
0           SİLAHLI KUVVETLER

  

Silahlı kuvvetlerin üyeleri, destek hizmetler de dahil, devamlı olarak silahlı kuvvetlerde ya

gönüllü ya da yükümlülük usulü hizmet veren ve sivil işleri kabul etmekte serbest olmayan

personeli kapsar. Kara, deniz ve hava kuvvetleri ile diğer askeri servislere ait düzenli üyeler ve

aynı zamanda askeri eğitim veya ulusal ihtiyaçlara bağlı olarak belirli bir zaman için kayıtlı olarak

diğer görevlere alınmış kişiler burada içerilir. Savunma konularıyla ilgili devlet kurumlarının sivil

işlerinde çalışan kişileri; polis (askeri polis hariç); gümrük müfettişleri; hudut memurları veya

diğer askeri sivil servisler; ulusal ihtiyaçlara göre, askeri eğitimin kısa bir periyodu için sivil

hayattan geçici olarak alınmış kişiler ve aktif hizmetlerde devamlı olmayan yedek kuvvetlerin

üyeleri, burada yer almaz. Bir beceri seviyesi referans alınarak, bu ana grubun faaliyet alanının

tanımlanması yapılmamıştır.

Bu ana gruptaki meslekler, aşağıdaki alt ana, küçük ve birim gruplar içinde sınıflandırılır.

• 01 Silahlı kuvvetler

• 011 Silahlı kuvvetler

• 0110 Silahlı kuvvetler

  

01         SİLAHLI KUVVETLER

  

011       SİLAHLI KUVETLER

  

0110     Silahlı kuvvetler

  

1           KANUN YAPICILAR, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE MÜDÜRLER

  

Kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürler; devlete bağlı veya özel amaçlı kurum ve

kuruluşların politikalarını belirler, biçimlendirir, yönetir veya bunlara danışmanlık hizmetleri

verirler; kanunları, kamu kurallarını ve düzenlemelerini biçimlendirir, devleti temsil eder ve

devlet adına hareket ederler, devlet politikalarının ve düzenlemelerinin yürütülmesini ve

yorumlanmasını sağlarlar; girişimlerin ve organizasyonların veya bunların iç bölümlerinin

politikalarını ve faaliyetlerini planlar, yönetir ve koordine ederler.

Kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürler tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları

kapsamaktadır: Ulusal, bölgesel veya yerel yönetimlerin politikalarının belirlenmesi,

biçimlendirilmesi veya bunlara danışmanlık hizmetlerinin verilmesi; kanunların, kamu

kurallarının ve düzenlemelerinin biçimlendirilmesi; devletin temsil edilmesi ve devlet adına

hareket edilmesi; devlet politika ve düzenlemelerinin yürütülmesi ve yorumlanmasının

sağlanması; siyasi partiler, sendikalar ve diğer özel amaçlı kurum ve kuruluşlar adına benzer

görevlerin yürütülmesi; kurum ve kuruluşlar ile bunların iç bölümlerinin politikalarının veya

faaliyetlerinin planlanması, yönetilmesi ve koordine edilmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de

kapsama dahil edilebilir.

Bu ana gruptaki meslekler, aşağıdaki alt ana gruplarda sınıflandırılmaktadır:

11 Kanun yapıcılar ve üst düzey yöneticiler



12 Şirket müdürleri (1)

13 Küçük işletme sahipleri ve müdürleri (2)

Not: Yasama, idari veya yönetim ile ilgili seviyelerde çalışanlar için, belirli mesleki, teknik veya

işletme ile ilgili beceri ve bilginin gerekli olduğu durumlarda, belli bir işin bu ana gruba mı yoksa

bir başka ana gruba mı ait olup olmadığına karar vermek zor olabilir. Böyle durumlarda, söz

konusu işin ana görevlerine ilişkin ek bilgiler gerekir. Eğer, ana görevler belirli mesleki bilgileri

veya özel bir teknik becerinin işlemsel uygulamasını gerektiriyorsa, o zaman bu iş, başka bir ana

gruba aittir. Bununla birlikte, mesleki bilgiler veya teknik beceri yasama, idari veya yönetim ile

ilgili görevler için yalnızca bir temel oluşturuyorsa, iş bu ana gruba aittir. Örneğin; bir işin ana

görevleri hastalıkları teşhis etme ve tedavi etmeden oluşuyorsa, bu iş Ana Grup 2 Profesyonel

meslek mensupları'na aittir. Bununla birlikte, ana görevlerinden biri tıbbi bilgilere esas olarak

araştırma ve geliştirme fonlarını tahsis etmek ise; yapılan iş, bu ana gruba aittir.

(1) Bu alt ana grubun, girişimleri, organizasyonları veya toplam üç veya daha fazla müdürün

olduğu iç bölümleri yöneten kişileri (yöneticiler, yetkili şefler veya bölüm müdürleri olarak)

kapsaması tasarlanmıştır.

(2) Bu alt ana grubun, girişimleri ve bazı durumlarda da organizasyonları, kendi hesabına veya

sahipleri adına, yönetimle ilgili olmayan az da olsa başka birinin yardımıyla ve birden fazla sayıda

olmayan başka bir müdürün desteğiyle yöneten kişileri, kapsaması tasarlanmıştır. Bir çok

durumda, bu görevler daha büyük bir girişimin veya organizasyonun belirli bir konuda

uzmanlaşmış bir yöneticisinin görevlerinden daha geniş olacaktır. Yönetici kadrosunda olmayan

personelin, özel görevlerine göre sınıflandırılması gerekir.

  

11         KANUN YAPICILAR VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

  

Kanun yapıcılar ve üst düzey yöneticiler; devlet politikalarını belirler, biçimlendirir, yönetir veya

danışmanlık hizmetleri verirler; kanunları, kamu kurallarını ve düzenlemelerini hazırlar, onaylar,

feshederler veya bunların üzerinde değişiklik yaparlar; devleti temsil eder ve devlet adına hareket

ederler; devlet politika ve düzenlemelerinin yorumlanmasını ve yürütülmesini sağlarlar veya özel

amaçlı kurum ve kuruluşlar adına benzer görevleri yürütürler.

Bu alt ana grupta çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır: Ulusal,

bölgesel veya yerel yönetimlerin politikalarının belirlenmesi ve biçimlendirilmesi, yönetilmesi

veya bunlara danışmanlık hizmetlerinin verilmesi; kanunların, kamu kurallarının ve

düzenlemelerinin hazırlanması, onaylanması, bunlar üzerinde değişiklikler yapılması veya

feshedilmesi; devletin temsil edilmesi ve devlet adına hareket edilmesi; devlet, devlete bağlı

kurumlar veya organlar tarafından kullanılan devlet politika ve düzenlemelerinin

yorumlanmasının ve yürütülmesinin sağlanması; siyasi partiler, sendikalar, diğer özel amaçlı

kurum ve kuruluşlar ile benzer organizasyonlar, bunlara üye kişiler ve müşteriler adına anlaşmalar

yapılması da dahil, benzer görevlerin yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de, kapsama

dahil edilebilir.

Bu alt ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

111 Kanun yapıcılar



 

112 Üst düzey devlet memurları

 

113 Köy ihtiyar heyeti ve muhtarlar

 

114 Özel amaçlı organizasyonların üst düzey yöneticileri

Not: İdari ve yasama ile ilgili seviyelerde çalışanlar için, belirli mesleki, teknik veya işletme ile

ilgili beceri ve bilginin gerekli olduğu durumlarda, belli bir işin bu alt ana gruba mı yoksa bir

başka alt ana gruba mı ait olup olmadığına karar vermek zor olabilir. Böyle durumlarda, söz

konusu işin ana görevlerine ilişkin ek bilgiler gerekir. Eğer, ana görevler belirli mesleki bilgileri

veya özel bir teknik becerinin işlemsel uygulamasını gerektiriyorsa, o zaman bu iş, başka bir alt

ana gruba aittir. Bununla birlikte, mesleki bilgiler veya teknik beceri idari ve yasama ile ilgili

görevler için yalnızca bir temel oluşturuyorsa, iş bu alt ana gruba aittir. Örneğin; bir işin ana

görevleri hastalıkları teşhis etme ve tedavi etmeden oluşuyorsa, bu iş Ana Grup 2 Profesyonel

meslek mensupları'na aittir. Bununla birlikte, ana görevlerinden biri tıbbi bilgilere yönelik devlet

bütçesinden araştırma ve geliştirme fonlarını tahsis etmek ise; yapılan iş, bu alt ana gruba aittir.

  

111       KANUN YAPICILAR

  

Kanun yapıcılar; ulusal, bölgesel veya yerel yönetimlerin politikalarını belirler, biçimlendirir ve

yönetirler, ayrıca kanunları, kamu kurallarını ve düzenlemelerini hazırlar, onaylar, fesheder veya

bunlar üzerinde değişiklik yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Ulusal, bölgesel veya yerel yönetimlerin ya da yasama

kuruluşlarının ve idari konseylerin oturumlarına başkanlık edilmesi veya katılımda bulunulması;

ulusal, bölgesel veya yerel yönetimlerin politikalarının belirlenmesi, biçimlendirilmesi ve

yönetilmesi; kanunların, kamu kurallarının ve düzenlemelerinin hazırlanması, onaylanması,

üzerinde değişiklik yapılması veya feshedilmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de, kapsama

dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır:

 

1110 Kanun yapıcılar

  

1110     Kanun yapıcılar

  

Kanun yapıcılar; ulusal, bölgesel veya yerel yönetimlerin politikalarını belirler, biçimlendirir ve

yönetirler, ayrıca kanunları, kamu kurallarını ve düzenlemelerini hazırlar, onaylar, fesheder veya

bunlar üzerinde değişiklik yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 



(a) Yasama kuruluşları da dahil olmak üzere, ulusal, bölgesel veya yerel yönetimlerin, yasama

organlarının ve idari konseylerin oturumlarına başkanlık etmek veya katılmak

(b) ulusal, bölgesel veya yerel yönetimlerin politikalarını belirlemek, biçimlendirmek ve

yönetmek

(c) yetki gücü ve alanlarını belirleyen bir anayasa çerçevesinde kanunları, kamu kurallarını ve

düzenlemelerini yapmak, onaylamak, değiştirmek veya feshetmek

(d) hükümet idari heyetlerine veya resmi komitelere yardımcı olmak

(e) temsil ettikleri seçmenlerin yararına çalışmak

(f) devletin üyeleri olarak, devlet politikalarının yorumu ve yürütülmesinde devlet birimleri ve

idari kısımlarının üst düzey yöneticileri ve memurlarını yönetmek

(g) ilgili diğer görevleri yapmak

(h) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Bakan

• Cumhurbaşkanı

• Başbakan

• Meclis başkanı

• Milletvekili

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Müsteşar-1120

 

  

112       ÜST DÜZEY DEVLET MEMURLARI

  

Üst düzey devlet memurları; politikalar konusunda hükümetlere danışmanlık hizmetleri verirler,

devlet politika ve düzenlemelerinin yorumlanmasını ve yürütülmesini sağlarlar, ülkelerini dışarıda

temsil ederler veya devletler arası organizasyonlarda benzer görevleri yürütürler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Politik sorunlar konusunda, ulusal, bölgesel veya yerel

yönetimlere danışmanlık hizmetleri verilmesi; devlet politika ve düzenlemelerinin yorumlanması

ve yürütülmesinin sağlanması; ülkelerinin dışarıda temsil edilmesi; devletler arası

organizasyonlarda benzer görevlerin yürütülmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de, kapsama

dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır:

 

1120 Üst düzey devlet memurları



 

Not: Hükümetin sahip olduğu veya kontrolü altında tuttuğu endüstriyel, kamu hizmeti, ulaştırma

vb. iş girişimlerini ve organizasyonlarını yöneten kişiler, eğer Grup 122 Üretim ve İşletme

bölümü müdürleri veya Grup 123 Diğer bölüm müdürleri'ne benzer görevleri yürütenler, Alt ana

grup 12 Şirket müdürleri içinde veya uygunsa Alt ana grup 13 Küçük işletme sahipleri ve

müdürleri içinde sınıflandırılır.

 

Bu grubun daha ayrıntılı alt bölümleri şeklindeki birim gruplar, devlet yöneticilerinin çalıştıkları

ve görevlerini yapabilmek için bilgiye ve anlamaya gereksinim duyacakları belli politik alanları

yansıtması gerekir. Devletin farklı alanlardaki işlevleri tanımlanmış ve 1980`de Birleşmiş

Milletler İstatistik Bürosu tarafından yayınlanmış olan Devlet İşlevleri Sınıflaması`nda (COFOG -

the Classification of the functions of government - İstatistiksel makaleler, Seri M, No.70.)

sınıflandırılmıştır. Politik alanların bir alt bölümlemesi aşağıdaki gibi olabilir: 1. Genel kamu

hizmetleri (COFOG ana grup 01), 2. Savunma, kamu düzeni ve güvenlik işleri (COFOG ana

gruplar 02 + 03), 3. Eğitim, kültür ve dini işler (COFOG ana gruplar 04 + 08), 4. Sağlık, sosyal

güvenlik ve sosyal yardım işleri (COFOG ana gruplar 05 + 06), 5. Bayındırlık ve iskan işleri

(COFOG ana grup 07), 6. Enerji ve ekonomi ile ilgili işler ve hizmetler (COFOG ana gruplar 09 +

10 + 11 + 12 + 13).

  

1120     Üst düzey devlet memurları

  

Üst düzey devlet memurları; politikalar konusunda hükümetlere danışmanlık hizmetleri verirler,

devlet politika ve düzenlemelerinin yorumlanmasını ve yürütülmesini sağlarlar, ülkelerini dışarıda

temsil ederler veya devletler arası organizasyonlarda benzer görevleri yürütürler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Politikalar konusunda ulusal, bölgesel veya yerel yönetimlere danışmanlık hizmetleri vermek;

(b) değişikliklerin yapılması da dahil olmak üzere, devlet bütçelerinin, yasaların ve

yönetmeliklerin hazırlanmasında danışmanlık hizmetleri vermek;

(c) devlet birimleri ve organları tarafından devlet politikalarının ve düzenlemelerinin

yorumlanmasını ve yürütülmesini sağlamak;

(d) ülkelerini yurt dışında temsil etmek;

(e) devletler arası organizasyonlarda benzer görevleri yapmak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek;

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İdareci, devlet

• İdareci, devletler arası organizasyon

• Büyükelçi



• Başkonsolos

• Müsteşar

  

113       KÖY İHTİYAR HEYETİ VE MUHTARLAR

  

Köy ihtiyar heyeti ve muhtarlar; köyün ileri gelenleri ile yerel, bölgesel ve ulusal otoriteler

arasında hak ve sorumlulukların belirlenmesi de dahil, eski gelenekler ile belirlenmiş hukuki, idari

ve törenlerle ilgili çeşitli görev ve sorumlulukları yürütürler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Topluluk içindeki haneler arasında ortak arazinin ve diğer

kaynakların kullanım tahsisatının yapılması; topluluğun veya köyün fazla ürünlerinin toplanması

ve dağıtımının yapılması; topluluğun veya köyün üyeleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi;

kural ve geleneklerin ihlali halinde verilecek cezalarla topluluğun veya köyün üyelerinin disiplin

altında tutulması; doğum, evlilik, ölüm, hasat ve diğer geleneksel günlerle ilgili merasim işlerinin

yapılması; yerel veya bölgesel meclislerde, topluluğun veya köyün temsil edilmesi; devlet

kuralları ve düzenlemeleri konusunda topluluğun veya köyün bilgilendirilmesi. Diğer çalışanların

denetlenmesi de, kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır:

 

1130 Köy ihtiyar heyeti ve muhtarlar

  

1130     Köy ihtiyar heyeti ve muhtarlar

  

Köy ihtiyar heyeti ve muhtarlar; köyün ileri gelenleri ile yerel, bölgesel ve ulusal otoriteler

arasında hak ve sorumlulukların belirlenmesi de dahil, eski gelenekler ile belirlenmiş hukuki, idari

ve törenlerle ilgili çeşitli görev ve sorumlulukları yürütürler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Topluluk veya köydeki haneler arasında, ortak arazinin ve diğer kaynakların kullanımının

tahsisatını yapmak;

(b) topluluğun veya köyün fazla ürünlerini toplamak ve bu ürünlerin dağıtımını yapmak;

(c) topluluğun veya köyün üyeleri arasındaki anlaşmazlıkları gidermek;

(d) kural ve geleneklerin ihlali halinde verilecek cezalarla topluluğun veya köyün üyelerini

disiplin altında tutmak;

(e) doğum, evlilik, ölüm, hasat ve diğer geleneksel günlerle ilgili merasim işlerini yürütmek;

(f) yerel veya bölgesel meclislerde topluluğun veya köyün temsilini yapmak;

(g) devlet kuralları ve düzenlemeleri konusunda topluluğu veya köyü bilgilendirmek;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i)diğer çalışanları denetlemek.

 



Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Aza, köy

• Muhtar, köy

  

114       ÖZEL AMAÇLI  ORGANİZASYONLARIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ

  

Özel amaçlı organizasyonların üst düzey yöneticileri; siyasi partiler, işçi sendikaları, işveren

organizasyonları, ticari ve endüstriyel birlikler, insani yardım organizasyonları, hayır kurumları

organizasyonları, spor organizasyonları gibi özel amaçlı organizasyonların politikalarının

yürütülmesini belirler, biçimlendirir ve yönetirler, ayrıca bağlı oldukları organizasyonları temsil

eder ve bunlar adına hareket ederler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Organizasyonun politika, kural ve düzenlemelerinin

belirlenmesi ve biçimlendirilmesi; organizasyon, üyeleri ve ilgili özel amaçlı gruplar adına

görüşmelerde bulunulması; millet meclisi, hükümet veya kamu nezdinde, organizasyon, üyeleri ve

ilgili özel amaçlı grupların çıkarlarının gözetilmesi; organizasyonun politika, kural ve

düzenlemelerini yürütme sorumluluğu olan bölümlerin planlanması, organize edilmesi ve

yönetilmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de, kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

1141 Siyasi parti örgütlerinin üst düzey yöneticileri

1142 İşveren ve işçi organizasyonları ile diğer ekonomik amaçlı kuruluşların üst düzey

yöneticileri

1143 Hayır kurumları ve diğer özel amaçlı kuruluşların üst düzey yöneticileri

 

Not: Özel amaçlı bir organizasyonun sahip olduğu veya kontrol ettiği bir iş girişimini yöneten

veya 122 Üretim ve İşletme bölümü müdürleri veya 123 Diğer bölüm müdürleri'nin görevlerine

benzer görevleri yürüten özel amaçlı organizasyonların üst düzey yöneticileri, Alt ana grup 12

Şirket müdürleri ya da Alt ana grup 13 Küçük işletme sahipleri ve müdürleri'nden hangisi uygun

ise, orada sınıflandırılır.

  

1141     Siyasi parti örgütlerinin üst düzey yöneticileri

  

Siyasi parti örgütlerinin üst düzey yöneticileri; siyasi parti örgütlerinin politika, kural ve

düzenlemelerini belirler, biçimlendirir ve uygulanmasını denetlerler, bu örgütleri temsil ederler ve

onlar adına hareket ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Siyasi partilerin politika, kural ve düzenlemelerini belirlemek ve biçimlendirmek



(b) siyasi parti ve üyelerinin adına görüşmelerde bulunmak

(c) siyasi parti adına teşkilat adaylarının seçimine yönelik kampanyaları planlanmak ve organize

etmek

(d) siyasi partilere üye kaydetmek ve bu üyeleri bilinçlendirmek için eğitim seminerleri planlamak

ve organize etmek

(e) siyasi partinin politika, kural ve düzenlemelerini yürütmekten sorumlu bölümleri planlamak,

organize etmek ve yönetmek

(f) ilgili diğer görevleri yapmak

(g) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Başkan, siyasi parti

• Genel sekreter, siyasi parti

  

1142     İşveren ve işçi organizasyonları ile diğer ekonomik amaçlı kuruluşların üst düzey yöneticileri

  

İşveren ve işçi organizasyonları ile diğer ekonomik amaçlı kuruluşların üst düzey yöneticileri;

organizasyonlarının politika, kural ve düzenlemelerini belirler ve biçimlendirir, uygulamalarda

bulunurlar, organizasyonlarını temsil ederler ve onlar adına hareket ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Organizasyonun politika, kural ve düzenlemelerine karar vermek ve biçimlendirmek;

(b) organizasyon ve üyeleri adına görüşmelerde bulunmak;

(c) millet meclisi, hükümet veya kamu nezdinde organizasyonun ve üyelerinin çıkarlarını

gözetmek;

(d) yeni üye kaydetmek ve bu üyeleri bilinçlendirmek için eğitim seminerleri planlamak ve

organize etmek;

(e) organizasyonun politika, kural ve düzenlemelerinin yürütülmesinden sorumlu bölümleri

planlamak, organize etmek ve yönetmek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Genel sekreter, işveren organizasyonu

• Genel sekreter, işçi sendikası

• Üst düzey yönetici, işveren organizasyonu

• Üst düzey yönetici, işçi sendikası

  



1143     Hayır kurumları ve diğer özel amaçlı kuruluşların üst düzey yöneticileri

  

Hayır kurumları ve diğer özel amaçlı kuruluşların üst düzey yöneticileri; hayır kurumları, spor

kuruluşları veya diğer özel amaçlı organizasyonların politika, kural ve düzenlemelerini belirler ve

biçimlendirirler, bu kuruluşların uygulamalarını yönetirler, organizasyonlarını temsil ederler ve

onlar adına hareket ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Organizasyonun politika, kural ve düzenlemelerini belirlemek ve biçimlendirmek;

(b) organizasyon, üyeleri ve ilgili özel amaçlı gruplar adına görüşmelerde bulunmak;

(c) millet meclisi, hükümet ve kamu nezdinde organizasyon ve üyelerinin çıkarlarını gözetmek;

(d) yeni üye kaydetmek ve bu üyeleri bilinçlendirmek için eğitim seminerleri planlamak ve

organize etmek;

(e) organizasyonun politika, kural ve düzenlemelerinin yürütülmesinden sorumlu bölümleri

planlamak, organize etmek ve yönetmek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak

(g) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Genel sekreter, çevre koruma organizasyonu

• Genel sekreter, vahşi yaşamı koruma organizasyonu

• Üst düzey yönetici, özel amaçlı kurum ve kuruluş

  

12         ŞİRKET MÜDÜRLERİ

  

Şirket müdürleri; girişim ve organizasyonlar ile bunların bölümlerinin veya şubelerinin

politikalarını belirler ve biçimlendirirler, ayrıca bunların faaliyetlerini planlar, yönetir ve koordine

ederler.

