyətinə  əsasən layihənin 
müddətinin ölçülməsi, layihə üzrə hesablaşmalar, divarın təmiri, işin vaxtında təhvil verilməsi. 
 
54%  Kərpic divarın/sütunun inşası: 
Yapışdırıcı məhlulun düzgün qatılığa gətirilməsi, kərpiclərin düzülməsi üsulları, künclərin düzlüyü, 
sütun və divarın hamar və qaydasındahəmçinin,  lazımi ölçülərdə olması, birləşmələrin tamlığı, işin 
vaxtında görülməsi. 
 
19%  Layihənin uyğunlaşdırılması:  

Layihəyə uyğun  olaraq ümumi görünüşü və işin vaxtında görülməsi. 
 
İş nümunəsi 1: Kərpic divarın/sütunun inşası  
Maksimum zaman: 2 saat 
 
İştirakçının fəaliyyəti: İştirakçı cizginin spesifikasiyalarına uyğun olaraq, müvafiq hörgü vahidlərini 
planlaşdırmalıdır. Birinci sıradakı künclərin yenidən uyğunlaşdırılması. Sıranın hündürlüyünü (hər bir 
sıra üzrə) yoxlamaq. Hər bir sıranı bərabərləşdirmək, şaquli etmək və sıralamaq. Ön divarı armatur 
bəndlərlə 2-ci və 4-cü sıralardakı sütunla əlaqələndirmək. 
 
İş nümunəsi 2: Daş divarın inşası  
Maksimum zaman: 2 saat 
 
İştirakçının fəaliyyəti: İştirakçı müvafiq daş hörgü hissələrini cizginin  spesifikasiyalarına uyğun 
düzəcək. 3/8” əsas birləşməni təmir edəcək. Birinci sırada küncü yenidən hamarlayacaq. Hər bir 
sıranın hündürlüyünü (8”) yoxlayacaq. Hər bir sıranı hamarlayacaq, şaquli olmasını təmin edəcək və 
sıralayacaq. 
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İş nümunəsi 3: Təsadüfi seçilmiş çay daşından  divarın hörülməsi.  
Maksimum zaman: 3 saat 
 
İştirakçının fəaliyyəti: İştirakçı layihənin aşağı küncünə daş qoymağa başlayacaq. Digər aşağı küncə 
də daş qoyacaq. Künclər arasındakı məsafəni doldurmaq üçün daşları seçib düzəcək. Divarın ölçüləri 
40 və 10 sm (ümumi  160 sm2) olacaq. Ümumi qalınlıq layihə boyu mümkün qədər eyni şəkildə 
olmalıdır. Birləşmələr mümkün qədər cilalanmalıdır. 
 

B.3.2. YAZILI QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

İcra müddəti: 30 dəqiqə. 
Tapşırıqların sayı: 18. 
 
Yazılı qiymətləndirməni keçmək üçün tələb olunan düzgün cavabların sayı işəgötürən tərəfindən 
müəyyən olunur. 

Tövsiyə olunan nisbət: 70%. 

 
 
Əhatə olunan vəzifələr / vahidlər: 
 

10%  Əl və elektrik alətləri 

5%  Eşafotlar və nərdivanlar 

10%  Plan və spesifikasiyalar 

10%  Layihənin hazırlanması  

5%  Daş hörgünün təmiri 

10%  Birləşmələr (su izolyasiyası), şovlar, izolyasiya 

5%  Peşəkarlıq 

2%  Sənət barəsində bilikləri 

2%  Bəndlərin bərkidici əlaqələrin qurulması 

3%  Qapı və pəncərə çərçivələrin üst tirləri  

3%  Deformasiya şovları və  anker (dayaq) boltları 

5%  Sobalar və bacalar 

5%  Hesablama və ölçmələr 

10% Təhlükəsizlik tələblərinə riayət 

15%  Xüsusi sahələr – daşlar  
 
Sual nümunələri: 
 
1. Hündürlükdəki iş platformasında materialların ən yaxşı bölgüsünü təmin etmək üçün materiallar 
üst-üstə yığılmalıdır: 

A. platformanın künclərində  
B. çərçivələrin üzərində  
C. platformanın ortasında  
D. çərçivələrin yaxınlığında  

 