 

Bu alt ana grupta çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır:

Politikaların belirlenmesi ve biçimlendirilmesi; iş girişimi veya diğer organizasyonlar ile bunların

iç bölümleri veya şubelerinin faaliyetlerinin planlanması, yönetilmesi ve koordine edilmesi. Diğer

çalışanların denetlenmesi de, kapsama dahil edilebilir.

 

Bu alt ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

121 Üst düzey şirket yöneticileri

 

122 Üretim ve işletme bölümü müdürleri

 



123 Diğer bölüm müdürleri

 

Not: Yönetim seviyesinde çalışanlar için, belirli mesleki, teknik veya işletme ile ilgili beceri ve

bilgiler gerekli olabilir. Bu gibi durumlarda, özel bir işin bu alt ana gruba mı, yoksa diğer bir alt

ana gruba mı ait olduğuna karar vermek zor olabilir. Böyle durumlarda, söz konusu işin ana

görevlerindeki ek bilgiler esas alınır. Ana görevler, belirli mesleki bilgi veya özel bir teknik

becerinin işlemsel uygulamasını gerektiriyorsa, o zaman bu iş, farklı bir alt ana gruba aittir.

Bununla birlikte, mesleki bilgi veya teknik beceri, yalnızca yönetim ile ilgili görevler için bir

temel olarak kullanılırsa, o zaman yapılan iş bu alt ana gruba aittir. Örneğin, bir işin ana görevleri,

hastalıkları teşhis etmek ve tedavi etmekten oluşuyorsa, yapılan iş Ana Grup 2 Profesyonel

meslek mensupları`na aittir. Bununla birlikte, ana görevlerinden biri tıbbi bilgileri temel alan bir

girişim veya bir organizasyon içinde çeşitli projeler için araştırma ve geliştirme fonlarının

tahsisatını yapmak ise, yapılan iş bu alt ana gruba aittir.

 

Genel veya özel konularda yönetimle veya işletme işlevleri ile ilgili olarak, girişimlere ve

organizasyonlara danışmanlık hizmetleri veren profesyoneller ile teknisyenlerin, uygunluğuna

göre ya Ana grup 2 Profesyonel meslek mensupları`nda ya da Ana grup 3 Yardımcı profesyonel

meslek mensupları`nda sınıflandırılması gerekir.

  

121       ÜST DÜZEY ŞİRKET YÖNETİCİLERİ

  

Üst düzey şirket yöneticileri; en az diğer iki müdürün yardımıyla, girişimlere ve organizasyonlara

(özel amaçlı kurum ve kuruluşlar hariç) başkanlık eder, politikaları belirler ve biçimlendirirler,

üzerlerine almış oldukları işleri ve elde edilen sonuçları sorumlu oldukları bir yönetim kuruluna

veya bir idari organa oluşturulmuş bir çerçeve dahilinde sunarlar, girişimlerin veya

organizasyonların faaliyetlerini planlar, yönetir ve koordine ederler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Politikaların belirlenmesi ve biçimlendirilmesi, en az diğer iki

müdürün yardımıyla, kural olarak, bir yönetim kurulu veya bir organ tarafından oluşturulmuş

çerçeve dahilinde, girişim veya organizasyonun genel işleyişinin planlanması, yönetilmesi ve

koordine edilmesi; girişim veya organizasyonun işletme yapısının ve elde edilen sonuçlarının

gözden geçirilmesi; yönetim kuruluna veya idari organa sonuçların rapor edilmesi; devlete bağlı

kurum ve kuruluşlar ile diğer otoriteler de dahil olmak üzere, dış kurum ve kuruluşlarla yapılan

temaslarda girişim veya organizasyonun temsil edilmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de,

kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır:

 

1210 Üst düzey şirket yöneticileri

  

1210     Üst düzey şirket yöneticileri



  

Üst düzey şirket yöneticileri; en az diğer iki müdürün yardımıyla, girişimlere ve organizasyonlara

(özel amaçlı kurum ve kuruluşlar hariç) başkanlık eder, politikaları belirler ve biçimlendirirler,

üzerlerine almış oldukları işleri ve elde edilen sonuçları sorumlu oldukları bir yönetim kuruluna

veya bir idari organa oluşturulmuş bir çerçeve dahilinde sunarlar, girişimlerin veya

organizasyonların faaliyetlerini planlar, yönetir ve koordine ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Girişim veya organizasyonun politikalarını belirlemek ve biçimlendirmek

(b) girişim veya organizasyonun genel işleyişini planlamak, yönetmek ve koordine etmek

(c) kendisine bağlı müdürler ile fikir alışverişinde bulunarak, belirli bir politika belirlemek ve

yönetmek

(d) girişim veya organizasyonun işletme yapısı ve elde edilen sonuçları gözden geçirmek, idari

organlara bunları rapor etmek

(e) devlete bağlı kurum ve kuruluşlar veya diğer otoriteler de dahil, dış kurum ve kuruluşlarla

yapılan temaslarda girişim veya organizasyonu temsil etmek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak

(g) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Üst düzey yönetici, girişim

• Genel müdür, girişim

• Genel müdür, organizasyon

• Başkan, organizasyon

  

122       ÜRETİM VE İŞLETME BÖLÜMÜ MÜDÜRLERİ

  

Toplam üç veya daha fazla müdürü içeren girişimlerin veya organizasyonların üretim ve işletme

bölümü müdürleri; üst düzey yöneticilerin rehberliği altında, diğer bölüm ve kısımların müdürleri

ile görüş temasında bulunarak, mal ve hizmetlerin üretimi ile ilgili faaliyetleri planlar, yönetir ve

koordine ederler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Girişim veya organizasyon tarafından mal ve hizmetlerin

üretimi ile ilgili faaliyetlerin planlanması, yönetilmesi ve koordine edilmesi; cari işlemlerin

yönetilmesi, personelin seçiminin, eğitiminin, çalışmasının gözlenmesi; sonuçların gözden

geçirilmesi ve elde edilen sonuçların üst düzey yöneticilere rapor edilmesi; diğer bölümlerin

müdürleri ile koordineli olarak çalışılması; organizasyonun diğer bölümleri ile veya dış kurum ve

kuruluşlarla yapılan temaslarda bölümün temsil edilmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de,

kapsama dahil edilebilir.

 



Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

1221 Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki üretim ve işletme

bölümü

1222 İmalat sanayii sektöründeki üretim ve işletme bölümü müdürleri

1223 İnşaat sektöründeki üretim ve işletme bölümü müdürleri

1224 Toptan ve perakende ticaret sektörlerindeki üretim ve işletme bölümü müdürleri

1225 Oteller ve lokantalar sektöründeki üretim ve işletme bölümü müdürleri

1226 Ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri sektörlerindeki üretim ve işletme bölümü

müdürleri

1227 İş hizmetleri sektöründeki üretim ve işletme bölümü müdürleri

1228 Kişisel bakım, temizlik ve ilgili hizmetlerdeki üretim ve işletme bölümü müdürleri

1229 Başka yerde sınıflandırılmamış üretim ve işletme bölümü müdürleri

 

Not: Bu grup içinde tanımlanan birim gruplar, ekonomik faaliyetlerin dokuz temel alanında

bulunan üretim ve işletme bölümü müdürlerinin işlerini sınıflamaktadır. Bu alanları daha ayrıntılı

tanımlamak için, ISIC Rev.3 (Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi

Sınıflaması)

 

- Birleşmiş Milletler Sekretaryası, ST / ESA / STAT / SER.M / 4 / REV.3 / ADD.2, New York,

1988 yayını) referans alınabilir.

- Birim Grup 1221, ISIC tabülasyon kategorisi A (Tarım, avcılık ve ormancılık) ve tabülasyon

kategorisi B (Balıkçılık) içinde sınıflandırılan girişimlerdeki, üretim ve işletme bölümü

müdürlerinin işlerini göstermektedir.

- Birim Grup 1222, ISIC tabülasyon kategorileri C (Madencilik ve taşocakçılığı), D (İmalat) ve E

(Elektrik, gaz ve su) içinde sınıflandırılan girişimlerdeki, üretim ve işletme bölümü müdürlerinin

işlerini göstermektedir.

- Birim Grup 1223, ISIC tabülasyon kategorisi F (İnşaat) içinde sınıflandırılan girişimlerdeki,

üretim ve işletme bölümü müdürlerinin işlerini göstermektedir.

- Birim Grup 1224, ISIC tabülasyon kategorisi G (Toptan ve perakende ticaret; motosiklet ve

motorlu araçlar ile kişisel eşyalar ve ev eşyalarının onarımı) içinde sınıflandırılan girişimlerdeki,

üretim ve işletme bölümü müdürlerinin işlerini göstermektedir.

- Birim Grup 1225, ISIC tabülasyon kategorisi H (Otel ve lokantalar) içinde sınıflandırılan

girişimlerdeki, üretim ve işletme bölümü müdürlerinin işlerini göstermektedir.

-  Birim Grup

  

1221     Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki üretim ve işletme bölümü

müdürleri

  

Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki üretim ve işletme bölümü

müdürleri; üst düzey yöneticilerin rehberliği altında, diğer bölüm ve kısımların müdürleri ile

görüşmelerde bulunarak, malların üretimine ilişkin çiftçilik ve ilgili girişimlerin faaliyetlerini



planlar, yönetir ve koordine ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Malların üretimi ile ilgili faaliyetleri planlamak, yönetmek ve koordine etmek;

(b) üretim kotalarını doldurmak ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak

(c) günlük işlemleri planlamak ve yönetmek

(d) harcamaları kontrol etmek

(e) işletmeye ilişkin işlemler ile idari işlemleri oluşturmak ve yönetmek

(f) iş güvenliği ve bununla ilgili işlemlerin uygulanmasını yönetmek

(g) personelin seçimi, eğitimi ve çalışmasını gözlemlemek

(h) girişimin diğer bölümleri ile veya dış kurum ve kuruluşlarla yapılan temaslarda bölümü temsil

etmek

(i) ilgili diğer görevleri yapmak

(j) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/tarım

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/balıkçılık

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/ormancılık

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/avcılık

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Çiftçi, tarla ürünleri - 6111

• Çiftçi, çiftlik hayvanları - 6121

• İşletmeci, tarım - 1311

• Genel müdür, girişim/tarım - 1210

  

1222     İmalat sanayi sektöründeki üretim ve işletme bölümü müdürleri

  

İmalat sanayi sektöründeki üretim ve işletme bölümü müdürleri; üst düzey yöneticilerin rehberliği

altında, diğer bölüm ve kısımların müdürleri ile görüşmelerde bulunarak, malların üretimi ile ilgili

girişimlerin faaliyetlerini planlar, yönetir ve koordine ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Malların üretimi, sıvı minerallerin yeraltından çıkarılması, yüzey madenleri ile taşocaklarının

işletilmesi, elektrik, gaz ve su üretim ve dağıtımı ile ilgili faaliyetleri planlamak, yönetmek ve

koordine etmek

(b) üretim kotalarını doldurmak ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak



(c) günlük işlemleri planlamak ve yönetmek

(d) harcamaları kontrol etmek

(e) işletmeye ilişkin işlemler ile idari işlemleri oluşturmak ve yönetmek

(f) iş güvenliği ve ilgili işlemlerin uygulanmasını yönetmek

(g) personelin seçimi, eğitimi ve çalışmasını gözlemlemek

(h) girişimin diğer bölümleri ile veya dış kurum ve kuruluşlarla yapılan temaslarda bölümü temsil

etmek

(i) ilgili diğer görevleri yapmak

(j) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/imalat

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• İşletmeci, imalat - 1312

• Genel müdür, girişim/imalat - 1210

  

1223     İnşaat sektöründeki üretim ve işletme bölümü müdürleri

  

İnşaat sektöründeki üretim ve işletme bölümü müdürleri; üst düzey yöneticilerin rehberliği

altında, diğer bölüm ve kısımların müdürleri ile görüşmelerde bulunarak, inşaat işleri ile ilgili

girişimlerin faaliyetlerini planlar, yönetir ve koordine ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) inşaat işleri ile ilgili faaliyetleri planlamak, yönetmek ve koordine etmek;

(b) üretim kotalarını doldurmak ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak

(c) günlük üretim işlemlerini planlamak ve yönetmek

(d) harcamaları kontrol etmek

(e) işletmeye ilişkin işlemler ile idari işlemleri oluşturmak ve yönetmek

(f) iş güvenliği ve ilgili işlemlerin uygulanmasını gözlemlemek

(g) personelin seçimi, eğitimi ve çalışmasını gözlemlemek

(h) girişimin diğer bölümleri ile veya dış kurum ve kuruluşlarla yapılan temaslarda bölümü temsil

etmek

(i) ilgili diğer görevleri yapmak

(j) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/inşaat



  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• İşletmeci, inşaat - 1313

• Genel müdür, girişim/inşaat - 1210

  

1224     Toptan ve perakende ticaret sektörlerindeki üretim ve işletme bölümü müdürleri

  

Toptan ve perakende ticaret sektörlerindeki üretim ve işletme bölümü müdürleri, üst düzey

yöneticilerin rehberliği altında, diğer bölüm ve kısımların müdürleri ile görüşmelerde bulunarak,

ticaret ile ilgili girişimlerin faaliyetlerini planlar, yönetir ve koordine ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Girişim tarafından yürütülen ticaret ile ilgili faaliyetleri planlamak, yönetmek ve koordine

etmek,

(b) ticaret kotalarını doldurmak ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak

(c) günlük ticari işlemleri planlamak ve yönetmek

(d) harcamaları kontrol etmek

(e) işletmeye ilişkin işlemler ile idari işlemleri oluşturmak ve yönetmek

(f) iş güvenliği ve ilgili işlemlerin uygulanmasını gözlemlemek

(g) personelin seçimi, eğitimi ve çalışmasını gözlemlemek

(h) girişimin diğer bölümleri ile veya dış kurum ve kuruluşlarla yapılan temaslarda bölümü temsil

etmek

(i) ilgili diğer görevleri yapmak

(j) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/perakende ticaret

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/toptan ticaret

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• İşletmeci, perakende ticaret - 1314

• Genel müdür, girişim/toptan ticaret - 1210

  

1225     Oteller ve lokantalar sektöründeki üretim ve işletme bölümü müdürleri

  

Oteller ve lokantalar sektöründeki üretim ve işletme bölümü müdürleri, üst düzey yöneticilerin

rehberliği altında, diğer bölüm ve kısımların müdürleri ile görüşmelerde bulunarak, konaklama,

yemek ve ilgili hizmetleri veren girişimlerin faaliyetlerini planlar, yönetir ve koordine ederler.



 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Konaklama, yemek vb. hizmetlerin verilmesi ile ilgili faaliyetleri planlamak, yönetmek ve

koordine etmek

(b) etkin kaynak kullanımını ve iş planlarının yerine getirilmesini sağlamak

(c) günlük işlemleri planlamak ve yönetmek;

(d) harcamaları kontrol etmek

(e) işletmeye ilişkin işlemler ile idari işlemleri oluşturmak ve yönetmek

(f) iş güvenliği ve ilgili işlemlerin uygulanmasını gözlemlemek

(g) personelin seçimi, eğitimi ve çalışmasını gözlemlemek

(h) girişimin diğer bölümleri ile veya dış kurum ve kuruluşlarla yapılan temaslarda bölümü temsil

etmek

(i) ilgili diğer görevleri yapmak

(j) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/otel

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/lokanta

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• İşletmeci, lokanta - 1315

• Genel müdür, girişim/otel - 1210

  

1226     Ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri sektörlerindeki üretim ve işletme bölümü müdürleri

  

Ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri sektörlerindeki üretim ve işletme bölümü

müdürleri; üst düzey yöneticilerin rehberliği altında, diğer bölüm ve kısımların müdürleri ile

görüşmelerde bulunarak, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri ile ilgili girişimlerin

faaliyetlerini planlar, yönetir ve koordine ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) İlgili hizmetlerin sağlanması ile ilgili faaliyetleri planlamak, yönetmek ve koordine etmek

(b) hizmet kotalarının doldurulması ve etkin kaynak kullanımını sağlamak

(c) günlük hizmet işlemlerini planlamak ve yönetmek

(d) harcamaları kontrol etmek

(e) işletmeye ilişkin işlemler ile idari işlemleri oluşturmak ve yönetmek

(f) iş güvenliği ve ilgili işlemlerin uygulanmasını gözlemlemek

(g) personelin seçimi, eğitimi ve çalışmasını gözlemlemek



(h) girişimin diğer bölümleri ile veya dış kurum ve kuruluşlarla yapılan temaslarda bölümü temsil

etmek

(i) ilgili diğer görevleri yapmak

(j) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/iletişim

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/depolama

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/ulaştırma

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• İşletmeci, depolama - 1316

• Genel müdür, girişim/iletişim - 1210

• Genel müdür, girişim/ulaştırma - 1210

  

1227     İş hizmetleri sektöründeki üretim ve işletme bölümü müdürleri

  

İş hizmetleri sektöründeki üretim ve işletme bölümü müdürleri; üst düzey yöneticilerin rehberliği

altında, diğer bölüm ve kısımların müdürleri ile görüşmelerde bulunarak, iş hizmetleri ile ilgili

girişimlerin faaliyetlerini planlar, yönetir ve koordine ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Bankacılık, sigortacılık, gayrimenkul, veri işleme, piyasa araştırması, muhasebecilik,

mimarlık, mühendislik, bina temizleme, teknik testler ve analizler yapma, reklâmcılık veya

ambalajlama gibi dış iş hizmetlerinin sağlanması ile ilgili faaliyetleri planlamak, yönetmek ve

koordine etmek;

(b) etkin kaynak kullanımını ve iş planlarının yerine getirilmesini sağlamak

(c) günlük işlemleri planlamak ve yönetmek

(d) harcamaları kontrol etmek

(e) işletmeye ilişkin işlemler ile idari işlemleri oluşturmak ve yönetmek

(f) iş güvenliği ve ilgili işlemlerin uygulanmasını gözlemlemek

(g) personelin seçimi, eğitimi ve çalışmasını gözlemlemek

(h) girişimin diğer bölümleri ile veya dış kurum ve kuruluşlarla yapılan temaslarda bölümü temsil

etmek

(i) ilgili diğer görevleri yapmak

(j) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 



• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/iş hizmetleri

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• İşletmeci, iş hizmetleri - 1317

• Genel müdür, girişim/iş hizmetleri - 1210

  

1228     Kişisel bakım, temizlik ve ilgili hizmetlerdeki üretim ve işletme bölümü müdürleri

  

Kişisel bakım, temizlik ve ilgili hizmetlerdeki üretim ve işletme bölümü müdürleri, üst düzey

yöneticilerin rehberliği altında, diğer bölüm ve kısımların müdürleri ile görüşmelerde bulunarak,

kişisel bakım, temizlik ve ilgili hizmetler ile ilgili girişimlerin faaliyetlerini planlar, yönetir ve

koordine ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) İlgili hizmetlerin sağlanması ile ilgili faaliyetleri planlamak, yönetmek ve koordine etmek

(b) etkin kaynak kullanımını ve iş planlarının yerine getirilmesini sağlamak

(c) günlük ticari işlemleri planlamak ve yönetmek

(d) harcamaları kontrol etmek

(e) işletmeye ilişkin işlemler ile idari işlemleri oluşturmak ve yönetmek

(f) iş güvenliği ve ilgili işlemlerin uygulanmasını gözlemlemek

(g) personelin seçimi, eğitimi ve çalışmasını gözlemlemek

(h) girişimin diğer bölümleri ile veya dış kurum ve kuruluşlarla yapılan temaslarda bölümü temsil

etmek

(i) ilgili diğer görevleri yapmak

(j) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/temizlik

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/kişisel bakım

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• İşletmeci, kişisel bakım - 1318

• Genel müdür, girişim/temizlik - 1210

  

1229     Başka yerde sınıflandırılmamış üretim ve işletme bölümü müdürleri

  

Bu birim grup, Grup 122 Üretim ve işletme bölümü müdürleri içindeki diğer birim gruplarda

sınıflandırılmamış üretim ve işletme bölümü müdürlerini kapsamaktadır.



 

Örneğin, hükümetin idari ve diğer işlemleri, kamu veya özel eğitim hizmetleri, sağlık ve sosyal

hizmetler, eğlence, kültürel ve sportif etkinlikler ve uluslararası organizasyon ve organların işleri

ile ilgili girişimlerin ve organizasyonların faaliyetlerini planlayan, yöneten ve koordine eden

kişilerin burada sınıflandırılması gerekir.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kamu hizmetleri idaresi ve ilgili faaliyetler de dahil, para arzı veya vergilendirme planlarının

denetimi gibi kamu hizmet faaliyetleri ile ilgili devlet işlerini planlamak, yönetmek ve koordine

etmek;

(b) dışişleri, kamu düzeni ve güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesi ve idare edilmesi ile ilgili olan

faaliyetleri planlamak, yönetmek ve koordine etmek;

(c) hükümetin fon ayırdığı sosyal güvenlik planlarının yürütülmesi ve idaresi ile ilgili faaliyetleri

planlamak, yönetmek ve koordine etmek;

(d) kamu veya özel sektörün verdiği eğitim ile ilgili faaliyetleri planlamak, yönetmek ve koordine

etmek;

(e) sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili faaliyetleri planlamak, yönetmek ve koordine etmek;

(f) eğlence, kültürel ve sportif etkinlikler ile ilgili faaliyetleri planlamak, yönetmek ve koordine

etmek;

(g) uluslararası organizasyonların ve organların çalışmaları ile ilgili faaliyetleri planlamak,

yönetmek ve koordine etmek

(h) ilgili diğer görevleri yapmak

(i) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Dekan

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/ uluslararası organizasyon

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/sağlık

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/eğlence

• Müdür, okul

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• İşletmeci, eğitim - 1319

• İşletmeci, eğlence - 1319

• Genel müdür, girişim/ sağlık - 1210

• Genel müdür , organizasyon/uluslararası organizasyon - 1210

  

123       DİĞER BÖLÜM MÜDÜRLERİ



  

Toplam üç veya daha fazla müdürü içeren girişimlerin veya organizasyonların diğer bölüm

müdürleri, üst düzey yöneticilerin rehberliği altında ve diğer bölüm ve kısımların müdürleri ile

görüşmelerde bulunarak, belirli faaliyetleri planlar, yönetir ve koordine ederler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Bölümünün faaliyetlerinin planlanması, yönetilmesi ve

koordine edilmesi; günlük işlerin yönetilmesi; personel seçiminin, eğitiminin ve çalışmasının

idare edilmesi; sonuçların gözden geçirilmesi, üst düzey yöneticilere bu sonuçların rapor edilmesi;

diğer bölümlerin müdürleri ile koordineli olarak çalışılması; organizasyonun diğer bölümleriyle

veya dış kurum ve kuruluşlarla yapılan temaslarda bölümün temsil edilmesi .

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

1231 İdari ve mali işler bölümü müdürleri

1232 Personel ve endüstriyel ilişkiler bölümü müdürleri

1233 Satışlar ve pazarlama bölümü müdürleri

1234 Reklâm ve halkla ilişkiler bölümü müdürleri

1235 Satınalma ve dağıtım bölümü müdürleri

1236 Hesaplama hizmetleri bölümü müdürleri

1237 Araştırma ve geliştirme bölümü müdürleri

1239 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bölüm müdürleri

  

1231     İdari ve mali işler bölümü müdürleri

  

İdari ve mali işler bölümü müdürleri; üst düzey yöneticilerin rehberliği altında ve diğer bölüm

veya kısımların müdürleri ile görüşmelerde bulunarak, girişim veya organizasyonun idari veya

mali konulardaki iç işlerini planlar, yönetir ve koordine ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Girişim veya organizasyonun idari veya mali konularda iç işlerini planlamak, yönetmek ve

koordine etmek

(b) girişim veya organizasyonun mali durumunu belirlemek, bütçeleri hazırlamak ve çeşitli mali

işleri denetlemek

(c) harcamaları kontrol etmek ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak

(d) işletmeye ilişkin işlemler ile idari işlemleri oluşturmak ve yönetmek

(e) günlük işlemleri planlamak ve yönetmek

(f) personel seçimi, eğitimi ve çalışmasını gözlemlemek

(g) organizasyonun diğer bölümleri ile ve dış kurum ve kuruluşlarla yapılan temaslarda bölümü

temsil etmek

(h) ilgili diğer görevleri yapmak

(i) diğer çalışanları denetlemek



 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Bölüm müdürü, idari

• Bölüm müdürü, mali

  

1232     Personel ve endüstriyel ilişkiler bölümü müdürleri

  

Personel ve endüstriyel ilişkiler bölümü müdürleri, üst düzey yöneticilerin rehberliği altında ve

diğer bölüm ve kısımların müdürleri ile görüşmelerde bulunarak, girişim veya organizasyonun

personel ve endüstriyel ilişkileri ile ilgili faaliyetlerine yönelik politikaları planlar, yönetir ve

koordine ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Girişim veya organizasyonun personel ve endüstriyel ilişkileri ile ilgili faaliyetlerine yönelik

politikaları planlamak, yönetmek ve koordine etmek

(b) personel alımı, eğitim, terfi, ücret yapısının belirlenmesi ve ücretler hakkında görüşmeler

yapılması ve çalışanlarla müzakerelerde bulunulması gibi personel ile ilgili işleri planlamak ve

organize etmek

(c) ilgili olanların tümünün katılımıyla güvenlik, sağlık ve bununla ilgili programları ve

faaliyetleri gözlemlemek

(d) harcamaları kontrol etmek ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak

(e) işletmeye ilişkin işlemler ile idari işlemleri oluşturmak ve yönetmek

(f) günlük işleri planlamak ve yönetmek

(g) personel seçimi, eğitimi ve çalışmasını denetlemek

(h) organizasyonun diğer bölümleri ile veya dış kurum ve kuruluşlarla yapılan temaslarda bölümü

temsil etmek

(i) ilgili diğer görevleri yapmak

(j) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Bölüm müdürü, endüstriyel ilişkiler

• Bölüm müdürü, personel

  

1233     Satışlar ve pazarlama bölümü müdürleri

  

Satışlar ve pazarlama bölümü müdürleri; üst düzey yöneticilerin rehberliği altında ve diğer bölüm

ve kısımların müdürleri ile görüşmelerde bulunarak, girişimlerin veya organizasyonların satış ve

pazarlama faaliyetlerini planlar, yönetir ve koordine ederler.

 



Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Girişimlerin veya organizasyonların satış ve pazarlama faaliyetlerini planlamak, yönetmek ve

koordine etmek

(b) satış kayıtları ve piyasa değerlendirmelerini esas alan özel satış ve pazarlama programlarını

planlamak ve organize etmek

(c) fiyat listeleri, iskonto ve teslim şartları, satış promosyonu bütçeleri, satış yöntemleri, özel

teşvikler ve özel kampanyaları belirlemek

(d) harcamaları kontrol etmek ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak

(e) işletmeye ilişkin işlemler ile idari işlemleri oluşturmak ve yönetmek

(f) günlük işleri planlamak ve yönetmek

(g) personel seçimi, eğitimi ve çalışmasını gözlemlemek

(h) organizasyonun diğer bölümleriyle veya dış kurum ve kuruluşlarla yapılan temaslarda bölümü

temsil etmek;

(i) ilgili diğer görevleri yapmak

(j) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Bölüm müdürü, pazarlama

• Bölüm müdürü, satışlar

  

1234     Reklam ve halkla ilişkiler bölümü müdürleri

  

Reklâm ve halkla ilişkiler bölümü müdürleri; üst düzey yöneticilerin rehberliği altında ve diğer

bölüm veya kısımların müdürleri ile görüşmelerde bulunarak, girişim veya organizasyonun

reklâm, halkla ilişkiler ve kamuyu bilgilendirme faaliyetlerini planlar, yönetir ve koordine ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Girişim veya organizasyonun reklâm ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak, yönetmek ve

koordine etmek;

(b) gazete, radyo ve televizyon istasyonları, spor ve kültürel organizasyonlar ve reklâm

ajanslarının görevlileri ile reklâm anlaşmaları düzenlemek

(c) girişim veya organizasyonun planları, icraatları ve görüşleri hakkında kanun yapıcıları, medya

ve kamuyu haberdar etmek için bilgilendirme programlarını yapmak ve yönetmek

(d) eğitimsel, insani ve diğer kâr gütmeyen organizasyonlar için fon ayırma faaliyetlerini

planlamak ve yönetmek

(e) harcamaları konrol etmek ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak

(f) işletmeye ilişkin işlemler ile idari işlemleri oluşturmak ve yönetmek

(g) günlük işleri planlamak ve yönetmek;

(h) personel seçimi, eğitimi ve çalışmasını yürütmek;



(i) organizasyonun diğer bölümleriyle veya dış kurum ve kuruluşlarla yapılan temaslarda bölümü

temsil etmek

(j) ilgili diğer görevleri yapmak

(k) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Bölüm müdürü, reklâm

• Bölüm müdürü, halkla ilişkiler

  

1235     Satınalma ve dağıtım bölümü müdürleri

  

Satınalma ve dağıtım bölümü müdürleri; üst düzey yöneticilerin rehberliği altında ve diğer bölüm

veya kısımların müdürleri ile görüşmelerde bulunarak, girişim veya organizasyonun satın alma ve

dağıtım faaliyetlerini planlar, yönetir ve koordine ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Girişim veya organizasyonun satın alma, depolama ve dağıtım faaliyetlerini planlamak,

yönetmek ve koordine etmek

(b) satın alma anlaşmalarını tertip etmek, satıcılarla uygun bir fiyatta anlaşmak ve kaliteli malların

satın alınmasını sağlamak

(c) envanter kontrolü için sistemi planlamak ve kurmak

(d) harcamaları kontrol etmek ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak

(e) işletmeye ilişkin işlemler ile idari işlemleri oluşturmak ve yönetmek

(f) günlük işleri planlamak ve yönetmek

(g) personel seçimi, eğitimi ve çalışmasını gözlemlemek

(h) organizasyonun diğer bölümleriyle veya dış kurum ve kuruluşlarla yapılan temaslarda, bölümü

temsil etmek

(i) ilgili diğer görevleri yapmak

(j) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Bölüm müdürü, dağıtım

• Bölüm müdürü, satın alma

  

1236     Hesaplama hizmetleri bölümü müdürleri

  

Hesaplama hizmetleri bölümü müdürleri; üst düzey yöneticilerin rehberliği altında ve diğer bölüm

veya kısımların müdürleri ile görüşmelerde bulunarak, girişim veya organizasyonun hesaplama

hizmetlerini planlar, yönetir ve koordine ederler.



 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Girişim veya organizasyonun hesaplama hizmetlerini planlamak, yönetmek ve koordine etmek

(b) hesaplama donanımı ve yazılımının, ayrıca dışarıdan satın almak suretiyle temin edilecek

hesaplama hizmetlerinin seçimi, kurulması, kullanımı ve bakımını yönetmek

(c) girişim veya organizasyonun komple veri işleme politikalarını planlamak ve alternatiflerinin

araştırılmasını koordine etmek

(d) harcamaları kontrol etmek ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak

(e) işletmeye ilişkin işlemler ile idari işlemleri oluşturmak ve yönetmek

(f) günlük işleri planlamak ve yönetmek

(g) personel seçimi, eğitimi ve çalışmasını gözlemlemek

(h) organizasyonun diğer bölümleri ile veya dış kurum ve kuruluşlarla yapılan temaslarda bölümü

temsil etmek

(i) ilgili diğer görevleri yapmak

(j) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Bölüm müdürü, hesaplama hizmetleri

  

1237     Araştırma ve geliştirme bölümü müdürleri

  

Araştırma ve geliştirme bölümü müdürleri; üst düzey yöneticilerin rehberliği altında ve diğer

bölüm veya kısımların müdürleri ile görüşmelerde bulunarak, girişim veya organizasyonun

araştırma ve geliştirme faaliyetlerini planlar, yönetir ve koordine ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Girişim veya organizasyonun kullanacağı yeni veya geliştirilmiş teknik işlemleri, ürünleri veya

malzemelerin kullanımını geliştirmek için, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini kuruluş içinde

planlamak, yönetmek ve koordine etmek, dış araştırma organizasyonlarını devreye sokmak

(b) girişim veya organizasyonun tüm araştırma ve geliştirme programını planlamak, amaçları ve

gerekli bütçeyi belirlemek

(c) harcamaları kontrol etmek ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak

(d) işletmeye ilişkin işlemler ile idari işlemleri oluşturmak ve yönetmek

(e) günlük işlemleri planlamak ve yönetmek

(f) personel seçimi, eğitimi ve çalışmasını gözlemlemek

(g) organizasyonun diğer bölümleriyle veya dış kurum ve kuruluşlarla yapılan temaslarda bölümü

temsil etmek;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak

(i) diğer çalışanları denetlemek



 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Bölüm müdürü, araştırma ve geliştirme

  

1239     Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bölüm müdürleri

  

Bu birim grup, Grup 123 Diğer bölüm müdürleri içindeki diğer birim gruplarda sınıflandırılmamış

bölüm müdürlerini kapsamaktadır.

  

13         KÜÇÜK İŞLETME SAHİPLERİ VE MÜDÜRLERİ

  

Küçük işletme sahipleri ve müdürleri; birden fazla olmayan başka bir müdürün yardımıyla ve

yönetimle ilgili olmayan az da olsa başka birinin yardımıyla, kendi adlarına veya mal sahibinin

adına üstlendikleri çeşitli küçük işleri yürüten kişilerdir.

 

Bu alt ana gruptaki çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır:

Politikaların planlanması, biçimlendirilmesi ve yürütülmesi; günlük işlerin yönetilmesi ve

sonuçlarının gözden geçirilmesi; satıcılar, müşteriler ve diğer girişimlerle görüşmeler yapılması;

kaynak kullanımının ve personel seçiminin planlanması ve kontrol edilmesi; varsa sorumlu

oldukları kişilere rapor verilmesi; diğer çalışanların denetlenmesi.

 

Bu alt ana gruptaki meslekler, aşağıdaki grupta sınıflandırılmaktadır

 

131 Küçük işletme sahipleri ve müdürleri

  

131       KÜÇÜK İŞLETME SAHİPLERİ VE MÜDÜRLERİ

  

Küçük işletme sahipleri ve müdürleri; birden fazla olmayan başka bir müdürün yardımıyla ve

yönetimle ilgili olmayan az da olsa başka birinin yardımıyla, kendi adlarına veya mal sahibinin

adına üstlendikleri çeşitli küçük işleri yürüten kişilerdir. Yapılan görevler genelde şunlardır:

Politikaların planlanması, biçimlendirilmesi ve yürütülmesi; günlük işlerin yönetilmesi ve

sonuçlarının gözden geçirilmesi; satıcılar, müşteriler ve diğer girişimlerle görüşmeler yapılması;

kaynak kullanımının ve personel seçiminin planlanması ve kontrol edilmesi; varsa sorumlu

oldukları kişilere rapor verilmesi; diğer çalışanların denetlenmesi. Bu gruptaki meslekler,

aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır: 1311 Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve

su ürünleri sektörlerindeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri

1312 İmalat sanayii sektöründeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri

1313 İnşaat sektöründeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri

1314 Toptan ve perakende ticaret sektörlerindeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri

1315 Oteller ve lokantalar sektöründeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri

1316 Ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri sektörlerindeki küçük işletme sahipleri ve



müdürleri

1317 İş hizmetleri sektöründeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri

1318 Kişisel bakım, temizlik ve ilgili hizmetlerdeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri

1319 Başka yerde sınıflandırılmamış küçük işletme sahipleri ve müdürleri Not: Bu grup içinde

tanımlanan birim gruplar, ekonomik faaliyetlerin dokuz temel alanında bulunan işletmeciler ve

sorumlu müdürlerin işlerini sınıflamaktadır. Bu alanları daha ayrıntılı tanımlamak için, ISIC

Rev.3 (Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması, Birleşmiş Milletler

Sekretaryası, ST / ESA / STAT / SER.M / 4 / REV.3 / ADD.2, New York, 1988 yayını) aşağıdaki

şekilde referans alınabilir. - Birim Grup 1311, ISIC tabülasyon kategorisi A (Tarım, avcılık ve

ormancılık) ve tabülasyon kategorisi B (Balıkçılık) içinde sınıflandırılan girişimlerdeki, küçük

işletme sahipleri ve müdürleriin işlerini göstermektedir.

- Birim Grup 1312, ISIC tabülasyon kategorileri C (Madencilik ve taşocakçılığı), D (İmalat) ve E

(Elektrik, gaz ve su) içinde sınıflandırılan girişimlerdeki, küçük işletme sahipleri ve müdürleriin

işlerini göstermektedir.

- Birim Grup 1313, ISIC tabülasyon kategorisi F (İnşaat) içinde sınıflandırılan girişimlerdeki,

küçük işletme sahipleri ve müdürleriin işlerini göstermektedir.

- Birim Grup 1314, ISIC tabülasyon kategorisi G (Toptan ve perakende ticaret; motosiklet ve

motorlu araçlar ile kişisel eşyalar ve ev eşyalarının onarımı) içinde sınıflandırılan girişimlerdeki,

küçük işletme sahipleri ve müdürleriin işlerini göstermektedir.

- Birim Grup 1315, ISIC tabülasyon kategorisi H (Otel ve lokantalar) içinde sınıflandırılan

girişimlerdeki, küçük işletme sahipleri ve müdürleriin işlerini göstermektedir.

- Birim Grup 1316, ISIC tabülasyon kategorisi I (Ulaştırma, depolama ve haberleşme) içinde

sınıflandırılan girişimlerdeki, küçük işletme sahipleri ve müdürleriin işlerini göstermektedir.

 

  

- Birim Grup 1317, ISIC tabülasyon kategorileri J (Mali aracı kuruluşların faaliyetleri) ve K

(Gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri) içinde sınıflandırılan girişimlerdeki, küçük işletme

sahipleri ve müdürleriin işlerini göstermektedir

- Birim Grup 1318, ISIC bölümleri 90 (Kanalizasyon ve atıkların toplanması, hıfzıssıhha ve

benzeri hizmetler) ve 93 (Diğer hizmet faaliyetleri) ile tabülasyon kategorisi P (Evlerde yaptırılan

hizmet işleri) içinde sınıflandırılan girişimlerdeki, küçük işletme sahipleri ve müdürleriin işlerini

göstermektedir.

- Birim Grup 1319, ISIC tabülasyon kategorileri M (Eğitim), N (Sağlık işleri ve sosyal hizmetler)

ile Bölüm 92 (Eğlence, kültür ve sporla ilgili faaliyetler) içinde sınıflandırılan girişimlerdeki,

küçük işletme sahipleri ve müdürlerinin işlerini göstermektedir.

  

1311     Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki küçük işletme sahipleri ve

müdürleri

  

Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki küçük işletme sahipleri ve

müdürleri; birden fazla olmayan başka bir müdürün yardımıyla ve yönetimle ilgili olmayan az da

olsa başka birinin yardımıyla, kendi adına veya mal sahibinin adına üstlendikleri küçük tarımsal



çiftlikleri veya avcılık, ormancılık veya balıkçılık ile ilgili iş faaliyetlerini planlayan, yöneten ve

koordine eden kişilerdir.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Politikaları planlamak ve yürütmek;

(b) bütçe tahminleri yapmak;

(c) satıcılar ve müşterilerle veya diğer organizasyonlarla görüşmelerde bulunmak;

(d) kaynakların kullanımını planlamak, kontrol etmek ve ücretle işçi tutmak;

(e) günlük işleri yönetmek;

(f) varsa, mal sahiplerine rapor vermek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İşletmeci, tarım

• İşletmeci, balıkçılık

• İşletmeci, ormancılık

• İşletmeci, avcılık

  

Başka yerde sınıflandırılan ilgili bazı meslekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/tarım - 1221

• Çiftçi, tarla ürünü - 6111

• Çiftçi, çiftlik hayvanları - 6121

• Genel müdür, girişim/tarım - 1210

  

1312     İmalat sanayi sektöründeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri

  

İmalat sanayii sektöründeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri; birden fazla olmayan başka bir

müdürün yardımıyla ve yönetimle ilgili olmayan az da olsa başka birinin yardımıyla, kendi adına

veya mal sahibinin adına üstlendikleri imalat ile ilgili iş faaliyetlerini planlayan, yöneten ve

koordine eden kişilerdir.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Politikaları planlamak ve yürütmek;

(b) bütçe tahminleri yapmak;

(c) satıcılar ve müşterilerle veya diğer organizasyonlarla görüşmelerde bulunmak;

(d) kaynakların kullanımını planlamak, kontrol etmek ve ücretle işçi tutmak;

(e) günlük işleri yönetmek;



(f) varsa, mal sahiplerine rapor vermek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Sorumlu müdür, imalat sanayii

• İşletmeci, imalat sanayii

  

Başka yerde sınıflandırılan ilgili bazı meslekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/imalat sanayii - 1222

• Genel müdür, girişim/imalat sanayii - 1210

  

1313     İnşaat sektöründeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri

  

İnşaat sektöründeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri; birden fazla olmayan başka bir müdürün

yardımıyla ve yönetimle ilgili olmayan az da olsa başka birinin yardımıyla, kendi adına veya mal

sahibinin adına üstlendikleri, inşaat ile ilgili iş faaliyetlerini planlayan, yöneten ve koordine eden

kişilerdir.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Politikaları planlamak ve yürütmek;

(b) bütçe tahminleri yapmak;

(c) satıcılar ve müşterilerle veya diğer organizasyonlarla görüşmelerde bulunmak;

(d) kaynakların kullanımını planlamak, kontrol etmek ve ücretle işçi tutmak;

(e) günlük işleri yönetmek;

(f) varsa, mal sahiplerine rapor vermek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Sorumlu müdür, inşaat

  

Başka yerde sınıflandırılan ilgili bazı meslekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/inşaat -1223

• Genel müdür,girişim/inşaat-1210

  



1314     Toptan ve perakende ticaret sektörlerindeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri

  

Toptan ve perakende ticaret sektörlerindeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri; birden fazla

olmayan başka bir müdürün yardımıyla ve yönetimle ilgili olmayan az da olsa başka birinin

yardımıyla, kendi adına veya mal sahibinin adına üstlendikleri, toptan ve perakende ticaret ile

ilgili iş faaliyetlerini planlayan, yöneten ve koordine eden kişilerdir.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Politikaları planlamak ve yürütmek;

(b) bütçe tahminleri yapmak;

(c) satıcılar ve müşterilerle veya diğer organizasyonlarla görüşmelerde bulunmak;

d) kaynakların kullanımını planlamak, kontrol etmek ve ücretle işçi tutmak;

(e) günlük işleri yönetmek;

(f) varsa, mal sahiplerine rapor vermek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İşletmeci, perakende ticaret

• Sorumlu müdür, toptan ticaret

  

Başka yerde sınıflandırılan ilgili bazı meslekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/perakende ticaret - 1224