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

 16 

2. İki müxtəlif yaşayış sahəsi arasındakı yanmaya davamlı divar oda davamlı ______ divar adlanır.  
A. ümumi  
B. kənar  
C. ayırıcı 
D. məhəccər  

 
3. Xətt həmişə ...-dən uzun divarlarda istifadə olunmalıdır. 

A. 91 sm 
B. 122 sm  
C. 152 sm            
D. 183 sm 

 
4. Daş hörgü işində istifadə olunan materiallar divardan hansı məsafədə yerləşdirilməlidir?  

A. 61 sm  
B. 106 sm  
C. 122 sm  
D. 548 sm  

5. Səviyyənin dəqiqliyi necə yoxlanmalıdır?  
A. Sərhəd xəttinin qarşısında tutulmalıdır.  
B. Sərhəd xəttinin səviyyəsinin əks tərəfində tutulmalıdır.    
C. Gözəyarı müəyyən etmək. 
D. Geriyə zavoda göndərmək.  

 
6. Özül yerində  düz bucağın qurulması üçün rəqəmlərin hansı kombinasiyasından istifadə edilməlidir?  

A. 2, 3, 4  
B. 3, 4, 6  
C. 5, 8, 6  
D. 6, 8, 10  

 
7. Daş divar üçün iki ideal izolyasiya növü bunlardır:  

A. bərk lövhə və steklovat (şüşə pambıq)  
B. bərk lövhə və dənəvər içlik  
C. dənəvər içlik və steklovat 
D. sement məhlulundan yaxma hidroizolyasiya və tol üzlük 

 
8. Tağın iki yan tərəfi arasındakı məsafə aşağıdakı kimi adlanır:  

A. qəlpə  
B. spandrel  
C. aralıq  
D. xərək  

9. Sıra ilə düzülmüş cilalı daş düzgün birləşdirilmiş və aşağıdakı formada qoyulmuş iki düzbucaqlı daş 
vahidindən ibarətdir:  

A. səbət hörməsi formasında  
B. ştabel düzülüşü formasında 
C. qaşıq bağlaması formasında 
D. təkrarlanan sikl 

 
10. __________ plitəsi qurğunun başa çatdırılması üçün sahənin yuxarı və yan tərəflərində istifadə 
olunan plitədir.  

A. Kənar bucaq 
B. Aşağı bucaq 
C. Özül  
D. Kolpak 
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11. Yapışdırıcı məhlulun divarları və tavanı boyunca yerləşdirilən uzun, dar zolaqları dəqiqliklə düz 
olur və __________ adlanır.  

A. üzlük 
B. (ştukatur) mayak 
C. sərhəd xətti 
D. probkalar 

 
12.  Kərpic və əhəng məhlulu arasında ümumi hündürlük nə qədərdir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 7 pillədən ibarət pilləkənin hər bir pilləsinin ölçüsü 7 düymdürsə, pillələrin ümumi hündürlüyü nə 
qədərdir?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.  Ümumi qaydaya əsasən, siz iş üçün tələb olunan kərpiclərin sayını müəyyən etdikdən sonra 

sınma və itki hallarını nəzərə alaraq 5% həcmində məhlul əlavə etməlisiniz. 
 

a)  İş üçün lazım olan kərpic:  1600  
İtki və ya sınma halları ilə əlaqədar tələb olunan əlavə miqdar:  ________ 

 
b)  İş üçün lazım olan kərpic:  3800  

İtki və ya sınma halları ilə əlaqədar tələb olunan əlavə miqdar:  ________ 
 
 
17.  İş üçün tələb olunan əhəng məhlulunun miqdarını müəyyən etdikdən sonra itki ilə 

əlaqədar siz 10-25% həcmində məhlul əlavə etməlisiniz. 
 

a)  Tələb olunan əhəng məhlulu:  13.5 kub fut  
İtki ilə əlaqədar tələb olunan əlavə miqdar (10% normadan istifadə):  ______ 

 
b)  Tələb olunan əhəng məhlulu:  10.2 kub fut  

İtki ilə əlaqədar tələb olunan əlavə miqdar (25% normadan istifadə):  ______ 
 
 
18.  Texniki karbon əhəngin rəngini dəyişmək üçün istifadə olunan piqmentdir. Ondan sementin 

çəkisinin 3%-dən çox miqdarda istifadə olunarsa, əhəng məhlulunun qatılığı dəyişə bilər. 
 