• Genel müdür, girişim/toptan ticaret - 1210

  

1315     Oteller ve lokantalar sektöründeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri

  

Oteller ve lokantalar sektöründeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri; birden fazla olmayan

başka bir müdürün yardımıyla ve yönetimle ilgili olmayan az da olsa başka birinin yardımıyla,

kendi adına veya mal sahibinin adına üstlendikleri, lokanta ve oteller ile ilgili iş faaliyetlerini

planlayan, yöneten ve koordine eden kişilerdir.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Politikaları planlamak ve yürütmek;

(b) bütçe tahminleri yapmak;

(c) satıcılar ve müşterilerle veya diğer organizasyonlarla görüşmelerde bulunmak;

(d) kaynakların kullanımını planlamak, kontrol etmek ve ücretle işçi tutmak;

(e) günlük işleri yönetmek;



(f) varsa, mal sahiplerine rapor vermek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Sorumlu müdür, otel

• İşletmeci, lokanta

  

Başka yerde sınıflandırılan ilgili bazı meslekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/lokanta - 1225

• Genel müdür, girişim/otel - 1210

  

1316     Ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri sektörlerindeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri

  

Ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri sektörlerindeki küçük işletme sahipleri ve

müdürleri; birden fazla olmayan başka bir müdürün yardımıyla ve yönetimle ilgili olmayan az da

olsa başka birinin yardımıyla, kendi adına veya mal sahibinin adına üstlendikleri, ulaştırma,

haberleşme ve depolama hizmetleri ile ilgili iş faaliyetlerini planlayan, yöneten ve koordine eden

kişilerdir.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Politikaları planlamak ve yürütmek;

(b) bütçe tahminleri yapmak;

(c) satıcılar ve müşterilerle veya diğer organizasyonlarla görüşmelerde bulunmak;

(d) kaynakların kullanımını planlamak, kontrol etmek ve ücretle işçi tutmak;

(e) günlük işleri yönetmek;

(f) varsa, mal sahiplerine rapor vermek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Sorumlu müdür, iletişim

• Sorumlu müdür, depolama

• İşletmeci, ulaştırma

  

Başka yerde sınıflandırılan ilgili bazı meslekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/iletişim - 1226



• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/depolama - 1226

• Genel müdür, girişim/ulaştırma - 1210

  

1317     İş hizmetleri sektöründeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri

  

İş hizmetleri sektöründeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri; birden fazla olmayan başka bir

müdürün yardımıyla ve yönetimle ilgili olmayan az da olsa başka birinin yardımıyla, kendi adına

veya mal sahibinin adına üstlendikleri, iş hizmetleri ile ilgili girişimin faaliyetlerini planlayan,

yöneten ve koordine eden kişilerdir.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Politikaları planlamak ve yürütmek;

(b) bütçe tahminleri yapmak;

(c) satıcılar ve müşterilerle veya diğer organizasyonlarla görüşmelerde bulunmak;

(d) kaynakların kullanımını planlamak, kontrol etmek ve ücretle işçi tutmak;

(e) günlük işleri yönetmek;

(f) varsa, mal sahiplerine rapor vermek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Sorumlu müdür, iş hizmetleri

  

Başka yerde sınıflandırılan ilgili bazı meslekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/iş hizmetleri - 1227

• Genel müdür, girişim/iş hizmetleri - 1210

  

1318     Kişisel bakım, temizlik ve ilgili hizmetlerdeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri

  

Kişisel bakım, temizlik ve ilgili hizmetlerdeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri; birden fazla

olmayan başka bir müdürün yardımıyla ve yönetimle ilgili olmayan az da olsa başka birinin

yardımıyla, kendi adına veya mal sahibinin adına üstlendikleri, kişisel bakım, temizlik ve ilgili

hizmetler ile ilgili iş faaliyetlerini planlayan, yöneten ve koordine eden kişilerdir.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Politikaları planlamak ve yürütmek;

(b) bütçe tahminleri yapmak;

(c) satıcılar ve müşterilerle veya diğer organizasyonlarla görüşmelerde bulunmak;



(d) kaynakların kullanımını planlamak, kontrol etmek ve ücretle işçi tutmak;

(e) günlük işleri yönetmek;

(f) varsa, mal sahiplerine rapor vermek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İşletmeci, temizleme

• Sorumlu müdür, kişisel bakım

  

Başka yerde sınıflandırılan ilgili bazı meslekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/temizleme - 1228

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/kişisel bakım - 1228

• Genel müdür, girişim/temizleme - 1210

  

1319     Başka yerde sınıflandırılmamış küçük işletme sahipleri ve müdürleri

  

Bu birim grup, Grup 131 Küçük işletme sahipleri ve müdürleri içindeki diğer birim gruplarda

sınıflandırılmamış küçük işletme sahipleri ve müdürlerini kapsamaktadır. Örneğin, birden fazla

olmayan başka bir müdürün yardımıyla ve yönetimle ilgili olmayan az da olsa başka birinin

yardımıyla, kendi adına veya mal sahibinin adına üstlendikleri, eğitim, sağlık, eğlence, kültürel

veya sportif faaliyetler ile ilgili işyerlerinin faaliyetlerini planlayan, yöneten ve koordine eden

kişilerin burada sınıflandırılması gerekir.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Politikaları planlamak ve yürütmek;

(b) bütçe tahminleri yapmak;

(c) satıcılar ve müşterilerle veya diğer organizasyonlarla görüşmelerde bulunmak;

(d) kaynakların kullanımını planlamak, kontrol etmek ve ücretle işçi tutmak;

(e) günlük işleri yönetmek;

(f) varsa, mal sahiplerine rapor vermek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Sorumlu müdür, eğitim

• Sorumlu müdür, sağlık

• Sorumlu müdür, eğlence



• İşletmeci, seyahat acentası

  

Başka yerde sınıflandırılan ilgili bazı meslekler:

 

• Dekan - 1229

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/eğlence-1229

• Genel müdür, girişim/eğitim - 1210

• Genel müdür, girişim/sağlık - 1210

  

2           PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Profesyonel meslek mensupları; mevcut bilgi birikimini artırır, bilimsel veya sanatsal kavram ve

kuramları uygular, sistematik bir şekilde mevcut bilgileri öğretir ya da bu üç faaliyetin herhangi

bir kombinasyonu ile uğraşırlar. Bu ana grup içindeki mesleklerin çoğu, dördüncü ISCO beceri

seviyesinde yer alan becerileri gerektirir.

 

Profesyonel meslek mensupları tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır:

 

Matematik, mühendislik ve teknolojiyi kapsayan fizik bilimleri, tıp ile ilgili mesleklerin de

içerildiği yaşam bilimleri, ayrıca beşeri bilimler ve sosyal bilimler ile ilgili analizlerin ve

araştırmaların yürütülmesi, kavram, kuram ve uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi ile mevcut

bilgilerin kullanılması veya bu konularda danışmanlık hizmetleri verilmesi; farklı eğitim

seviyelerinde bir veya daha fazla bilim dalının kuram ve uygulamasının öğretilmesi; özürlü

kişilere eğitim ve öğretim verilmesi; çeşitli işlerin, hukuki ve sosyal hizmetlerin sağlanması; sanat

çalışmalarının yapılması ve yürütülmesi; ruhsal rehberlik sağlanması; bilimsel makale ve

raporların hazırlanması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Belirli görevlere, bunların yapılmasındaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eğitim-öğretim

ihtiyaçlarına dayandırılarak burada tanımlanmış mesleklerin bir kısmının Ana grup 3 Yardımcı

profesyonel meslek mensupları içinde sınıflandırılması daha uygun olabilir. Bu durum, özellikle

eğitim meslekleri, hemsirelik ve sosyal hizmet meslekleri arasında bulunmaktadır.

 

Bu ana gruptaki meslekler, aşağıdaki alt ana gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

21 Fizik, matematik ve mühendislik bilimleri ile ilgili profesyonel meslek mensupları

 

22 Yaşam bilimleri ve sağlık ile ilgili profesyonel meslek mensupları

 

23 Eğitim bilimleri ile ilgili profesyonel meslek mensupları

 

24 Diğer profesyonel meslek mensupları



  

21         FİZİK, MATEMATİK VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK

MENSUPLARI

  

Fizik, matematik ve mühendislik bilimleri ile ilgili profesyonel meslek mensupları; fizik,

astronomi, meteoroloji, kimya, jeofizik, jeoloji, matematik, istatistik, bilgisayar, mimarlık,

mühendislik ve teknoloji gibi alanlardaki araştırmaları yürütürler, kavram, kuram ve kullanıma

yönelik yöntemleri geliştirirler ya da bilimsel bilgilerin uygulamasını yaparlar.

 

Bu alt ana gruptaki çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır:

Fiziksel durum ve olguların özellikleri, çeşitli maddeler, malzemeler ve ürünlerin kimyasal

nitelikleri ve işlemleri ile matematik, istatistik ve bilgisayar kavram ve yöntemleri konusundaki

çalışma ve araştırmaların yürütülmesi, bunların genişletilmesi, danışmanlık hizmetleri verilmesi

ya da uygulamalarının yapılması; binaların, iş merkezlerinin ve trafik sistemlerinin inşasında ya

da makine ve diğer teçhizat da dahil inşaat mühendisliği, endüstriyel yapılar ve madencilik

yöntemleri konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi, bunların tasarlanması, yürütülmesi,

uygulanması ve en iyi şekilde kullanımının sağlanması; kara ve deniz araştırmalarının ve

haritalarının yapılması; özel malzemelerin, ürünlerin ve yöntemlerin teknolojik yönleri ile üretim

etkinliği ve iş organizasyonu konusunda çalışmalar yapılması ve danışmanlık hizmetleri

verilmesi; bilimsel makale ve raporların hazırlanması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama

dahil edilebilir.

 

Bu alt ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

211 Fizikçiler, kimyacılar ve ilgili profesyonel meslek mensupları

 

212 Matematikçiler, istatistikçiler ve ilgili profesyonel meslek mensupları

 

213 Bilgisayarla ilgili profesyonel meslek mensupları

 

214 Mimarlar, mühendisler ve ilgili profesyonel meslek mensupları

  

211       FİZİKÇİLER, KİMYACILAR VE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Fizikçiler, kimyacılar ve ilgili profesyonel meslek mensupları; fizik, astronomi, meteoroloji,

kimya, jeoloji ve jeofizik ile ilgili araştırmaları yürütürler, kavram, kuram ve kullanıma yönelik

yöntemleri geliştirirler ya da bilimsel bilgilerin uygulamasını yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Mekanik, termodinamik, optik, sonik, elektrik, manyetizma,

elektronik, nükleer fizik, astronomi, çeşitli kimya branşları, ayrıca atmosferik koşullar ya da

dünyanın fiziksel durumu ile ilgili araştırma ve deneylerle elde edilmiş bilimsel bilgilerin

genişletilmesi ve imalat, tarım, tıp, seyrüsefer, uzay araştırmaları, petrol, gaz, su ve mineral



çıkarma, iletişim ve diğer hizmetler veya inşaat mühendisliği gibi alanlarda bu bilgilerin

uygulanması ya da bu konularda danışmanlık hizmetleri verilmesi; bilimsel makale ve raporların

hazırlanması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

2111 Fizikçiler ve astronomlar

2112 Meteorologlar

2113 Kimyacılar

2114 Jeologlar ve jeofizikçiler

  

2111     Fizikçiler ve astronomlar

  

Fizikçiler ve astronomlar, sınai, tıbbi, askeri vb. alanlardaki fizik ve astronomi ile ilgili

araştırmaları yürütürler, kavram, kuram ve kullanıma yönelik yöntemleri geliştirirler ya da

bilimsel bilgilerin uygulamasını yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Fizik ve astronomi ile ilgili araştırmaları yürütmek, kavram, kuram ve kullanıma yönelik

yöntemleri geliştirmek;

(b) mekanik, termodinamik, optik, sonik, elektrik, manyetizma, elektronik ve nükleer fizik veya

astronomi gibi alanlarda deneyleri, testleri ve analizleri yürütmek;

(c) katı haldeki maddelerin özellikleri ve yapısı ile ısı, basınç, gerilim gibi şartlar altındaki

davranışlarına ilişkin deney, test ve analizleri yürütmek;

(d) inceleme ve deneylerin sonuçlarını değerlendirmek ve temel olarak matematiksel teknikler ve

modeller kullanarak sonuçları ifade etmek;

(e) fizik veya astronomi ilke ve tekniklerinin sınai, tıbbi, askeri vb. alanlardaki uygulamalarını

geliştirmek;

(f) hava olaylarını gözlemlemek, analiz etmek ve yorumlamak, seyrüsefer veya uzay araştırması

gibi alanlarda kullanılan yöntemleri ve teknikleri geliştirmek;

(g) bilimsel makale ve raporları hazırlamak;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Astronom

• Fizikçi

 

  



2112     Meteorologlar

  

Meteorologlar, atmosferin bileşimi, yapısı ve dinamiği ile ilgili araştırmaları yürütürler, kavram,

kuram ve kullanıma yönelik yöntemleri geliştirirler, havacılık, gemicilik, tarım ve diğer alanlarda

kullanılması ve kamunun bilgilendirilmesi için ayrıntılı veya uzun dönem hava tahmin raporlarını

hazırlarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

(a) Atmosferin bileşimi, yapısı ve dinamiği ile ilgili araştırmaları yürütmek ve kavram, kuram ve

kullanıma yönelik yöntemleri geliştirmek;

(b) bulut oluşumu ve yağış miktarı, elektriksel düzensizlikler veya güneş ışığının yayılması gibi

hava hareketleri, basınçları, ısıları, nemi ve diğer hava olaylarının hızı ve yönünü araştırmak;

(c) hava istasyonlarından toplanan verileri incelemek, havacılık, gemicilik, tarım ve diğer

alanlarda kullanılması ve kamunun bilgilendirilmesi için ayrıntılı veya uzun dönem hava haritaları

ve tahmin raporları hazırlamak;

(d) sis dağılımı, suni yağmur ve diğer hava kontrol deneylerini yürütmek;

(e) bilimsel makale ve raporları hazırlamak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İklimbilimci

• Hava durumu tahmincisi

• Meteorolog

 

  

2113     Kimyacılar

  

Kimyacılar; malzemeleri, endüstriyel ürünler ve işlemleri test etmeye, geliştirmeye yönelik kimya

ile ilgili araştırmaları yürütürler, kavram, kuram ve kullanıma yönelik yöntemleri geliştirirler ya

da bilimsel bilgilerin uygulamasını yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kimya ile ilgili araştırmaları yürütmek ve kavram, kuram ve kullanıma yönelik yöntemleri

geliştirmek;

(b) çeşitli doğal, suni ya da sentetik maddeler, malzemeler ve ürünlerdeki kimyasal bileşim ve

enerji ile kimyasal değişiklikleri araştırmaya yönelik deneyleri, testleri ve analizleri yürütmek;

(c) araştırmaların ve deneylerin sonuçlarını değerlendirmek ve yorumlamak;

(d) eczacılıkla ilgili ve diğer endüstriyel malzemeleri, ürünleri ve işlemleri geliştirmek;

(e) imalatcılar ya da kullanıcılar için kalite kontrol işlemlerini geliştirmek;



(f) bilimsel makale ve raporları hazırlamak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Kimyacı

• Kimyacı, eczacılık

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Biyokimyacı - 2212

• Eczacı - 2224

• Farmakolog - 2212

 

  

2114     Jeologlar ve jeofizikçiler

  

Jeologlar ve jeofizikçiler; petrol, gaz ve maden çıkarma, su kaynaklarını koruma, inşaat

mühendisliği, iletişim ve seyrüsefer gibi alanlarda jeoloji ve jeofizik ile ilgili araştırmaları

yürütürler, kavram, kuram ve kullanıma yönelik yöntemleri geliştirirler ya da bilimsel bilgileri

uygularlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Jeoloji ve jeofizik ile ilgili araştırmaları yürütmek, kavram, kuram ve kullanıma yönelik

yöntemleri geliştirmek;

(b) yerkabuğunun yapısı ve bileşimini incelemek, dünyanın gelişimini etkileyen süreçleri

belirlemeye, geçmiş yaşamın gelişimini izlemeye ve jeolojik oluşumların kronolojisini ve

doğasını saptamak amacıyla kayaları, madenleri, fosil kalıntılarını vb. incelemek;

(c) araştırma verilerini yorumlamak ve jeoloji ile ilgili raporları, haritaları, çizelgeleri ve

diyagramları hazırlamak;

(d) maden, gaz ve petrol yatakları ile yeraltı su kaynaklarının kullanılabilir potansiyelini tayin

etmek için araştırma sonuçlarını kullanmak;

(e) baraj, köprü, tünel ve büyük inşaatlar gibi inşaat mühendisliği projelerinde karşılaşılan

problemlerde jeoloji ile ilgili bilgileri kullanmak;

(f) yeryüzünü etkileyen sismik, yerçekimi, elektrik, termal ve manyetik kuvvetleri araştırmak ve

ölçmek;

(g) atmosferdeki optik ve akustik olguları araştırmak ve ölçmek;

(h) dünyanın ağırlığı, hacmi ve kütlesi ile iç kısmının bileşimi ve yapısını tahmin etmek,

yanardağların, buzulların ve depremlerin yapılarını ve faaliyetlerini incelemek;



(i) dünyanın manyetik alanının haritasını yapmak, TV-radyo yayını ve seyrüsefer amacıyla bu tür

haritaları ve diğer toplanmış verileri kullanmak;

(j) termal enerji değişimi gibi denizler ve atmosferin fiziksel özellikleri ile bunların birbirleriyle

ilişkilerini incelemek ve ölçmek;

(k) sismolojik, gravimetrik, manyetik, elektrik ya da radiometrik yöntemleri kullanarak petrol, gaz

ve maden yatakları ile yeraltı su kaynaklarının yapısı ve büyüklüğünü belirlemek ve yerlerini

tayin etmek;

(l) bilimsel makale ve raporları hazırlamak;

(m) ilgili diğer görevleri yapmak;

(n) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Jeolog

• Jeofizikçi

  

212       MATEMATİKÇİLER, İSTATİSTİKÇİLER VE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK

MENSUPLARI

  

Matematikçiler, istatistikçiler ve ilgili profesyonel meslek mensupları; sosyal bilimler, doğa veya

yaşam bilimlerinin diğer alanları da dahil mühendislik, ticaret ya da tıp gibi geniş bir yelpazede

araştırmaları yürütürler, matematik, aktüerya veya istatistik ile ilgili kavram, kuram, kullanıma

yönelik yöntem ve teknikleri geliştirirler ve bu bilgilerin uygulamasını yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Temel matematikte araştırmaların yürütülmesi, matematik,

aktüerya ve istatistik ile ilgili ilke ve teknikler konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi ya da

bunların uygulanması; sigorta ve emekli maaşı sınıflandırma cetvellerinin tasarımı da dahil

aktüerya işlerinin yapılması ve bunlar üzerine danışmanlık hizmetleri verilmesi; istatistiki veri

toplama yöntemlerinin planlanması, tasarımının yapılması ve yürütülmesi; istatistiki verilerin

değerlendirilmesi, düzenlenmesi, işleme tabi tutulması, yorumlanması ve analiz edilmesi; bilimsel

makale ve raporların hazırlanması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

2121 Matematikçiler ve ilgili profesyonel meslek mensupları

2122 İstatistikçiler

  

2121     Matematikçiler ve ilgili profesyonel meslek mensupları

  

Matematikçiler ve ilgili profesyonel meslek mensupları; sosyal bilimler, doğa veya yaşam

bilimlerinin diğer alanları da dahil mühendislik, ticaret veya tıp gibi sahalarda araştırmaları

yürütürler, matematik ve aktüerya ile ilgili kavram, kuram, kullanıma yönelik yöntem ve



teknikleri geliştirirler, bunların pratik uygulamalarıyla uğraşırlar ya da bu konularda danışmanlık

hizmetleri verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Matematik ve aktüerya ile ilgili kuram ve teknikleri incelemek ve geliştirmek;

(b) sosyal, doğa ve yaşam bilimlerinin diğer alanları da dahil mühendislik, bilimsel tarım ve tıp

gibi geniş bir alanda, matematik ile ilgili ilke, model ve teknikler konusunda danışmanlık

hizmetleri vermek ya da bunları kullanmak;

(c) özellikle girdi-çıktı ilişkisi bakımından yönetim problemlerinin mantıksal analizlerini

yürütmek ve genellikle bilgisayar ile çözümleme ve programlama için her bir matematiksel

modeli formüle etmek;

(d) emekli maaşı sınıflandırma cetvelleri ile yaşam, sağlık, sosyal ve diğer sigorta sistemleri

türlerinin planını yapmak ve bunları işleme sokmak;

(e) bilimsel makale ve raporları hazırlamak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Hayat sigortası istatistikleri uzmanı

• Çözümlemeci, yöneylem araştırması

• Matematikçi, uygulamalı matematik

• Matematikçi, teorik matematik

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Asistan, aktüerya - 3434

• Asistan, matematik - 3434

• Büro elemanı, aktüerya - 4122

• İstatistikçi, matematik - 2122

 

  

2122     İstatistikçiler

  

İstatistikçiler; sosyal bilimler, doğa veya yaşam bilimlerinin diğer alanları da dahil iş ya da tıp gibi

sahalarda araştırmaları yürütürler, istatistik ile ilgili kavram, kuram ve kullanıma yönelik

yöntemler ile tekniklerin matematiksel ve diğer yönlerini geliştirirler, pratik uygulamalarıyla

uğraşırlar veya bunlar üzerine danışmanlık hizmetleri verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:



 

(a) İstatistiki kuramları ve metodolojileri incelemek ve geliştirmek;

(b) anketler ve diğer istatistiki veri toplama yöntemlerini planlamak ve düzenlemek, ayrıca

anketlerin tasarımını yapmak;

(c) istatistiki verileri değerlendirmek, işlemek, analiz etmek ve yorumlamak, ayrıca bunları yayın

için hazırlamak;

(d) çeşitli veri toplama yöntemleri ile istatistiki yöntem ve teknikler konusunda danışmanlık

hizmetleri vermek veya bunları uygulamak, doğa, yaşam veya sosyal bilimlerin diğer alanları da

dahil özellikle iş ve tıp alanlarında bulunan sonuçların güvenirliliğini belirlemek;

(e) bilimsel makale ve raporları hazırlamak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Demograf

• İstatistikçi

• İstatistikçi, uygulamalı istatistik

• İstatistikçi, matematiksel

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Asistan, istatistik - 3434

• Büro elemanı, istatistik - 4122

 

  

213       BİLGİSAYARLA İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Bilgisayarla ilgili profesyonel meslek mensupları; araştırmaları yürütürler, temel bilgisayar bilgi

sistemleri, yazılım ve ilgili kavramları geliştirirler, verilerin bütünlüğü ve güvenliğini sağlamak

için veri tabanı yönetim sistemleri ile veri sözlüğünün bakımı dahil kullanıma yönelik yöntemleri

ve ilkeleri geliştirirler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Bilgisayar mimarisi ve tasarımı, veri yapıları ile veri tabanları,

algoritmalar, yapay zeka, bilgisayar dilleri, veri iletişimi ve bilgisayar kontrollü robotlar gibi

alanlarda bilgisayarın kullanımı için kullanıma yönelik yöntemlerin ve teorik konulardaki

araştırmaların yürütülmesi; özel uygulamalar için donanım ve yazılım konfigürasyonlarının

değerlendirilmesi, planlanması ve tasarımının yapılması; bilgisayar programlarının tasarlanması,

yazılması, test edilmesi ve bakımlarının yapılması; bilimsel makalelerin, teknik raporların,

dökümanların ve el kitaplarının hazırlanması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil

edilebilir.



 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

2131 Bilgisayar sistem tasarımcıları ve çözümlemecileri

2132 Bilgisayar programcıları

2139 Başka yerde sınıflandırılmamış bilgisayarla ilgili profesyonel meslek mensupları

  

2131     Bilgisayar sistem tasarımcıları ve çözümlemecileri

  

Bilgisayar sistem tasarımcıları ve çözümlemecileri; araştırmaları yürütürler, bilgisayarla ilgili

kavramları ve kullanıma yönelik yöntemleri geliştirirler ve bunların pratik uygulamaları ile

uğraşırlar veya bu konularda danışmanlık hizmetleri verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Bilgi iletişimi ve bilginin işlenmesi, planlanması, tasarımı, süreç kontrolü ve üretime yönelik

bilgisayar ve bilgisayara dayalı sistemlerin temel ilkeleri ve kullanıma yönelik yöntemleri

araştırmak; veri yapıları ve veri tabanları, algoritmalar, yapay zeka ve bilgisayar kontrollü robotlar

da dahil bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve bakımını yapmak;

(b) doğru ve güvenli veri sağlamak için veri tabanı işletim sistemleri ile veri sözlüğünün

sürekliliğini sağlamak;

(c) bilgisayar, çevresel donanım ve ilgili yöntem ve yazılımlar ile bunların gelişmesine katkıda

bulunmak ve potansiyelini artırmak;

(d) donanım ve yazılım konfigürasyonları ile ortaya çıkan ihtiyaçları belirlemek için görüşmeler

yolu ile bilgisayar kullanıcı ihtiyaçlarını incelemek ve maliyet-fayda analizlerini hazırlamak;

(e) program tanımlarını yazmak, bilgisayar donanım ve yazılım konfigürasyonlarının işletim ve

bakım yöntemlerini belirten teknik raporları ve eğitim el kitaplarını hazırlamak;

(f) bilgisayarların tüm işlevlerini kontrol eden ve donanım ile bilgisayar yazılımları arasındaki

bağlantıları kurmaya yarayan yazılımların tasarımını yapmak, yazmak ve güncelleştirmek;

(g) bilgisayarlar arasındaki iletişim ağlarının tasarımını yapmak ve yürütmek;

(h) bilgisayar yazılımlarının yazılması, belgelenmesi ve güncelleştirilmesi için bilgisayar dilleri de

dahil ileri yöntem ve araçlar geliştirmek;

(i) bilimsel makale ve raporları hazırlamak;

(j) ilgili diğer görevleri yapmak;

(k) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Çözümlemeci, iletişim/bilgisayar

• Çözümlemeci, veritabanı/ bilgisayar

• Çözümlemeci, sistemler/ bilgisayar

• Veritabanı yöneticisi



• Tasarımcı, sistemler/ bilgisayar

• Mühendis, bilgisayar sistemleri

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Mühendis, bilgisayar uygulamaları - 2139

• Teknisyen, bilgisayar - 3121

 

  

2132     Bilgisayar programcıları

  

Bilgisayar programcıları; kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için bilgisayar programları yazar,

test eder ve güncelleştirirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Bilgisayar sistem tasarımcıları ve çözümlemecileriyle ve konuyla ilgili uzmanlarla

görüşmelerde bulunarak, program amacını, çıktı gereksinimlerini, girdi verilerinin yapısı ile

kaynaklarını incelemek ve gerekli olan kontrolleri yapmak;

(b) ayrıntılı mantıksal iş akım çizelgelerini ve diyagramlarını hazırlamak, veri girişi ile bilgisayar

işlemlerinin çalışması için adımların sırasını oluşturmak;

(c) makine kodunda, birleştiricide veya gerektiği zaman Bilgisayar sistem tasarımcıları ve

çözümlemecileri tarafından şart koşulmuş tanımlara dayalı PL/1, COBOL, FORTRAN, PASCAL,

BASIC veya C gibi yüksek seviyeli bir dilde bilgisayar programlarının ayrıntılı

dökümantasyonunu yazmak ve sağlamak, ayrıca hataları çıkarmak için programları test etmek

(d) girdi veya çıktı tanımlarının ya da donanım konfigürasyonlarının değişebileceğini hesaba

katarak bilgisayar programları ile bunlara ait dökümantasyonları güncelleştirmek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Programcı

• Programcı, iletişim

• Programcı, veri tabanı

 

  

2139     Başka yerde sınıflandırılmamış bilgisayarla ilgili profesyonel meslek mensupları

  

Bu birim grup, Grup 213 Bilgisayarla ilgili profesyonel meslek mensupları içindeki diğer birim

gruplarda sınıflandırılmamış bilgisayarla ilgili profesyonel meslek mensuplarını kapsamaktadır.



 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Bilgisayar yazılım uygulamaları ile bilgisayar işletim sistemlerinin tasarımını yapmak ve

yürütmek;

(b) bilgisayar yazılım uygulamaları ile bilgisayar işletim sistemlerinin bakımını yapmak ve

güncelleştirmek;

(c) bilgisayarları kurmak ve bilgisayar donanımları konusunda arızaları tespit etmek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Mühendis, bilgisayar montaj uygulamaları

  

214       MİMARLAR, MÜHENDİSLER VE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Mimarlar, mühendisler ve ilgili profesyonel meslek mensupları; üretim işlemlerinin teknolojik ve

ekonomik etkinliği alanları da dahil mimarlık ve mühendislik gibi sahalarda araştırmaları

yürütürler, kavram, kuram ve uygulama yöntemlerini geliştirirler ve mevcut bilgilerin

uygulamasını yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Binaların, kentlerin, trafik ve peyzaj sistemlerinin inşası

konularında araştırmalar yapılması ve danışmanlık hizmetleri verilmesi, bu inşaatların tasarımının

yapılması ve yürütülmesi, bunların bakım ve tamirleri konusunda danışmanlık hizmetleri

verilmesi ve yürütülmesi; makineler, makine kısımları ve sanayi tesisleri de dahil inşaat

mühendisliği ve diğer sanayi yapıları ya da elektrik ve elektronik ürünler ve sistemlerin inşaatı

konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi ve bu inşaatların yürütülmesi; çeşitli maddelerin ve

malzemelerin üretimleri için ticari-ölçekli kimyasal işlemlerin geliştirilmesi ve uygulanması;

yerkabuğundan su, petrol, gaz ve diğer madenlerin çıkarılması, bunların cevherlerinden metallerin

ayrıştırılması veya yeni malzemelerin ortaya çıkarılması için ticari-ölçekli yöntemlerin

geliştirilmesi ve kullanılması; toprağın, denizin ve diğer alanların araştırılması ile grafiksel, dijital

ve resimli gösterimlerin üretilmesi; özel malzemelerin, ürünlerin ve işlemlerin teknolojik yönleri

ile üretim ve iş organizasyonunun etkinliği konusunda çalışmaların yapılması ve danışmanlık

hizmetleri verilmesi; bilimsel makale ve raporların hazırlanması. Diğer çalışanların denetlenmesi

de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

2141 Mimarlar, şehir ve trafik planlamacıları

2142 İnşaat mühendisleri;

2143 Elektrik mühendisleri



2144 Elektronik ve iletişim mühendisleri

2145 Makina mühendisleri

2146 Kimya mühendisleri

2147 Maden mühendisleri, metalürji mühendisleri ve ilgili profesyonel meslek mensupları

2148 Haritacılar ve harita mühendisleri

2149 Başka yerde sınıflandırılmamış mimarlar, mühendisler (ziraat mühendisleri, çevre

mühendisleri, gıda mühendisleri, genetik mühendisleri vb.) ve ilgili profesyonel meslek

mensupları

  

2141     Mimarlar, şehir ve trafik planlamacıları

  

Mimarlar, şehir ve trafik planlamacıları; mesken, ticari ve sanayi amaçlı binaları, şehir planları,

peyzaj ve trafik sistemleri ile ilgili araştırmaları yürütürler, danışmanlık hizmetleri verirler ve

tasarımlar yaparlar, ayrıca bunların inşaatı, bakımı ve rehabilitasyonunu planlarlar ve denetimini

yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

(a) Yeni veya ileri mimari kuram ve yöntemleri geliştirmek;

(b) inşaat alanlarını denetlemek, müşteriler ile fikir alışverişi yapmak ve inşaatın modeli ile diğer

yönleri hakkında tavsiyelerde bulunmak;

(c) binaların tasarımını yapmak, bunların inşaatı ve rehabilitasyonu için ayrıntılı çizimler ve

planlar hazırlamak, ayrıca stil, maliyet, zamanlama, talimatlara uygunluk, v.b. hususlarında

projelerin uygunluğunu sağlamak için gerekli bağlantıları yapmak;

(d) binaların iç mekanlarının işlevi ve kalitesi konusundaki problemler için en iyi çözümleri

belirlemek ve bulmak, ayrıca gerekli tasarım, çizim ve planları yapmak;

(e) talimatlara uygunluğu sağlamak için inşaatı denetlemek;

(f) kentleşme alanlarının planını yapmak ve gelişimini koordine etmek;

(g) parklar, okullar, kurumlar, havaalanları, karayolları ve ilgili projeler ile ticari, sanayi ve

mesken amaçlı yerler için arazilerin gelişimini planlamak ve tasarımını yapmak;

(h) etkinlik ve güvenlik için yolların ve trafiğin rotasını ve kontrolünü planlamak, ayrıca bu

konularda danışmanlık hizmetleri vermek;

(i) diğer ilgili uzmanlarla teknik irtibatı ve fikir alışverişini sürdürmek;

(j) bilimsel makale ve raporları hazırlamak;

(k) ilgili diğer görevleri yapmak;

(l) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

• Mimar, inşaat

• Mimar, iç mekan

• Mimar, peyzaj

• Planlayıcı, trafik

• Planlayıcı, kent



  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

• Dekoratör, iç mekan - 3471

• Tasarımcı, dekorasyon - 3471

 

  

2142     İnşaat mühendisleri

  

İnşaat mühendisleri; inşaat ile ilgili araştırmaları yürütürler ve danışmanlık hizmetleri verirler,

inşaatların tasarımını yapar ve yapımını yönetirler, inşaat mühendisliği yapılarının (yol, köprü,

baraj vb.) işletimi ve bakımını sağlarlar, ayrıca özel malzemelerin teknolojik yönlerini incelerler

ve bu konuda danışmanlık hizmetleri verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) İnşaat mühendisliği ile ilgili araştırmaları yürütmek, yeni veya ileri kuram ve yöntemleri

geliştirmek;

(b) köprü, baraj, iskele, yol, havaalanı, demiryolu, kanal, boruhattı, atık madde ve sel kontrol

sistemleri ile endüstriyel amaçlı yapılar ve diğer büyük binalar konusunda danışmanlık hizmetleri

vermek ve bu tür yapıların tasarımını yapmak;

(c) inşaat yöntemleri, malzemeleri ve kalite standartlarını belirlemek, inşaat çalışmasını

yönetmek;(d) güvenlik ve çevresel koruma da dahil yapıların etkin işleyişini sağlamak için kontrol

sistemlerini kurmak;

(e) kusurlu yerleri tespit etmek ve düzeltmek;

(f) mevcut yapıların bakım ve onarımını organize etmek ve yürütmek;

(g) özel malzemelerin teknolojik yönlerini incelemek ve bunlar için danışmanlık hizmetleri

vermek;

(h) diğer ilgili uzmanlarla teknik irtibatı ve fikir alışverişini sürdürmek;

(i) bilimsel makale ve raporları hazırlamak;

(j) ilgili diğer görevleri yapmak;

(k) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

• Mühendis, inşaat

• Mühendis, inşaat/havalimanı inşaatı

• Mühendis, inşaat/köprü inşaatı

• Mühendis, inşaat/bina inşaatı

• Mühendis, inşaat/otoyol ve yol inşaatı

• Teknolog, bina malzemeleri

  

2143     Elektrik mühendisleri



  

Elektrik mühendisleri; elektrik sistemleri, motorları ve donanımlarının yapımı konusunda

araştırmaları yürütürler, danışmanlık hizmetleri verirler, bunların tasarımını yaparlar ve yapımını

yönetirler, ayrıca bunların işleyişi, bakımı ve onarımı konusunda danışmanlık hizmetleri verirler

ve bu işleri yönetirler, özel malzemelerin, ürünlerin ve yöntemlerin teknolojik yönleri konusunda

çalışırlar ve danışmanlık hizmetleri verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Elektrik enerjisi üretimi, nakli ve dağıtımı için sistemler konusunda danışmanlık hizmetleri

vermek ve bu sistemlerin tasarımını yapmak;

(b) elektrik motorları, elektriksel çekiş ve diğer donanımlar ile elektrikli ev aletleri konusunda

danışmanlık hizmetleri vermek ve bunların tasarımını yapmak;

(c) sanayi binaları ile diğer binalardaki ve objelerdeki elektrik tesisatı ve uygulanmasını

belirlemek, gerekiyorsa işin bir kısmını yönetmek;

(d) elektrik üretim ve dağıtım sistemleri, motorları ve donanımlarının etkin işleyişini ve

güvenliğini sağlamak için kontrol standartları ve işlemlerini kurmak;

(e) kusurlu yerleri tespit etmek ve düzeltmek;

(f) var olan elektrik sistemleri, motorları ve donanımlarının bakımı ve tamirini organize etmek ve

yürütmek;

(g) özel malzemelerin, ürünlerin ya da yöntemlerin teknolojik yönlerini incelemek ve bunlar için

danışmanlık hizmetleri vermek;

(h) diğer ilgili uzmanlarla teknik irtibatı ve fikir alışverişini sürdürmek;

(i) bilimsel makale ve raporları hazırlamak;

(j) ilgili diğer görevleri yapmak;

(k) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

• Mühendis, elektrik

• Mühendis, elektrik /elektrik enerjisi üretimi

• Mühendis, elektrik / elektromekanik donanım

• Teknolog, mühendislik/elektrik

  

2144     Elektronik ve iletişim mühendisleri

  

Elektronik ve iletişim mühendisleri; elektronik sistem ve donanımların inşası konusunda

araştırmaları yürütürler, danışmanlık hizmetleri verirler, bunların tasarımını yaparlar ve yapımı,

işleyişi, bakımı ve onarımını yönetirler ve bu konularda danışmanlık hizmetleri verirler ya da özel

malzemelerin, ürünlerin veya yöntemlerin teknolojik yönleri konusunda çalışırlar ve danışmanlık

hizmetleri verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:



 

(a) Bilgisayar veya iletişim teçhizatları gibi elektronik aygıt, sistem, motor ve teçhizatlar

konusunda danışmanlık hizmetleri vermek ve bunların tasarımını yapmak;

(b) üretim veya montaj yöntemleri, malzemeleri ve kalite standartlarını belirlemek, elektronik

veya iletişim ürünleri ile sistemlerinin üretimini ya da montajını yönetmek;

(c) elektronik sistemlerin, motorların ve donanımların etkin işleyişini ve güvenliğini sağlamak için

kontrol standartları ile işlemlerini kurmak;

(d) kusurlu yerleri tespit etmek ve düzeltmek;

(e) var olan elektronik sistem, motor ve donanımların bakım ve onarımını organize etmek ve

yönetmek;

(f) özel malzemelerin, ürünlerin veya yöntemlerin teknolojik yönlerini incelemek ve bunlar için

danışmanlık hizmetleri vermek;

(g) diğer ilgili uzmanlarla teknik irtibatı ve fikir alışverişini sürdürmek;

(h) bilimsel makale ve raporları hazırlamak;

(i) ilgili diğer görevleri yapmak;

(j) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

• Mühendis, elektronik

• Mühendis, iletişim

• Mühendis, iletişim/radyo

• Teknolog, mühendislik/elektronik

• Teknolog, mühendislik/iletişim

  

2145     Makine mühendisleri

  

Makine mühendisleri; motorlu araçlar, makineler ile sanayi tesisleri, donanım ve sistemlerinin

üretimi konusunda araştırmaları yürütürler ve danışmanlık hizmetleri verirler, ayrıca bunların

tasarımını yaparlar, yapımını yönetirler, işleyiş, tamir ve bakımları konusunda danışmanlık

hizmetleri verirler ve bu işleri yönetirler ya da özel malzemelerin, ürünlerin veya yöntemlerin

teknolojik yönleri konusunda çalışırlar ve danışmanlık hizmetleri verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) İmalat, madencilik, inşaat, tarımsal çalışma ve diğer endüstriyel amaçlar için makineler ve

aletler konusunda danışmanlık hizmetleri vermek ve bunların tasarımını yapmak;

(b) demiryolu lokomotifleri, karayolu taşıtları veya hava taşıtlarının itici kuvveti için ya da

endüstriyel veya diğer makinelerin işletilmesi için kullanılan buharlı, içten yanmalı ve diğer

elektriksiz motorlar ile makineler konusunda danışmanlık hizmetleri vermek ve bunların

tasarımını yapmak;

(c) gemilerin itici kuvvet sistemleri, enerji santralı, ısıtma ve havalandırma sistemleri, dümen

donanımı, pompalar ve diğer mekanik donanımlar konusunda danışmanlık hizmetleri vermek ve



bunların tasarımını yapmak;

(d) gemilerin tekne kısmı ve üst yapıları ile diğer gemiler hakkında danışmanlık hizmetleri

vermek ve bunların tasarımını yapmak;

(e) hava taşıtları için uçak gövdesi, iniş takımları ve diğer donanımların tasarımını yapmak ve bu

konularda danışmanlık hizmetleri vermek;

(f) karayolu taşıtlarının gövdeleri, süspansiyon sistemleri, frenler ve diğer parçaları hakkında

danışmanlık hizmetleri vermek ve bunların tasarımını yapmak;

(g) ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri ile donanımları hakkında danışmanlık hizmetleri

vermek ve tasarımını yapmak;

(h) nükleer enerji üretimi, kontrolü ve kullanımı için mekanik tesis ve donanım konusunda

danışmanlık hizmetleri vermek ve bunların tasarımını yapmak;

(i) kelime işlemci, bilgisayar, kamera, projektör ve hassas aletler gibi cihazlar ya da ürünlerin

elektriksiz kısımları konusunda danışmanlık hizmetleri vermek ve bunların tasarımını yapmak;

(j) tarımsal vb. amaçlı makineler, makine parçaları, aletler, motorlar, cihazlar ile sanayi tesis,

donanım veya sistemlerinin üretim veya montaj yöntemleri ile çalışmasını belirlemek ve kontrol

etmek;

(k) makinelerin, makine parçalarının, aletlerin, motorların, cihazların, sanayi tesis, donanım veya

sistemlerinin etkin işleyişini ve güvenliğini sağlamak için kontrol standartları ve işlemlerini

kurmak

(l) kusurlu yerleri tespit etmek ve düzeltmek;

(m) var olan makinelerin, makine parçalarının, aletlerin, motorların, cihazların, sanayi tesis,

donanım veya sistemlerinin bakım ve onarımını organize etmek ve bu işleri yönetmek;

(n) özel malzemelerin, ürünlerin veya yöntemlerin teknolojik yönlerini incelemek ve bu konularda

danışmanlık hizmetleri vermek;

(o) diğer ilgili uzmanlarla teknik irtibatı ve fikir alışverişini sürdürmek;

(p) bilimsel makale ve raporları hazırlamak;

(r) ilgili diğer görevleri yapmak;

(s) diğer çalışanları d

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Mühendis, gemi - 3141

 

  

2146     Kimya mühendisleri

  

Kimya mühendisleri; ticari-ölçekli kimyasal yöntemler ile ham petrol, petrol türevleri, yiyecek ve

içecek ürünleri, ilaçlar veya sentetik malzemeler gibi çeşitli maddelerin üretimleri konusunda

araştırmaları yürütürler ve danışmanlık hizmetleri verirler, bu işler ile sanayi tesislerinin bakım ve

onarımını yönetirler, ayrıca özel malzemelerin, ürünlerin veya yöntemlerin teknolojik yönleri

konusunda çalışırlar ve danışmanlık hizmetleri verirler.