A. İş üçün 350 funt tələb olunduğunu nəzərə alaraq, əhəng məhlulunun qatılığını 

dəyişmədən nə qədər texniki karbon piqmenti əlavə etmək olar?  
 

B. 6 funt həcmində texniki karbon piqmentini 250 funt əhəng məhlulu ilə qarışdırdıqda, 
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bu, məhlulun qatılığını dəyişir?  

 

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  

Bənna 
Təlim standartına dair qısa məlumat 

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

 

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

7112 (Bənna, tikinti) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

ISCO 08-də işin kodu:  7112 (Bricklayer, construction) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Milli İxtisas Çərçivəsi ilə əlaqə:  

ISCED-də kodu: 54 

Hazırlanma tarixi: Avqust, 2011-ci il 

Təsdiq edən qurum: …… 

Təsdiq tarixi: …… 

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Avqust, 2014-cü il 

 

C.1. SƏRİŞTƏLƏRİN QISA TƏSVİRİ 

Bilik: • Fizika və riyaziyyat sahəsində sadə biliklər 

• Davamlılıq və keyfiyət baxımından bütün ənənəvi tikinti materialları və onların 

xüsusiyyətlərini müəyyən etmək 

• Bütün daş hörgü və bənna iş alətləri və maşınları, onların funksiyası və istismarı 

• Cizgi  və texniki sxemləri oxumaq 

• Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyi, tikinti sahəsində təhlükəsizlik qaydaları və 

normaları 

Bacarıq: • İşi planlaşdırmaq və təşkil etmək 

• Bütün vəzifə və tapşırıqların peşəkarlıqla həyata keçirilməsi 

• Səmərəli və effektiv nəticə əldə etmək üçün tikinti komandasına kömək etmək 

• Nəticələrə nəzarət etmək və işin keyfiyyətini qiymətləndirmək 

Yanaşma: • Vaxt və keyfiyyət hədəflərinə uyğun dəqiq və peşəkar iş  

•  Yardımçı işçilər, xidmət yoldaşları və rəhbərlərlə əməkdaşlıq etmək 

• Materiallardan səmərəli istifadə etmək, iqtisadi nəticələr və ətraf mühitin 

mühafizəsi haqqında məlumatlı olmaq 
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• İşin icrası prosesində əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi normalarına riayət 

etmək və müsbət yanaşmaq 

• Səmərəliliyin artırılması məqsədi ilə yeni üsullar araşdırmaq və təklif etmək 

üçün yaradıcılıq qabiliyyətindən istifadə etmək  

Əlavə / 
ümumi 
səriştələr:  

• Ümumi peşəkar səviyyədə fəaliyyət barədə hesabat hazırlamaq üçün İT-dən bir 

alət kimi istifadə etmək 

• Azərbaycan dili ilə yanaşı, digər dillərdə təlimatları başa düşmək 

• Tətbiqi üsulları və keyfiyyət göstərciləri ilə yeni və mürəkkəb tərkibli tikinti 

materialları barədə məlumatlılıq 

• İşin icrası üçün yaxşı ünsiyyət bacarığı əlavə üstünlük sayılır 

• Tikintini düzgün şəkildə aparmaqla resurslara qənaət olunması 

• Tikintidə mürəkkəb materiallardakı yeni keyfiyyətlərə dair məlumatlılıq 

     

C.2. TƏLİM SXEMİ  

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

 

Bölmə 1: Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyi, tikinti sahəsində təhlükəsizlik qaydaları və normalarına 
əməl etmək.  
Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Tikintidə və iqtisadiyyatın başqa sahələrində işlədilən təhlükəsizlik işarələrini 
fərqləndirmək; 

Nəticə 2 Qrafik və rəngli təsvirləri - qadağanedici, xəbərdarlıq, əmredici və əyani-
göstərici təhlükəsizlik nişanlarını fərqləndirmək; 

Nəticə 3 Bədbəxt hadisə zamanı ilk yardımın göstərilməsini nümayiş etdirmək;  