 



Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Ham petrol, diğer sıvılar veya gazları rafine etmek için ve petrol türevleri, patlayıcılar, gıda ve

içecek ürünleri, ilaçlar veya sentetik malzemeler gibi maddeleri üretmek için ticari-ölçekli

kimyasal işlemler konusunda araştırmaları yürütmek, danışmanlık hizmetleri vermek ve bu

yöntemleri geliştirmek;

(b) kimyasal imalat tesisleri inşaatı ile ilgili aşamaları belirlemek;

(c) üretim yöntemleri, malzemeler ve kalite standartlarını belirlemek ve belirlenen talimatlara

uygunluğu sağlamak;

(d) üretim işlerinin güvenliği ve etkinliğini sağlamak için kontrol standartları ve işlemlerini

kurmak;

(e) kusurlu yerleri tespit etmek ve düzeltmek;

(f) var olan donanımın bakım ve onarımını organize etmek ve bu işleri yönetmek;

(g) özel malzemelerin, ürünlerin ya da yöntemlerin teknolojik yönlerini incelemek ve bu

konularda danışmanlık hizmetleri vermek;

(h) diğer ilgili uzmanlarla teknik irtibatı ve fikir alışverişini sürdürmek;

(i) bilimsel makale ve raporları hazırlamak;

(j) ilgili diğer görevleri yapmak;

(k) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

• Mühendis, kimya

• Mühendis, kimyasal yöntemler

• Mühendis, kimya/petrol ve doğal gaz

• Teknolog, yiyecek ve içecek

• Teknolog, akaryakıt

  

2147     Maden mühendisleri, metalürji mühendisleri ve ilgili profesyonel meslek mensupları

  

Maden mühendisleri, metalürji mühendisleri ve ilgili profesyonel meslek mensupları;

cevherlerden metallerin ayrıştırılması veya topraktan mineral, su, petrol ya da gaz çıkarılması ile

yeni alaşımların, seramik ve diğer malzemelerin geliştirilmesine yönelik ticari ölçekli yöntemler

tasarlar, geliştirir ve bu konudaki araştırmaları yürütürler ya da özel malzemelerin, ürünlerin veya

işlemlerin teknolojik yönleri konusunda çalışırlar ve danışmanlık hizmetleri verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Maden, petrol, gaz ve su çıkarımının mühendislik yönleri ile ilgili yeni veya güncelleştirilmiş

yöntemler konusunda araştırmaları yürütmek, danışmanlık hizmetleri vermek, bunları tasarlamak

ve geliştirmek;

(b) madenciliği daha verimli hale getirecek yöntemlerle, kullanılacak makinelerin tiplerini

belirlemek, maden kuyularının ve tünellerinin planını yapmak ve inşaatını yönetmek;



(c) sondaj alanını belirlemek ve kuyulardan su, petrol veya gaz akışını kontrol edecek yöntemleri

planlamak;

(d) suyun, petrolün ya da gazın depolanması, ilk işlemi ve nakliyesini planlamak ve yönetmek;

(e) güvenlik standartları ve işlemleri ile özellikle yeraltında ilk yardım tesislerini kurmak;

(f) araştırmaları yürütmek, cevherlerden metalleri ayrıştırma yöntemlerini geliştirmek ve

uygulamalara danışmanlık etmek;

(g) metallerin ve alaşımların özelliklerini incelemek, yeni alaşımlar geliştirmek, metal ve

alaşımların imalatı ile işlemlerinin teknik yönlerine danışmanlık hizmetleri vermek ve bu işleri

denetlemek;

(h) özel malzemelerin veya yöntemlerin teknolojik yönlerini incelemek ve bu konularda

danışmanlık hizmetleri vermek;

(i) diğer ilgili uzmanlarla, özellikle jeolog ve jeofizikçilerle teknik irtibatı ve fikir alışverişini

sürdürmek;

(j) bilimsel makale ve raporları hazırlamak;

(k) ilgili diğer görevleri yapmak;

(l) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Mühendis, maden

• Mühendis, maden/kömür

• Mühendis, maden/metal

• Mühendis, maden/petrol ve doğal gaz

• Metalürji mühendisi, cevher çıkarımı

• Teknolog, cevher çıkarımı

  

2148     Haritacılar ve harita mühendisleri

  

Haritacılar ve harita mühendisleri; kara, deniz, yeraltı alanları ve gök cisimlerinin doğal ve yapay

şekillerini ve sınırlarının tam yerini belirlemek için araştırma yöntemleri ve teknikleri kullanırlar,

ayrıca dijital, grafik ve resimli gösterimler hazırlar veya yenilerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

(a) Harita yapımı, inşaat işleri ya da özel mülkiyet sınırlarının oluşturulması gibi çeşitli amaçlar

için yer yüzeyini incelemek, ölçmek ve tanımlamak;

(b) madenleri aramak, yeraltı yüzeylerini resmetmek, çeşitli yer şekillerinin tam yerlerini;

belirlemek, madenlerin yönünü ve miktarını gösteren grafikler ve haritalar yapmak;

(c) deniz, nehir ve göl yataklarının haritasını çıkarmak, sualtı yüzeylerini resmetmek, çeşitli yer

şekillerinin tam yerlerini belirlemek, özellikle ulaşım yapılabilen suların ve kanalların saptanması

ve deniz yapılarının inşaatının planlanmasında kullanılacak grafikleri ve haritaları yapmak;

(d) havadan fotoğraf çekerek harita yapımını planlamak ve yürütmek;

(e) topografik harita ve grafikler ile hizmete özel ve konu ile ilgili diğer haritaların hazırlanması



ve yenilenmesi için havadan çekilmiş fotoğrafları ve diğerlerini, uzaktan algılama ve araştırma

verilerini analiz etmek;

(f) harita yapımının teknik, estetik ve ekonomik yönlerini incelemek ve bu konularda danışmanlık

hizmetleri vermek;

(g) ilgili diğer uzmanlarla teknik irtibatı ve fikir alışverişini sürdürmek;

(h) bilimsel makale ve raporları hazırlamak;

(i) ilgili diğer görevleri yapmak;

(j) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Haritacı

• Harita mühendisi, havadan

• Harita mühendisi, hidrografik

• Harita mühendisi, arazi

• Harita mühendisi, madencilik

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Harita mühendisi, denizcilik - 3115

• Harita mühendisi, miktar - 2149

 

  

2149     Başka yerde sınıflandırılmamış mimarlar, mühendisler (ziraat mühendisleri, çevre mühendisleri,

gıda mühendisleri, genetik mühendisleri vb.) ve ilgili profesyonel meslek mensupları

  

Bu birim grup, Grup 214 Mimarlar, mühendisler ve ilgili profesyonel meslek mensupları içindeki

diğer birim gruplarda sınıflandırılmamış mimarlar, mühendisler (ziraat mühendisleri, çevre

mühendisleri, gıda mühendisleri, genetik mühendisleri vb.) ve ilgili profesyonel meslek

mensuplarını kapsamaktadır.

 

Örneğin, üretim etkinliği ve iş organizasyonuna yönelik yöntemler konusundaki araştırmaların

yürütülmesi ve danışmanlık hizmetleri verilmesi ya da bu işlemlerin geliştirilmesi ile uğraşanların,

ayrıca miktar araştırması yapanların, özel malzemelerin, ürünlerin ve imalat işlemlerinin

teknolojik yönlerini inceleyenlerin ve bu konularda danışmanlık hizmetleri verenlerin burada

sınıflandırılması gerekir.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Yönetici ve denetleyici personel ile fikir alışverişinde bulunmak, planlama ve üretim

yöntemleri konusunda danışmanlık hizmetleri vermek;

(b) yönetici ve denetleyici personel ile fikir alışverişinde bulunmak, personel, malzeme ve



donanımların etkin, güvenli ve ekonomik kullanımını sağlayan yöntemler konusunda danışmanlık

hizmetleri vernek;

(c) çalışma yöntemi ve yapılan işlemlerin sırası ile ilgili önerilerde bulunmak ve bunların

yürütülmesini denetlemek;

(d) çalışma organizasyonuna ait zaman ve hareket ile ilgili konuları denetlemek ve önerilerde

bulunmak,

(e) fabrika ya da tesislerin en etkin bir şekilde planlanması konusunda danışmanlık hizmetleri

vermek;

(f) muhtemel tehlikeleri belirlemek, güvenlik işlemleri ve araçlarını kullanıma sunmak;

(g) mimari ve inşaat projeleri için maliyet ve miktar tahminlerini hazırlamak ve doğruluğunu

gözlemlemek;

(h) cam, seramik, tekstil, deri ürünleri, ağaç ve basım ile ilgili özel imalat yöntemlerinin

teknolojik yönlerini incelemek ve bu konularda danışmanlık hizmetleri vermek;

(i) bilimsel makale ve raporları hazırlamak;

(j) ilgili diğer görevleri yapmak;

(k) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Mühendis, endüstriyel etkinlik

• Mühendis, üretim

• Mühendis, zaman ve hareket incelemesi

• Araştırmacı, miktar

• Teknolog, tekstil

  

22         YAŞAM BİLİMLERİ VE SAĞLIK İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Yaşam bilimleri ve sağlık ile ilgili profesyonel meslek mensupları; biyoloji, zooloji, botanik,

ekoloji, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, eczacılık, tarım ve tıp gibi alanlarla ilgili

araştırmaları yürütür, kavram, kuram ve kullanıma yönelik yöntemleri geliştirir ya da bilimsel

bilgilerin uygulamasını yaparlar.

 

Bu alt ana gruptaki çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır: Belirli

organ, doku, hücre ve mikro organizmalar da dahil bütün insan, hayvan ve bitkiler, bunlara etki

eden çevresel faktörler, ilaç ve diğer etmenler üzerinde yapılan çalışmaların yürütülmesi, bu

çalışmalar sonucu elde edilen bilimsel bilgilerin çoğaltılması, kullanılması veya bunlar üzerine

danışmanlık hizmetleri verilmesi; insan, hayvan ve bitki hastalıklarının incelenmesi, önleyici,

iyileştirici ve bakıma yönelik önlemler konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi ve bunların

uygulanması ya da sağlık hizmetlerinin artırılması; bilimsel makale ve raporların hazırlanması.

Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Belirli görevlere, bunların yapılmasındaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eğitim-öğretim



gereksinimlerine dayandırılarak, burada tanımlanan mesleklerin bir kısmının Alt ana grup 32

Yaşam bilimleri ve sağlık ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları içinde

sınıflandırılması daha uygun olabilir. Bu durum, özellikle Grup 223 Hemşirelik ve ebelik ile ilgili

profesyonel meslek mensupları içinde sınıflanan meslekler için söz konusudur.

 

Bu alt ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

221 Yaşam bilimleri ile ilgili profesyonel meslek mensupları

 

222 Sağlık ile ilgili profesyonel meslek mensupları (hemşirelik hariç)

 

223 Hemşirelik ve ebelik ile ilgili profesyonel meslek mensupları

  

221       YAŞAM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Yaşam bilimleri ile ilgili profesyonel meslek mensupları; biyoloji, mikrobiyoloji, botanik, zooloji,

ekoloji, anatomi, bakteriyoloji, biyokimya, fizyoloji, hücre bilimi, genetik, tarım, patoloji ve

eczacılık gibi alanlarda araştırma yapar, kavram, kuram ve kullanıma yönelik yöntemleri

geliştirirler ya da bilimsel bilgileri uygularlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Belirli organ, doku, hücre ve mikroorganizmalar da dahil

bütün insan, hayvan ve bitkiler, bunlara etki eden çevresel faktörler, ilaç ve diğer etmenler

üzerinde yapılan çalışmaların yürütülmesi ve bilimsel bilgilerin elde edilmesi; tarım, eczacılık ve

diğer endüstriler ya da tıp gibi alanlarda bu bilgilerin uygulanması veya ilgili önerilerde

bulunulması; bilimsel makale ve raporların hazırlanması. Diğer çalışanların denetlenmesi de bu

görevlere dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

2211 Biyologlar, botanikçiler, zoologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları

2212 Farmakologlar, patologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları

2213 Agronomistler ve ilgili profesyonel meslek mensupları

  

2211     Biyologlar, botanikçiler, zoologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları

  

Biyologlar, botanikçiler, zoologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları; özellikle tıp ve tarım

olmak üzere biyoloji, mikrobiyoloji, bakteriyoloji, hücre bilimi, genetik, zooloji, botanik ve

ekoloji gibi alanlarda araştırmaları yürütür, kavram, kuram ve kullanıma yönelik yöntemleri

geliştirir ve bilimsel bilgileri uygularlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 



(a) Kendi alanlarında araştırma yapmak, kavram, kuram ve kullanıma yönelik yöntemleri

geliştirmek;

(b) insan, hayvan, böcek ya da bitki örneklerini tanımlayarak ve sınıflayarak yaşamın tüm

biçimleri ile ilgili alan ve laboratuvar deneylerini yürütmek, bunların kökenleri, gelişimleri,

kimyasal ve fiziksel formları, yapıları, bileşimleri, yaşam ve üreme yöntemlerini incelemek;

(c) bakteri veya virüsler gibi mikroorganizmaların yapısı, gelişimi ve özellikleri ile ilgili

çalışmalar yapmak ve deneyleri yürütmek;

(d) insan, hayvan veya bitkilerdeki kalıtımsal özelliklerin kökeni, gelişimi ve aktarımını içeren

faktörler ile ilgili deneyleri yürütmek;

(e) bitkiler aleminin tüm yaşam formlarını incelemek, tarım ve tıp gibi alanlarda bu bilgilerin

pratik uygulamalarını geliştirmek,

(f) hayvanların tüm formlarını incelemek, tarım ve tıp gibi alanlarda bu bilgilerin pratik

uygulamalarını geliştirmek,

(g) canlı hücrelerin yapısı ve işlevleri ile normal ya da anormal hücreler üzerinde fiziksel ve

kimyasal faktörlerin etkilerini incelemek ve konu ile ilgili deneyleri yürütmek;

(h) hayvan ve bitki yaşamları arasındaki ilişkiler ile bunları etkileyen çevresel faktörleri

incelemek ve ilgili bilim dalları için mesleki danışmanlık hizmetleri vermek;

(i) kendi alanlarındaki bilgilerin, endüstriyel, tıp ve diğer uygulamalarını geliştirmek;

(j) bilimsel makale ve raporlar hazırlamak;

(k) ilgili diğer görevleri yapmak;

(l) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Bakteriyolog

• Biyolog

• Botanikçi

• Çevrebilimci (ekolog)

• Mikrobiyolog

• Zoolog

  

2212     Farmakologlar, patologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları

  

Farmakologlar, patologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları; tıp, tarım ve sanayi gibi

alanlarda, anatomi, biyokimya, biyofizik, fizyoloji, patoloji veya eczacılık ile ilgili araştırmaları

yürütür, kavram, kuram ve kullanıma yönelik yöntemleri geliştirir ve bilimsel bilgilerin

uygulamasını yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kendi alanlarındaki araştırmaları yapmak, kavram, kuram ve kullanıma yönelik yöntemleri

geliştirmek;



(b) canlı organizmaların biçimi, yapısı ve diğer anatomik özellikleri ile ilgili incelemeler ve

deneyler yapmak;

(c) canlı organizmaların kimyasal bileşimi ve işlevleri ile ilgili incelemeler ve deneyler yapmak;

(d) insan, hayvan ve bitkilerin organ, doku, hücre, salgı ve sistemlerinin normal, anormal ya da

istisnai durumlardaki işleyişleri ile ilgili incelemeler ve deneyler yapmak;

(e) insan, hayvan veya bitki hastalıkları ile yapısal bozukluklarının doğası, sebepleri ve gelişimi

ile ilgili incelemeler ve deneyler yapmak;

(f) insan ve hayvanların doku, organ ve fizyolojik işleyişleri üzerinde ilaç ve diğer maddelerin

etkileri ile ilgili incelemeler ve deneyler yapmak, yeni ilaçlar geliştirmek ya da mevcut olanları

iyileştirmek;

(g) kendi alanlarındaki bilgilerin, endüstriyel, tıp ve diğer uygulamalarını geliştirmek;

(h) bilimsel makale ve raporlar hazırlamak;

(i) ilgili diğer görevleri yapmak;

(j) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

• Anatomi uzmanı

• Biyokimyacı

• Biyofizikçi

• Patolog

• Farmakolog

• Fizyolog

  

2213     Agronomistler ve ilgili profesyonel meslek mensupları

  

Agronomistler ve ilgili profesyonel meslek mensupları; tarımsal ürün ve hayvansal çiftçilik ile

ilgili araştırma yapar, kavram, kuram ve kullanıma yönelik yöntemleri geliştirir ve bilimsel

bilgileri uygularlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Tarla ürünleri ve otlaklar konusunda araştırma yapmak, yeni yetiştirme yöntemleri geliştirmek;

(b) bahçe ürünleri konusunda araştırma yapmak, yeni yetiştirme yöntemleri geliştirmek;

(c) hayvan yetiştiriciliği konusunda araştırma yapmak, yeni besleme yöntemleri geliştirmek;

(d) ağaç çoğaltımı ve üretimi konusunda araştırma yapmak ve yeni yöntemler geliştirmek,

ormanlık alanların ağaçlandırılması ve kullanımını planlamak ve yönetmek;

(e) toprağın özellikleri, kullanım kapasitesi ve verimliliğini araştırmak, tarım, bahçecilik ve

ormancılık uygulamalarının geliştirilmesine yönelik çeşitli buluşları kullanmak;

(f) vahşi yaşamın korunmasına yönelik araştırmalar yapmak ve yeni yöntemler geliştirmek;

(g) otlakların ekonomik kullanımına yönelik araştırmalar yapmak ve yeni yöntemler geliştirmek;

(h) bilimsel makale ve raporlar hazırlamak;

(i) ilgili diğer görevleri yapmak;



(j) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Agronomist

• Hayvan bilimci

• Orman bilimci

• Bahçe bitkileri uzmanı (horticulturist)

• Toprak bilimci

  

222       SAĞLIK İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI (HEMŞİRELİK HARİÇ)

  

Sağlık ile ilgili profesyonel meslek mensupları (hemşirelik hariç); tıp, diş hekimliği, veterinerlik,

eczacılık ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması konularında araştırma yapar, kavram, kuram

ve kullanıma yönelik yöntemleri geliştirir ve bilimsel bilgileri uygularlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: İnsan ve hayvanlara ait vücut bozuklukları, hastalıklar ve

bunların iyileştirilmesi konusundaki çalışmaların yürütülmesi ve bilimsel bilgilerin elde edilmesi;

önleyici ve iyileştirici tedbirler konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi, bunların

uygulanması ya da sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması; bilimsel makale ve raporların

hazırlanması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

2221 Tıp doktorları

2222 Diş hekimleri

2223 Veterinerler

2224 Eczacılar

2229 Başka yerde sınıflandırılmamış sağlık ile ilgili profesyonel meslek mensupları (hemşirelik

hariç)

  

2221     Tıp doktorları

  

Tıp doktorları; önleyici ya da iyileştirici tedbirler konusunda araştırma yapar, kavram, kuram ve

kullanıma yönelik yöntemleri geliştirir ve bunları uygularlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) İnsanların vücut bozuklukları ve hastalıkları ile bunları önleyici ya da iyileştirici tedbirler

üzerinde araştırma yapmak;

(b) tıbbi incelemeler yapmak ve teşhislerde bulunmak;

(c) teşhis edilmiş hastalık, vücut bozuklukları veya yaralar için ilaç vermek ve bunları tedavi



etmek;

(d) belirli tipteki hastalık, vücut bozuklukları veya yaraları ilaç ya da ameliyatla tedavi etmek;

(e) önleyici tıbbi (ilaçla tedavi) yöntemler ya da tedaviler konusunda danışmanlık hizmetleri

vermek ve bunları uygulamak;

(f) toplum sağlığının korunmasına yönelik kanun ve kuralların geliştirilmesi ve oluşturulmasına

katılmak;

(g) bilimsel makale ve raporları hazırlamak;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Doktor, tıp

• Göz hastalıkları uzmanı (oftalmolog)

• Hekim

• Ruh hastalıkları uzmanı (psikiyatrist)

• Cerrah

  

2222     Diş hekimleri

  

Diş hekimleri; diş hekimliği alanında araştırma yapar, kavram, kuram ve kullanıma yönelik

yöntemleri geliştirir ve tıbbi bilgileri uygularlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Diş bozuklukları ve hastalıkları ile önleyici veya tedavi edici yöntemler konusunda araştırma

yapmak;

(b) diş hastalıklarını teşhis etmek ve bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek;

(c) belirli tipteki diş ve ağız hastalıkları ya da bozuklukları için cerrahi, ilaç ya da diğer tedavi

yöntemlerini uygulamak;

(d) ağız sağlığı ve diş bakımı ile ilgili standartları korumak ve geliştirmek amacıyla kamuya

yönelik çalışmalara katılmak;

(e) bilimsel makale ve raporları hazırlamak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Diş hekimi

• Diş hekimi, pedodonti

• Cerrah, ağız/diş hekimliği



  

2223     Veterinerler

  

Veterinerler; veterinerlik alanında araştırma yapar, kavram, kuram ve kullanıma yönelik

yöntemleri geliştirir ve tıbbi bilgileri uygularlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Araştırma yapmak, kavram, kuram ve kullanıma yönelik yöntemleri geliştirmek;

(b) hayvanlara ait hastalık ya da yaraları incelemek ve bunları teşhis etmek;

(c) cerrahi veya ilaçla yapılan tedavileri uygulamak;

(d) süt hayvanları ve diğerlerine testler uygulamak ve bunları hastalıklara karşı aşılamak;

(e) hayvanların bakımı ve beslenmesi konusunda danışmanlık hizmetleri vermek;

(f) tamamı ya da bir kısmı hayvanlardan elde edilen ham maddeler ile yapılan, insan tüketimine

yönelik gıdaların kalite, saflık ve güvenirliğini denetlemek;

(g) hayvan sağlığı ile ilgili epidemik (salgın hastalıklarla ilgili), radyolojik ve diğer kontrollere

yardımcı olmak;

(h) bilimsel makale ve raporları hazırlamak;

(i) ilgili diğer görevleri yapmak;

(j) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Veteriner

• Veteriner, epidemiyoloji (salgın hastalıklar)

  

2224     Eczacılar

  

Eczacılar; ilaçları hazırlayarak ve satarak eczacılık ile ilgili kavram ve kuramları uygularlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Tıp, diş hekimliği ve veterinerlik pratisyenlerinin reçeteleri ya da geliştirilmiş formülleri

doğrultusunda ilaçlar hazırlamak ve hazırlanışını yönetmek;

(b) önerilen dozajın aşılmaması ve hasta ya da ilacı isteyen kişi tarafından kullanım talimatlarının

tam olarak anlaşılmasını sağlamak amacıyla reçeteleri kontrol etmek ve mümkün ilaç

uyumsuzlukları konusunda danışmanlık hizmetleri vermek;

(c) hastanelerde ilaçları hazırlamak ya da eczanelerde bunların satışını yapmak;

(d) özellikle uyuşturucu, zehir ve alışkanlık yapan ilaçlar ile ilgili kayıtları tutmak;

(e) özelliklerini, saflık ve tesir derecesini belirlemek amacıyla ilaçları test etmek;

(f) kontrol ve düzenlemelerin gelişmesine katkıda bulunmak;

(g) bilimsel makale ve raporları hazırlamak;



(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Eczacı

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

• Kimyager, eczacılık - 2113

 

  

2229     Başka yerde sınıflandırılmamış sağlık ile ilgili profesyonel meslek mensupları (hemşirelik hariç)

  

Bu birim grup, Grup 222 Sağlık ile ilgili profesyonel meslek mensupları (hemsirelik hariç)

içindeki diğer birim gruplarda sınıflandırılmamış sağlık ile ilgili profesyonel meslek mensuplarını

(hemşirelik hariç) kapsamaktadır.

  

223       HEMŞİRELİK VE EBELİK İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Hemşirelik ve ebelik ile ilgili profesyonel meslek mensupları; bebeklerin doğumu, hasta, yaralı ve

sakatlar ile anne ve yeni doğmuş bebeklerin bakımı konularındaki tıbbi kavram ve ilkeleri

uygularlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Önleyici ve tedavi edici tedbirlerin uygulanmasında tıp

doktorlarına yardım edilmesi ve onlar bulunmadığında acil vakalara müdahale edilmesi; hasta,

yaralı, fiziksel ve zihinsel özürlüler ile bakıma muhtaç olan diğer kişilere profesyonel hemşirelik

hizmetlerinin sunulması, danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ve yardımcı bakım personelinin

idare edilmesi; doğum yaptırılması veya doğuma yardımcı olunması ile annelerin bebek bakımı

konusunda eğitilmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Belirli görevlere, bu görevlerin gerektirdiği sorumluluk derecesine ve ulusal eğitim-öğretim

gereksinimlerine dayandırılarak burada tanımlanan mesleklerin bir kısmının ya da hepsinin Grup

323 Hemsirelik ve ebelik ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları içinde

sınıflandırılması daha uygun olabilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır:

 

2230 Hemşirelik ve ebelik ile ilgili profesyonel meslek mensupları

  

2230     Hemşirelik ve ebelik ile ilgili profesyonel meslek mensupları

  



Hemşirelik ve ebelik ile ilgili profesyonel meslek mensupları; tıp doktorlarına görevlerinde

yardımcı olur, doktor bulunmadığında acil vakalara müdahale eder, hasta, yaralı, fiziksel ve

zihinsel özürlüler ile bakıma muhtaç olan diğer kişilere profesyonel hemşirelik hizmetleri sunar,

doğum yaptırır veya doğuma yardımcı olur, doğum öncesi ve sonrası bakımı yapar, ebeveynleri

bebek bakımı konusunda eğitirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Hastane, klinik veya diğer kuruluşlarda, hasta, yaralı, özürlü ve diğer kişiler ile yeni doğmuş

bebeklere ve annelerine hem iyileştirici hemde önleyici tedbirler olarak profesyonel hemşirelik ve

tedavi hizmetleri sunmak;

(b) tıp doktarlarına görevlerinde yardımcı olmak, doktor bulunmadığında acil vakalara müdahale

etmek ve ilk yardımda bulunmak;

(c) ilaç vermek, pansuman yapmak ve doktorların belirttiği diğer tedavi yöntemlerini uygulamak;

(d) ameliyat odasındaki bakım ve diğer işler ile ilgili personelin çalışmasını denetlemek ve

koordine etmek, ayrıca ameliyat esnasında cerrahlara yardım etmek;

(e) zihinsel özürlü hastaları fiziksel ve psikolojik tedavilerine hazırlamak;

(f) zihinsel ve fiziksel özürlü hastaları sosyal uyum, gelişim ve eğitimleri ile ilgili tedavilere

hazırlamak;

(g) hastalara kendi evlerinde profesyonel hemşirelik hizmetleri vermek;

(h) kamuya ait bir yerde ya da bir iş yerinde profesyonel hemşirelik, bakım ve danışmanlık

hizmetleri vermek;

(i) okullar ve endüstriyel kuruluşlar ile diğer kuruluşlara danışmanlık hizmetleri verme konusunda

uzmanlaşmak;

(j) gebelik esnasında hamile annelerin genel sağlıklarını ve gelişmelerini kontrol etmek,

profesyonel danışmanlık ve bakım hizmetleri vermek;

(k) normal doğumları yaptırmak ve zor olanlarda doktorlara yardım etmek;

(l) annelerin iyileşmesi, bebeklerin gelişimlerinin kontrol edilmesi ve bebek bakımı ile ilgili

ebeveynlere eğitim verilmesi amacıyla doğum sonrası dönemde annelerle ilgilenmek;

(m) doğum kontrolü yöntemleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek ve bunları uygulamak;

(n) ilgili diğer görevleri yapmak;

(o) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Başhemşire

• Ebe, profesyonel

• Hemşire, profesyonel

• Rahibe, hemşirelik/profesyonel

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 



• Hasta bakıcı, hemşirelik/hastane - 5132

• Ebe, yardımcı - 3232

• Hemşire, yardımcı - 3231

 

  

23         EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Eğitim bilimleri ile ilgili profesyonel meslek mensupları; farklı eğitim düzeylerinde bir ya da

birden fazla bilime ait kuram ve uygulamaları öğretir, kendi bilimlerine ait kavram, kuram ve

kullanıma yönelik yöntemler konusunda araştırma yapar ve bunları geliştirir, bilimsel makale ve

kitaplar hazırlarlar.

 

Bu alt ana gruptaki çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır: Belirli

bir eğitim düzeyindeki, özel dersler de dahil, sınıf, kurs ya da bire bir eğitimin verildiği yerlerde,

genel ya da mesleki eğitim amaçlı öğretimin yürütülmesi; yetişkinler için okur yazarlık

programlarının yürütülmesi; özürlü kişilerin eğitilmesi; müfredat programlarının tasarlanması ve

düzenlenmesi; öğretim yöntemleri ve yardımlarının denetlenmesi ve bunlar için danışmanlık

hizmetleri verilmesi; okul ve üniversitelerde eğitim-öğretim ve ilgili faaliyetlerin organizasyonu

ile ilgili kararların verilmesi; sanayi ve diğer alanlarda uygulanmak üzere kavram, kuram ve

kullanıma yönelik yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla belirli konularda araştırmalar yapılması;

bilimsel makale ve kitapların hazırlanması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil

edilebilir.

 

Belirli görevlere, bunların yapılmasındaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eğitim-öğretim

gereksinimlerine dayandırılarak, burada tanımlanan mesleklerin bir kısmının Alt ana grup 33

Eğitim bilimleri ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları içinde sınıflandırılması daha

uygun olabilir. Bu durum, özellikle Grup 233 İlköğretim ve ilköğretim öncesi eğitim ile ilgili

profesyonel meslek mensupları ve Grup 234 Özel eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları

içinde sınıflanan meslekler için söz konusudur.

 

Bu alt ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

231 Yüksekokul, üniversite ve daha ileri düzeyde eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları

 

232 Ortaöğretim ile ilgili profesyonel meslek mensupları

 

233 İlköğretim ve ilköğretim öncesi eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları

 

234 Özel eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları

 

235 Eğitim bilimleri ile ilgili diğer profesyonel meslek mensupları



  

231       YÜKSEKOKUL, ÜNİVERSİTE VE DAHA İLERİ DÜZEYDE EĞİTİM İLE İLGİLİ

PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Yüksekokul, üniversite ve daha ileri düzeyde eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları; orta

öğretimin bitiminden sonraki farklı seviyelerde ilgili oldukları konularda eğitim-öğretim verirler,

kavram, kuram ve kullanıma yönelik yöntemleri geliştirir ve bu konularda araştırmalar yapar,

ayrıca bilimsel makale ve kitaplar hazırlarlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Müfredat programlarının tasarlanması ve düzenlenmesi; kurs,

seminer, özel dersler ve konferans verilmesi; üniversitelerde eğitim-öğretim ile ilgili faaliyetlerin

organizasyonu konusundaki kararlara katılımda bulunulması; endüstri ve diğer alanlarda

uygulanmak üzere kavram, kuram ve kullanıma yönelik yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla belirli

konularda araştırmalar yapılması; bilimsel makale ve kitapların hazırlanması. Diğer çalışanların

denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır:

 

2310 Yüksekokul, üniversite ve daha ileri düzeyde eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları

  

2310     Yüksekokul, üniversite ve daha ileri düzeyde eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları

  

Yüksekokul, üniversite ve daha ileri düzeyde eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları;

ortaöğretimin bitiminden sonraki tüm seviyelerde eğitim verir, araştırmaları yürütür, kavram,

kuram ve kullanıma yönelik yöntemleri geliştirir, bilimsel makale ve kitaplar hazırlarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Müfredat programı tasarlamak ve düzenlemek, ihtiyaçlarla uyumlu olacak şekilde çalışma

kursları hazırlamak;

(b) konferans, özel dersler ve seminerler vermek, ayrıca laboratuvar deneylerini yürütmek;

(c) öğrenciler arasında bağımsız düşünme ve tartışmayı teşvik etmek;

(d) öğrencilerin deney ve uygulamalı çalışmalarını gözlemlemek;

(e) sınav kağıtları ile testleri hazırlamak, değerlendirmek ve notlandırmak;

(f) lisansüstü öğrenciler ile diğer bölüm üyelerinin araştırmalarını yönlendirmek;

(g) endüstriyel ve diğer alanlarda yapılan uygulamalar için kavram, kuram ve kullanıma yönelik

yöntemleri araştırmak ve geliştirmek;

(h) bilimsel kitap ve makale hazırlamak;

(i) konferans ve seminerlere katılmak;

(j) yüksek okul veya üniversitelerin bölüm ve bütçe ile ilgili ve diğer konulardaki politikalarına

ilişkin kararların alınmasında bulunmak;

(k) tartışma grupları oluşturmak gibi ders programı dışında kalan faaliyetlere yardımcı olmak;



(l) ilgili diğer görevleri yapmak;

(m) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Öğretmen, yüksek okul

• Öğretmen, üniversite

• Profesör, yüksek okul

• Profesör, üniversite

• Okutman, üniversite

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Rektör, üniversite - 1210

• Dekan - 1229

• Başkan, yüksek okul - 1229

  

232       ORTAÖĞRETİM İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Ortaöğretim ile ilgili profesyonel meslek mensupları; ilköğretimin bitimi ile yüksek okul veya

üniversite çalışmalarının başlangıcına kadar olan seviyelerin tümünde veya bazılarında, bir veya

daha fazla konuda, mesleki veya eğitim amaçlı ders verirler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Müfredatın tasarlanması ve düzenlenmesi; özel dersler de

dahil mesleki veya eğitim amaçlı bir veya daha fazla konuda kurs verilmesi veya sınıflarda eğitim

ve öğretimin yürütülmesi; yetişkinlere yönelik okuryazarlık programlarının yürütülmesi; okul

eğitim-öğretimi ile ilgili faaliyetlerin organizasyonu konusundaki kararlara katılımda

bulunulması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır:

 

2320 Ortaöğretim ile ilgili profesyonel meslek mensupları

  

2320     Ortaöğretim ile ilgili profesyonel meslek mensupları

  

Ortaöğretim ile ilgili profesyonel meslek mensupları; ilköğretimin bitimi ile yüksek okul veya

üniversite çalışmalarının başlangıcına kadar olan seviyelerin tümünde veya bazılarında, bir veya

daha fazla konuda, mesleki veya genel eğitim amaçlı ders verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Müfredatı tasarlamak ve düzenlemek, gereksinimlerle uyumlu olacak şekilde mesleki kurslar



da dahil eğitim ile ilgili çalışma kurslarını hazırlamak;

(b) kendi konularında ders vermek, öğrencilerin sınıf çalışmalarını ve disiplinini denetlemek;

(c) alıştırmaları hazırlamak, öğrencilere vermek ve düzeltmek;

(d) öğrencilerin başarılarını ölçmek amacıyla sınav ve test yapmak ve notlandırmak;

(e) öğrencilerin çalışmalarına ilişkin rapor hazırlamak, diğer öğretmenler ve velilerle görüşmeler

yapmak;

(f) yetişkinlere okuma, yazma ve diğer temel konuları öğretmek;

(g) okulun eğitim ve organizasyon politikaları ile ilgili toplantılara katılmak;

(h) tartışma grupları veya hobi klüpleri oluşturma gibi ders dışında kalan faaliyetleri organize

etmek ve bu tür faaliyetlerin yapılmasına yardımcı olmak;

(i) özel ders vermek;

(j) ilgili diğer görevleri yapmak;

(k) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Öğretmen, ortaöğretim

• Öğretmen, ortaöğretim/yetişkin okuryazarlığı

• Öğretmen, ortaöğretim/mesleki eğitim

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Okul müdürü, ortaöğretim - 1229

• Müfettiş, okul - 2352

  

233       İLKÖĞRETİM VE İLKÖĞRETİM ÖNCESİ EĞİTİM İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK

MENSUPLARI

  

İlköğretim ve ilköğretim öncesi eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları; ilköğretim

seviyesindeki çeşitli konularda eğitim-öğretim verirler ve ilköğretim yaşının altındaki çocukların

eğitim faaliyetlerini organize ederler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: İlköğretim seviyesindeki çeşitli konularda eğitim-öğretim

programlarının hazırlanması ve ders verilmesi; çocukların fiziksel, sosyal ve konuşma

yeteneklerini geliştirmelerini kolaylaştıracak faaliyetlerin planlanması ve organize edilmesi;

raporların hazırlanması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Belirli görevlere, bunların yapılmasındaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eğitim-öğretim

gereksinimlerine dayandırılarak, burada tanımlanan mesleklerin bir kısmının veya tamamının

Grup 331 İlköğretim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları ve Grup 332 İlköğretim

öncesi eğitim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları içinde sınıflandırılması daha

uygun olabilir.



 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

2331 İlköğretim ile ilgili profesyonel meslek mensupları

2332 İlköğretim öncesi eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları

  

2331     İlköğretim ile ilgili profesyonel meslek mensupları

  

İlköğretim ile ilgili profesyonel meslek mensupları; ilköğretim seviyesindeki çeşitli konularda

ders verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Öğretim programını hazırlamak, öngörülmüş veya önerilmiş müfredat içindeki okuma, yazma,

aritmetik gibi alanlarda eğitim-öğretim vermek;

(b) öğrencileri eğitmek ve başarılarını ölçmek amacıyla testler, projeler ve ödevler hazırlamak,

vermek ve notlandırmak, gerekli olduğunda tekrarlayıcı eğitim vermek;

(c) öğrencilerin ders programı dışında kalan faaliyetlerini organize etmek ve gözlemlemek;

(d) öğrencilerin kişiliklerini geliştirmelerine yardım etmek, müdür ve velileri ile onların

gelişimlerini görüşmek;

(e) sınıfta ve okulun diğer yerlerinde öğrencileri gözlemlemek;

(f) rapor hazırlamak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek;

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Öğretmen, ilköğretim

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

• Müdür, ilköğretim - 1229

• Müfettiş, okul - 2352

• Öğretmen, ilköğretim/yardımcı profesyonel - 3310

 

  

2332     İlköğretim öncesi eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları

  

İlköğretim öncesi eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları; ilköğretim yaşının altındaki

çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişmesini arttırmaya ve desteklemeye yönelik olarak

gruplu veya bireysel oyun ve eğitim faaliyetleri organize ederler.

 



Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Çocukların fiziksel ve sosyal yeteneklerinin gelişimini kolaylaştırmaya yönelik faaliyetleri

planlamak ve organize etmek;

(b) masal anlatma, rol yapma, şarkı ve şiir söyleme, günlük yaşamla ilgili konuşmalar ve

tartışmalar yoluyla çocuğun dil gelişimini artırmak;

(c) çocuklardaki gelişmeleri ölçmek ve çocukların ebeveynleriyle olan sorunlarını çözmek

amacıyla çocukları gözlemlemek;

(d) çocukların güvenliğini sağlamak ve aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için çocukları

gözlemlemek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Öğretmen, anaokul/profesyonel

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Öğretmen, anaokul eğitimi/ yardımcı profesyonel - 3320

 

  

234       ÖZEL EĞİTİM İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Özel eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları; fiziksel ve zihinsel özürlü çocuklara,

gençlere ve yetişkinlere veya bunların öğrenme zorluğu olanlarına, belli bir seviyede eğitim

verirler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Fiziksel ve zihinsel özürlü belli bir gruba veya bunların

öğrenme zorluğu çekenlerine uygun müfredatın hazırlanması; kabartma baskı, dudak okuma ve

diğer özel yardım ve tekniklerle işitme engelli veya görme özürlü kişilere bir veya daha fazla

konuda eğitim-öğretim verilmesi; rapor hazırlanması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama

dahil edilebilir.

 

Belirli görevlere, bunların yapılmasındaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eğitim-öğretim

gereksinimlerine dayandırılarak, burada tanımlanan mesleklerin bir kısmının veya tamamının

Grup 333 Özel eğitim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları içinde sınıflandırılması

daha uygun olabilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır:

 

2340 Özel eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları



  

2340     Özel eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları

  

Özel eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları; fiziksel ve zihinsel özürlü çocuklara,

gençlere ve yetişkinlere, bunların öğrenme zorluğu olanlarına, belli bir seviyede eğitim verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Gereksinimlerle uyumlu olacak şekilde müfredatı tasarlamak ve düzenlemek, dersleri ve

faaliyetleri hazırlamak;

(b) öğrencilerin özürlerine ve seviyelerine uygun teknik ve özel araçları (kabartma yazı ve dudak

okuma gibi) kullanmayı öğretmek, sınıf içi çalışmaları denetlemek;

(c) öğrencileri, kendilerine güvenlerini kazanmaları konusunda cesaretlendirmek, özürleri ile

ortaya çıkan kısıtlamaları telafi edecek yöntemleri bulmalarına ve uygulamalarına yardım

etmek;(d) testleri yapmak, her bir öğrencinin gelişmesini değerlendirmek ve not vermek,

öğrencilerin durumunu ebeveyn, müdür, terapist, sosyolog vb. ile görüşmek;

(e) özel ders vermek;

(f) rapor hazırlamak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Öğretmen, rehber/profesyonel

• Öğretmen, özel eğitim/ görme özürlüler (profesyonel)

• Öğretmen, özel eğitim/ zihinsel özürlüler (profesyonel)

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Öğretmen, rehber / yardımcı profesyonel - 3330

• Öğretmen, özel eğitim / görme özürlüler (yardımcı profesyonel) - 3330

• Öğretmen, özel eğitim / zihinsel özürlüler(yardımcı profesyonel) - 3330

  

235       EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Eğitim bilimleri ile ilgili diğer profesyonel meslek mensupları; öğretim yöntemleri ve araçları

konusunda araştırmaları yürütür, danışmanlık hizmetleri verir veya bunları geliştirir,

öğretmenlerin çalışmalarını ve belli bir müfredat programının uygulanmasından elde edilen

sonuçları gözden geçirir ve inceler, gerekli olursa yapılması gereken değişikleri ve gelişmeleri

önerirler.

 



Yapılan görevler genelde şunlardır: Eğitim araçları da dahil olmak üzere müfredat, eğitim-öğretim

yöntemleri ve diğer eğitim uygulamalarındaki son gelişmelerle ilgili araştırmaların yürütülmesi,

gerekli değişiklikler ve ilerlemeler konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi; belirli bir

müfredat programının uygulanmasında öğretmenlerin çalışmalarının periyodik denetiminin

yapılması, gerekli olursa yapılması gereken değişikler ve gelişmeler konusunda önerilerde

bulunulması; raporların hazırlanması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

2351 Eğitim programları ve öğretim yöntemleri uzmanları

2352 Okul müfettişleri

2359 Başka yerde sınıflandırılmamış eğitim bilimleri ile ilgili diğer profesyonel meslek

mensupları

  

2351     Eğitim programları ve öğretim yöntemleri uzmanları

  

Eğitim programları ve öğretim yöntemleri uzmanları, eğitim yöntemleri ve araçları konusunda

araştırmaları yürütür, danışmanlık hizmetleri verir ve bunları geliştirirler

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Müfredat, eğitim-öğretim yöntemleri ve diğer eğitim uygulamalarındaki son gelişmeleri

araştırmak, gerekli değişiklikler ve olası gelişmeler hakkında danışmanlık hizmetleri vermek;

(b) kursların kapsamı ve sınav yöntemleri konusunda danışmanlık hizmetleri vermek;

(c) sesli-görsel ve diğer eğitim-öğretim araçları ile ilgili araştırmalar yapmak, eğitim kurumlarına

bunların sunumunu planlamak ve organize etmek, ayrıca bu konuda danışmanlık hizmetleri

vermek;

(d) makaleler ve raporlar hazırlamak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Danışman, eğitim yöntemleri

• Müfredat uzmanı

• Uzman, eğitim-öğretim araçları

  

2352     Okul müfettişleri

  

Okul müfettişleri, belirli bir müfredat programının uygulanması sonucunda elde edilen sonuçları

gözden geçirir, öğretmenlerin çalışmalarını teftiş eder ve gerekli değişiklikleri önerirler.