Nəticə 4 Süni nəfəsvermə və ürəyin qapalı masajının cəld və effektiv edilməsini nümayiş 
etdirmək; 

Nəticə 5 Kran operatoruna müvafiq işarələrlə siqnal komandalarının verilməsini 
nümayiş etdirmək; 

Nəticə 6 Hamarlanmış yerdə ayaqaltının quraşdırılmasını izah etmək; 

Nəticə 7 Döşənəyin düzgün seçilməsi və onun daş hörgüsü üçün quraşdırılmasını 
nümayiş etdirmək; 

Nəticə 8 Ayaqaltının üzərinə istifadə olunacaq materialların  işçilərin gediş-gəlişinə 
mane olmamaq şərti ilə yığılmasını izah etmək; 

Nəticə 9 Əlcəklə hörmək, kərpiclərin yonulması və kəsilməsi zamanı mühafizə 
eynəklərindən istifadə edilməsinin üztünlüklərini izah etmək; 

Nəticə 10 Hörgü zamanı sərhədi qoymaq üçün qapı və ya pəncərə açırım 
konstruksiyalarının quraşdırılmasını nümayiş etdirmək. 

 
Bölmə 2: Cizgi və texniki sxemləri oxumaq. 
Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Tikinti çertyojlarını oxuyub izah etmək; 

Nəticə 2 Tikinti çertyojlarında şərti işarələri oxuyub izah etmək; 

Nəticə 3 İşlək çertyojları oxuyub izah etmək;  

Nəticə 4 Yığma konstruksiyalarının düzəldilməsi üçün quraşdırma sxemlərini oxuyub 
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izah etmək; 

Nəticə 5 Düz xətt və ya künc ölçülərinin düzgün qoyulması üsullarını izah etmək. 

 
Bölmə 3: Bütün daş hörgü və bənna iş alətləri və  maşınlarını istismar etmək. 
Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Dəzgah qəlibini belin köməyi ilə beton məhlulu ilə doldurmağı nümayiş 
etdirmək; 

Nəticə 2 Beton məhlulunun bərkidilməsi və təzyiqlə sıxılmasını nümayiş etdirmək; 

Nəticə 3 Lingi endirməklə, qəlibin qurğudan ayrılmasını nümayiş etdirmək;  

Nəticə 4 Cəftələri açmaqla və qəlibi çevirməklə, məmulatla qəlibin dəzgahdan 
ayrılmasını nümayiş etdirmək; 

Nəticə 5 Məmulatın qəliblə bərk səthli yerə qoyulması və qəlibdən ayrılması işini 
nümayiş etdirmək; 

Nəticə 6 İtələyici qurğu ilə altlığın quraşdırılması, gillə doldurulması və üzlük daşların 
düzülməsi işini nümayiş etdirmək; 

Nəticə 7 Qəlibi hazırlamaq və onu məhlulla doldurmağı nümayiş etdirmək; 

Nəticə 8 İçiboş qurğunu hazırlamaq və qəlibi onun içinə daxil etmək işini nümayiş 
etdirmək; 

Nəticə 9 Qəlibi məhlulla doldurmaq və süngü ilə bərkitmək işini nümayiş etdirmək; 

Nəticə 10 Vibro-dəzgahı müxtəlif daşların hazırlanması üçün sazlamaq işini nümayiş 
etdirmək; 

Nəticə 11 Evin beton elementlərinin hazırlanması üçün lazım olan ləvazimatlar sxemini 
hazırlamaq işini nümayiş etdirmək; 

Nəticə 12 Kərpic və daş hörgüsü üçün alətlərin düzgün seçilməsinin izah etmək; 

Nəticə 13 Kərpic və daş divarlarının hörgüsü zamanı qurğulardan düzgün istifadə 
edilməsini nümayiş etdirmək. 

 
Bölmə 4: Davamlılıq və keyfiyət baxımından bütün ənənəvi tikinti materialları və onların 
xüsusiyyətlərini müəyyən etmək. 
Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Tikinti məhlullarını möhkəmliyi və yapışma növünə görə fərqləndirmək; 

Nəticə 2 Tikinti məhlullarının markası və tərkibinin seçilməsi üsullarını izah etmək; 

Nəticə 3 Tikinti məhlullarını təyinatına uyğun düzgün seçmək və fərqləndirmək;  

Nəticə 4 Betonu dolğunluğuna və gir növünə görə fərqləndirmək; 

Nəticə 5 Xırda və iri dolduruculara görə betonun növünün seçilməsini izah etmək; 

Nəticə 6 Beton qarışığının yayılmasının konusun çökməsinə görə təyin edilməsini izah 
etmək; 

Nəticə 7 Möhkəmlik həddinə görə verilmiş nümunəni sıxan zaman betonun sinfinin 
(markasının) təyin edilməsinin izah etmək. 

 

Bölmə 5: Bütün vəzifə və tapşırıqların peşəkarlıqla həyata keçirilməsi. 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Bənna qaytanının-ipin dartılması və bərkidilməsini nümayiş etdirmək; 

Nəticə 2 Qaytanın guşəbəndə bərkidilməsi, bənna qaytanının bağlanması və onun 
dartılması işlərini izah etmək; 

Nəticə 3 Növbəti hörgü cərgəsinin hörülməsi üçün guşəbəndin yerinin dəyişilməsi və 
bəndləmə inventarın quraşdırılmasını nümayiş etdirmək;  

Nəticə 4 Bənna qaytanın-ipin mismarın köməyi ilə hörgüyə yapışdırılmasını nümayiş 
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etdirmək; 

Nəticə 5 Məhəccər sütununun quraşdırılması üçün yerin nişanlanması və hazırlanması 
işini izah etmək; 

Nəticə 6 Məhəccər sütunun quraşdırılması, düz bir sıraya düzülməsi və qələmirin  
köməyi ilə taraz reykaya birləşdirilməsi işini izah etmək; 

Nəticə 7 Sürahinin özülünün armatur millər və beton məhlulu ilə doldurulması işini 
nümayiş etdirmək; 

Nəticə 8 Taxta qəlibin quraşdırılması və daşların yerləşdirilməsi üçün divarın və taxta 
qəlibin qabaq hissəsində nişanın vurulması işini nümayiş etdirmək; 

Nəticə 9 Kəctir elementinin yerləşdirilməsi üçün taxta qəlibin quraşdırılması işini 
nümayiş etdirmək; 

Nəticə 10 Qəlibdə kəctir elementinin quraşdırılmasını nümayiş etdirmək; 

Nəticə 11 Armatur milin kəctir oyuğuna yerləşdirilməsini nümayiş etdirmək; 

Nəticə 12 Kəctir oyuğun beton məhlulu ilə doldurulmasını nümayiş etdirmək; 

Nəticə 13 Şaqulçanın köməyi ilə qazılmış xəndəyin dibində binanın him oxlarının təsbit 
edilməsi və köçürülməsi işini nümayiş etdirmək; 

Nəticə 14 Teodalitin köməyi ilə him oxlarının binanın yuxarı mərtəbələrinə köçürülməsi 
işini nümayiş etdirmək; 

Nəticə 15 İkili nivelirin və ruletkanın köməyi ilə badışların (nişanqoyma) binanın  yuxarı 
mərtəbəsinə köçürülməsi işini nümayiş etdirmək. 

 

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.   Tikinti sahəsini hazırlamaq: 

F.1.1.  Cizgi  və təlimatlara əsasən ərazini hazırlamaq; 
F.1.2. Bütün materialların, ayaqaltıların hazırlanması və təhlükəsizlik tədbirlərinə nəzarət 

etmək. 
 
V.2.  Sadə konstruksiyaları qurmaq: 

F.2.1. Müxtəlif növ blok, kərpic və lövhələrdən, eyni zamanda müxtəlif birləşdirmə və 
sementləşdirmə metodlarından  istifadə etməklə, birlaylı və çoxlaylı divarlar tikmək. 

 
V.3.   Daha mürəkkəb konstruksiyaların qurulması: 

F.3.1. Müxtəlif növ bəndləri müəyyən etmək və yerləşdirmək; 
F.3.2. Arkaların növlərini müəyyən etmək; 
F.3.3. Uyğunlaşdırılmış və təbii bloklardan istifadə etmək; 
F.3.4. Öncədən hazırlanmış komponentlərdən istifadə etməklə, xüsusi detallar qurmaq. 

 
V.4.  Mürəkkəb konstruksiyalar: 

F.4.1. Müxtəlif materiallardan istifadə etməklə, pilləkənlər qurmaq; 
F.4.2. Bacalar qurmaq; 
F.4.3. Çertyojlara əsasən xüsusi planlaşdırılan işləri həyata keçirmək. 

 

                                                             

1 Müvafiq sahə üçün olan peşə standartındakı ilə eynidir. 
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V.5.  İzolyasiya konstruksiyaları: 
F.5.1. Daşla inşa edilən tikililəri nəmişlik və səth sularına qarşı izolyasiya etmək. 

 
V.6.    Mala (suvaq) işləri:  

F.7.1. Təlimatlara uyğun müxtəlif növ suvaq məhlulları hazırlamaq; 
T.7.2. Əl üsulu və mexaniki yolla səthə suvaq çəkmək.  

 
V.7. Təmir və yenidənqurma: 

F.6.1. Dəyən ziyanı müəyyən etmək və səbəblərini anlamaq;  
F.6.2. Daş və ya betondan ibarət müxtəlif səthlərdə təmir işlərini həyata keçirmək. 

 
V.8. Gündəlik işlər və dövri nailiyyətlərə nəzarət etmək və onlar barədə hesabat 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 

 

 
Zəruri nəzəri (riyaziyyat və kommunikasiya) 
təlimlər akkreditasiyadan keçmiş peşə 
məktəbləri və sertifikatlaşdırılmış 
müəssisələr tərəfindən təşkil olunur. Bu təlim 
tədris praktikasından qazanılan geniş təcrübə 
ilə əlaqələndirilməlidir. 

Yalnız xüsusi praktiki təlimin keçirildiyi 
hallarda ümumi tanınan ixtisasları əldə etmək 
üçün işçinin əlavə nəzəri təlim keçməsi və 
qiymətləndirilməsinə ehtiyac var3. 

Orta ixtisas təhsili   

Ali təhsil   

Digər:   

 

Qeyri-formal və (və ya) informal təlim tələb olunan bilik, bacarıq və yanaşmanın genişləndirilməsinə 
şərait yarada bilər.  

Bəzən bənna zəruri səriştələri yalnız qeyri-formal və (və ya) informal təlim vasitəsi ilə əldə edə bilər. 

  

                                                             

2 Orta təhsil ölkə vətəndaşları üçün icbari xarakter daşıdığından cədvəldə əks olunmayıb. 

3 Azərbaycanda səriştələrin tanınması üçün qiymətləndirmə sistemi hazırda mövcud deyildir. 
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Qeyri-formal təlim 

Qeyri-formal təlimin ən yaxşı yolu iş yerində usta yanında öyrənməkdir. İş yerində, təlim mərkəzində 
və ya bilavasitə ixtisaslaşmış təlimatçı və ya usta tərəfindən keçirilən təlimdir. 

İnformal təlim 

İnformal təlim, ənənəvi ailə təsərrüfatlarında və ya şəxsi müşahidələr əsasında  tələb olunan nəzəri və 
təcrübi bilikləri verir, lakin formal olaraq qəbul olunan təhsil haqqında sənədi təmin etmir. 

C.3.2. TƏLİMİN İSTİQAMƏTİ 

Normal ilkin təlim istiqaməti ümumi orta təhsili bitirdikdən sonra peşə təhsili almaq və razılıq 
əsasında inşaat şirkətində təcrübə keçməkdir. 

C.3.3. ƏVVƏLKİ TƏLİMİN TANINMASI 

Xüsusi qaydalara əsasən müvafiq vəzifədə ən azı iki il intensiv iş təcrübəsi olan şəxs səriştələrinin 
yoxlanılması üçün müraciət edə , ümumi səriştələri imtahan edilməklə ixtisas sahibi ola  bilər; 

Peşə istiqamətlərini dəyişmək istəyən namizədlər təhsildə oxşarlıqların qəbul edildiyi halda praktiki 
bacarıqların keçidinə nail ola bilər. Ümumi təhsil və ya alternativ peşə təhsilindən əldə edilən ümumi 
səriştələrin yeni peşələrdə qəbul edilməsi və optimal halda ümumi təhsili tamamilə əvəzləməsi 
mümkündür . 