 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Periyodik olarak okulları denetlemek, müfredat, eğitim-öğretim yöntemleri, donanımlar ve

diğer konularla ilgili sorunlar konusunda idare ve eğitim kadrosu ile görüşmeler yapmak;

(b) eğitim-öğretim tekniklerini gözlemlemek, öğretmenlerin verimliliği ile okul veya öğrencilerle

ilgili elde edilen bilimsel sonuçları değerlendirmek amacıyla sınıfları ziyaret etmek;

(c) müfredat, eğitim-öğretim yöntemleri ve diğer konulardaki olası değişmeler ve gelişmeler

hakkında rapor hazırlamak ve eğitimle ilgili yetkililere önerilerde bulunmak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Müfettiş, okul

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Müdür - 1229

 

  

2359     Başka yerde sınıflandırılmamış eğitim bilimleri ile ilgili diğer profesyonel meslek mensupları

  

Bu birim grup, Grup 235 Eğitim bilimleri ile ilgili diğer profesyonel meslek mensupları içindeki

diğer birim gruplarda sınıflandırılmamış eğitim bilimleri ile ilgili profesyonel meslek

mensuplarını kapsamaktadır.

  

24         DİĞER PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Diğer profesyonel meslek mensupları; felsefe, hukuk, psikoloji, politika, ekonomi, tarih, din, dil,

sosyoloji, diğer sosyal bilimler, sanat ve eğlence ile ilgili kavram, kuram ve kullanım yöntemleri

konusunda araştırma yapar ve bunları geliştirirler, ayrıca bilgi yayımı ve iş organizasyonu ile ilgili

bilgileri uygularlar.

 

Bu alt ana gruptaki çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır: Iş

organizasyonu ile ilgili kullanım yöntemleri ve bilgi yayımı konusunda çalışılması; kanunların

uygulanması; güncel ve tarihsel perspektiften, bireysel ve grup davranışı, dillerin gelişimi, ayrıca

felsefi, politik, ekonomik, adli, sosyal, dini, eğitim ve diğer öğretilerle ilgili kavram, kuram,

sistem ve organizasyonlar üzerinde çalışılması sonucunda elde edilen bilgilerin çoğaltılması, bu

konularda danışmanlık hizmetleri verilmesi veya uygulanması; sanat çalışmalarının tasarlanması,

oluşturulması veya sahneye konulması; bilimsel makale ve raporların hazırlanması. Diğer

çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.



 

Belirli görevlere, bunların yapılmasındaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eğitim-öğretim

gereksinimlerine dayandırılarak, burada tanımlanan mesleklerin bir kısmının Alt ana grup 34

Diğer yardımcı profesyonel meslek mensupları içinde sınıflandırılması daha uygun olabilir. Bu

durum, özellikle Birim Grup 2446 Sosyal işler ile ilgili profesyonel meslek mensupları içinde

sınıflanan meslekler için söz konusudur.

 

Bu alt ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

241 İş ile ilgili profesyonel meslek mensupları

 

242 Hukuk ile ilgili profesyonel meslek mensupları

 

243 Arşivciler, kütüphaneciler ve ilgili profesyonel meslek mensupları

 

244 Sosyal bilimler ve ilgili profesyonel meslek mensupları

 

245 Yazarlar, sanat eseri yapımcıları ve gösteri sanatçıları

 

246 Din ile ilgili profesyonel meslek mensupları

  

241       İŞ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

İş ile ilgili profesyonel meslek mensupları; iş organizasyonu ile ilgili kullanım yöntemleri

geliştirir, uygulama yapar veya bu konuda danışmanlık hizmetleri verirler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Muhasebe hizmetleri, personel politikaları ve meslek

rehberliği ile ilgili hizmetlerin verilmesi, planlanması, yürütülmesi ve bu konularda danışmanlık

hizmetleri verilmesi; pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, patentlerle ilgili kuralların

uygulanması veya bir iş kurulurken yapılması gereken işlemler gibi konularda hizmetler

verilmesi; ev ekonomisi prensipleri hakkında danışmanlık hizmetleri verilmesi. Diğer çalışanların

denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

2411 Muhasebeciler

2412 Personel ve mesleklerle ilgili profesyonel meslek mensupları

2419 Başka yerde sınıflandırılmamış iş ile ilgili profesyonel meslek mensupları

  

2411     Muhasebeciler

  



Muhasebeciler; muhasebe konularında danışmanlık hizmetleri verirler, muhasebe hizmetleri ve

hesap kontrollerini yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Bütçe, hesap kontrolü ve diğer muhasebe politika ve sistemleri hakkında danışmanlık

hizmetleri vermek, planlar ve düzenlemeler yapmak;

(b) yönetime, hissedarlara, yasal kuruluşlara veya diğer organlara sunmak amacıyla mali raporlar

hazırlamak ve bunları onaylamak;

(c) vergi iadelerini hazırlamak, vergi problemleri hakkında danışmanlık hizmetleri vermek ve

vergi memurlarından önce ihtilaflı konulara itiraz etmek;

(d) kâr tahminlerini ve bütçeyi hazırlamak veya rapor etmek;

(e) şüpheli dolandırıcılık ve iflas gibi konulara ilişkin mali araştırmaları yürütmek;

(f) hesapları kontrol etmek ve kayıtları tutmak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Muhasebeci

• Muhasebeci, serbest

• Hesap kontrolörü

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Muhasebeci, yardımcı - 3434

• Defter tutanlar - 3433

• Büro elemanı, muhasebe - 4121

  

2412     Personel ve mesleklerle ilgili profesyonel meslek mensupları

  

Personel ve mesleklerle ilgili profesyonel meslek mensupları; işe alınacak kişilerin seçimi veya

yetiştirilmesi, meslek analizleri ve meslek rehberliği gibi personel politikaları ile ilgili profesyonel

iş hizmetlerini sağlarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) İşe alınacak kişilerin seçilmesi, yerleştirilmesi, eğitilmesi, teşvik edilmesi, ücretlendirilmesi ile

işçi-yönetim ilişkileri veya personel politikasının diğer alanlarıyla ilgili personel işleri hakkında

danışmanlık hizmetleri vermek ve bu işleri yürütmek;

(b) çalışanlar, denetleyiciler ve yönetim ile görüşmeler de dahil çeşitli araçlarla bir işyerinde

yapılan işleri araştırmak ve analizini yapmak, ayrıca elde edilen verilerden ayrıntılı görev, iş ve



meslek tanımlarını yazmak;

(c) mesleklerle ilgili bilgi kitapçıklarını hazırlamak veya meslek sınıflama sistemleri konusunda

çalışmak;

(d) personel yönetimi, insangücü araştırması, planlama, eğitim veya mesleklerle ilgili bilgi ve

meslek rehberliği gibi alanlarda iş ve meslek analizleri konusunda danışmanlık hizmetleri vermek

ve bunlar üzerinde çalışmak;

(e) bireylere iş fırsatları, meslek seçimleri ve daha ileri düzeyde eğitim ve öğretim verilmesi gibi

konularda araştırma yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Danışman, meslek

• Analizci, iş

• Analizci, meslek

• Danışman, meslek rehberliği

  

2419     Başka yerde sınıflandırılmamış iş ile ilgili profesyonel meslek mensupları

  

Bu birim grup, Grup 241 İş ile ilgili profesyonel meslek mensupları içindeki diğer birim gruplarda

sınıflandırılmamış iş ile ilgili profesyonel meslek mensuplarını kapsamaktadır.

 

Örneğin, pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, patentlerle ilgili kuralların uygulanması, bir iş

kurulurken ve yürütülürken yapılması gereken işlemler ve ev ekonomisi prensipleri gibi iş

girişimlerinin çeşitli yönleri ile ilgili kullanıma yönelik yöntemlerin araştırılması, danışmanlık

hizmetleri verilmesi ve bunların uygulanması ile uğraşanların burada sınıflandırılması gerekir.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Belli ürün ve hizmetlere ait satışlara ilişkin araştırmalar yapmak, mevcut seviyesini belirlemek

ve bu konularda danışmanlık hizmetleri vermek, potansiyel pazarları ve gelecekteki eğilimleri

tahmin etmek;

(b) reklam kampanyalarını planlamak, koordine etmek ve yönetmek veya bunlar için danışmanlık

hizmetleri vermek;

(c) sözkonusu girişim veya işyeri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla halkla ilişkiler

programlarını incelemek, yürütmek ve bunlar için danışmanlık hizmetleri vermek;

(d) patentlerle ilgili danışmanlık hizmetleri vermek, tescil için sunulacak başvuruların

hazırlanmasına yardım etmek veya bunları incelemek, bir patentin tasdik edilmesine yönelik veya

karşıt sebepleri gösteren raporları yazmak;

(e) bir işin kurulması ve yürütülmesi ile ilgili finans, hukuk, organizasyon, pazarlama vb.

durumlar konusunda araştırmalar yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek;



(f) hanehalkı ürün tüketimi veya yeni ürünlerin satışını arttırma da dahil ailelerin refahını artırma

ile ilgili ev ekonomisi ve yönetimi prensipleri konusunda araştırmalar yapmak ve yorumlamak,

ayrıca danışmanlık hizmetleri vermek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Hesap yapımcısı, reklam

• Analizci, piyasa araştırma

• Ev ekonomisti

• Büro memuru, halkla ilişkiler

• Patent acentası

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Şirket sekreteri - 1231

 

  

242       HUKUK İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Hukuk ile ilgili profesyonel meslek mensupları; hukuki sorunlar hakkında araştırmalar yaparlar,

kanun ve tüzükleri tasarlarlar, hukuki konulara ilişkin sorunlarda müşterilere danışmanlık

hizmetleri verirler, mahkemelerde dava açarlar, dava takibi yaparlar veya hukuki işlere başkanlık

ederler ve resmi olarak mahkeme hükümlerini bildirirler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Müşterilere hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,

müşteriler adına hukuki işlerin yürütülmesi, gerekli olduğunda dava açılması; mahkemelerde

hukuki işlere başkanlık edilmesi ve resmi olarak mahkeme hükümlerinin bildirilmesi. Diğer

çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

2421 Avukatlar

2422 Hakimler

2429 Başka yerde sınıflandırılmamış hukuk ile ilgili profesyonel meslek mensupları

  

2421     Avukatlar

  

Avukatlar; müşterilere çeşitli konularda hukuki danışmanlık hizmetleri verirler, mahkemelerde

dava açarlar, dava takibi yaparlar veya daha yüksek mahkemelerde dava açılması konusunda

davavekillerine veya diğer avukatlara yol gösterirler.



 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Hukuki kuram ve prensipler ile bunların özel kanunlar veya mahkeme hükümleriyle olan

ilişkileri hakkında araştırmalar yapmak;

(b) yasa tasarıları ve mevcut kanunlara dayalı hükümet tüzüklerini hazırlamak;

(c) hükümet dahil müşterilere çeşitli konularda hukuki danışmanlık hizmetleri vermek ve

müşteriler adına hukuki işleri yürütmek;

(d) hukuki ihtilaflı durumlarda anlaşmanın sağlanması için müşterilere yardım etmek;

(e) delilleri ve bunların hukuki anlamlarını araştırmak için ihtilaflı veya rapor edilmiş suçları

incelemek;

(f) davacı ve davalılar için savunma hazırlamak ve bunları mahkeme oturumlarında sunmak;

(g) mahkemelerde müşterileri temsil etmek veya daha yüksek mahkemelerde dava açılması

konusunda davavekillerine ve diğer avukatlara yol göstermek;

(h) dava özetlerini almak ve daha yüksek mahkemelerde dava açmak;

(i) ceza davalarında hükümet adına savcı olarak faaliyet göstermek;

(j) hukuki dökümanları düzenlemek;

(k) ilgili diğer görevleri yapmak;

(l) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Savunma avukatı

• Davavekili

• Davavekili avukat

• Avukat

• Savcı

• Hukuk müşaviri

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Büro elemanı, temlik - 3432

• Büro elemanı, hukuk - 3432

 

  

2422     Hakimler

  

Hakimler; mahkemelerde davaları dinler ve çözümler, jüriye kanunlar hakkında bilgi verirler,

ayrıca verdikleri hükümleri ilan ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 



(a) Olayları ve kanıtları dinlemek ve tetkik etmek;

(b) soruların prosedüre uygunluğuna karar vermek;

(c) ilgili tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirlemek ve jürinin yer aldığı davalarda, jüriye

kanunlar hakkında bilgi vermek;

(d) verilen hükümleri ilan etmek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Başhakim

• Hakim

• Sulh hakimi

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Katip, mahkeme - 3432

 

  

2429     Başka yerde sınıflandırılmamış hukuk ile ilgili profesyonel meslek mensupları

  

Bu birim grup, Grup 242 Hukuk ile ilgili profesyonel meslek mensupları içindeki diğer birim

gruplarda sınıflandırılmamış hukuk ile ilgili profesyonel meslek mensuplarını kapsamaktadır.

 

Örneğin; dava açma, savunma ve yargılama başkanlığı yapma dışındaki diğer hukuki işleri

yürütenlerin burada sınıflandırılması gerekir.

 

Böyle durumlarda kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Personel, iş ve yönetim sorunları ile ilgili çeşitli hukuki konularda danışmanlık hizmetleri

vermek;

(b) hukuki dökümanları ve anlaşmaları düzenlemek;

(c) mal devirlerini düzenlemek;

(d) ölüm sebebinin doğal nedenlerden olup olmadığını soruşturma yoluyla belirlemek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Şüpheli ölüm vakalarını tetkik eden memur

• Hukuk kitapları yazarı (avukat ve hakim hariç)



• Noter

  

243       ARŞİVCİLER, KÜTÜPHANECİLER VE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Arşivciler, kütüphaneciler ve ilgili profesyonel meslek mensupları; arşiv, kütüphane, müze, sanat

galerisi ve benzer kuruluşların koleksiyonlarını geliştirir ve muhafaza ederler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Tarihi, kültürel ve sanatsal konulardaki arşivlerin ve eserlerin

içeriklerinin araştırılması, değerlerinin belirlenmesi veya geliştirilmesi, ayrıca bunların

düzenlenmesi, güvenliğinin ve korunmasının sağlanması; müze, sanat galerisi vb. yerlerde

koleksiyonların ve sergilerin düzenlenmesi; kayıtlı ve basılı malzemenin sistematik olarak

toplanmasının sağlanması ve geliştirilmesi, bunların kütüphane ve benzer yerlerde kullanıcılar

için hazır halde tutulması; bilimsel makale ve raporların hazırlanması. Diğer çalışanların

denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

2431 Arşivciler ve müze müdürleri

2432 Kütüphaneciler ve ilgili profesyonel meslek mensupları

  

2431     Arşivciler ve müze müdürleri

  

Arşivciler ve müze müdürleri; tarihi, kültürel ve sanatsal konulardaki arşivleri ve eserleri araştırır,

toplar, bunların değerlerini belirlerler, güvenliğini ve korunmasını sağlarlar, müze ve sanat

galerilerinde, sergileri organize ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Devlet belgeleri, özel belgeler, fotograflar, ses kayıtları ve filmler gibi tarihi anlamı ve önemi

olan dokümanları araştırmak, değerlerini belirlemek, geliştirmek, organize etmek ve korumak;

(b) indeks, bibliyografya, mikrofilm kopyaları ve diğer yardımcı araçları hazırlamak veya

hazırlanışını yönetmek, bunları kullanıcılara hazır hale getirmek;

(c) kültürel ve tarihi konulardaki malzeme ve eşyaların kökeni, dağılımı ve kullanımını

araştırmak;

(d) müzeler veya sanat galerilerindeki sanatsal, kültürel, bilimsel veya tarihi önemi olan parçaların

kolleksiyonlarını düzenlemek, geliştirmek ve muhafaza etmek;

(e) müze ve sanat galerisi koleksiyonlarının sınıflama ve kataloglama işlerini yönetmek veya

yapmak;

(f) bilimsel makale ve raporlar hazırlamak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 



Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Arşivci

• Müdür, sanat galerisi

• Müdür, müze

  

2432     Kütüphaneciler ve ilgili profesyonel meslek mensupları

  

Kütüphaneciler ve ilgili profesyonel meslek mensupları; kayıtlı veya basılı malzemeleri derler ve

düzenlerler, ayrıca isteyenlere, talep edildiği şekilde bu bilgileri sağlarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kitap, süreli yayın ve diğer basılı veya sesli-görüntülü kayıtlı malzemelerin sistematik olarak

toplanışını organize etmek, geliştirmek ve bunları muhafaza etmek;

(b) temin edilecek kitap ve diğer basılı veya sesli-görüntülü kayıtlı malzemeleri seçmek ve bunlar

hakkında önerilerde bulunmak;

(c) kütüphane malzemelerini düzenlemek, sınıflandırmak ve kataloglamak;

(d) ödünç verme sistemlerini ve bilgi ağlarını düzenlemek ve yönetmek;

(e) iş ile ilgili kullanıcılara ve diğerlerine, kataloglardan bulma veya kütüphane ve bilgi-ağ

sistemlerine ulaşma konusunda bilgi ve malzeme sağlamak;

(f) kullanıcı ihtiyaçlarındaki değişikliklere uygun olarak kütüphane ve bilgi hizmetleri konusunda

araştırmalar ve analizler yapmak, ayrıca bu hizmetleri biçimlendirmek.

(g) bilimsel makale ve raporlar hazırlamak;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Bilgi bilimci, iş hizmetleri

• Bilgi bilimci, teknik bilgi

• Kütüphaneci

  

244       SOSYAL BİLİMLER VE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Sosyal bilimler ve ilgili profesyonel meslek mensupları; felsefe, politika, ekonomi, sosyoloji,

antropoloji, tarih, filoloji, lisan, psikoloji ve diğer sosyal bilimler konusunda araştırma yaparlar,

bu bilimlerle ilgili kavram, kuram ve kullanıma yönelik yöntemleri geliştirirler veya ilgili bilgileri

kullanırlar ya da toplumda bireylerin ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal

hizmetleri önceden hazırlarlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Mevcut ya da öngörülen ekonomik, politik veya sosyal



problemlerin çözümlerinin belirlenmesi ve uygulanması; geçmiş olayların ve faaliyetlerin

araştırılması ve çözümlenmesi, insan soyunun kökeninin ve gelişiminin izlenmesi; dillerin

kökeninin ve gelişiminin izlenmesi veya tercüme edilmesi ve yorumlanması; bireylerin ve

grupların zihinsel gelişimlerinin ve davranışlarının incelenmesi; sosyal hizmetler verilmesi;

bilimsel makale ve raporların hazırlanması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil

edilebilir.

 

Belirli görevlere, bunların yapılmasındaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eğitim-öğretim

gereksinimlerine dayandırılarak, burada tanımlanan mesleklerin bir kısmının Grup 346 Sosyal

işler ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları içinde sınıflandırılması daha uygun olabilir.

Bu durum, özellikle Birim Grup 2446 Sosyal İşler ile ilgili profesyonel meslek mensupları içinde

sınıflanan meslekler için söz konusudur.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

2441 Ekonomistler

2442 Sosyologlar, antropologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları

2443 Filozoflar, tarihçiler ve siyasal bilimciler

2444 Filologlar (Dilbilimciler), çevirmenler ve mütercimler

2445 Psikologlar

2446 Sosyal işler ile ilgili profesyonel meslek mensupları

  

2441     Ekonomistler

  

Ekonomistler; mal, hizmet ve işgücünün ulusal ve uluslararası pazarlarda, hareket tarzlarını

anlamak ve tanımlamak için kullanılan ekonomik kavram, kuram ve kullanıma yönelik yöntemleri

geliştirmek için araştırmalar yaparlar, ayrıca ekonomi politikalarını biçimlendirmek, mevcut ya da

öngörülen ekonomik problemlerin çözümlerini belirlemek için danışmanlık hizmetleri verirler

veya bu bilgilerin uygulamasını yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Üretim ve pazarlama yöntemleri, ulusal ve uluslararası ticaret eğilimleri, parasal, mali ve fiyat

belirleme politikaları, istihdam, gelir, verimlilik ve tüketim gibi çeşitli ekonomik konuları

incelemek, danışmanlık hizmetleri vermek ya da bu konularda çalışmak;

(b) ekonomik kuramları, çeşitli istatistik ve diğer teknikleri kullanarak ekonomik verileri

derlemek, çözümlemek ve yorumlamak;

(c) geçmişteki ve bugünkü ekonomik faktörler ve eğilimler ile gelecek için planlanmış olanların

ışığı altında takip edilecek ekonomik politikalar hakkında danışmanlık hizmetleri vermek;

(d) bilimsel makale ve raporlar hazırlamak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.



 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Ekonometrist

• Ekonomist

  

2442     Sosyologlar, antropologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları

  

Sosyologlar, antropologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları; toplumların sosyal yapısını,

insanlığın kökeni ve gelişimini, çevre koşulları ile insan faaliyetleri arasındaki karşılıklı ilişkiyi

araştırır ve tanımlarlar, ayrıca edinilmiş bilgileri, politik kararlara bir temel teşkil edecek şekilde

oluştururlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) İnsan toplumunun kökeni, gelişimi, yapısı, sosyal modelleri, organizasyonları ve karşılıklı

ilişkileri konularında araştırma yapmak;

(b) değişen niteliklerin, sosyal ve kültürel geleneklerin incelenmesi yoluyla insanlığın kökeni ve

gelişimini izlemek;

(c) mesken, ibadethane, el aletleri, çanak çömlek, madeni para, silah ya da heykel gibi geçmişe ait

kalıntıları inceleyerek insanlığın gelişimini izlemek;

(d) bölgelerin fiziksel ve iklimsel yapılarını incelemek, ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerle

bu bulgular arasında ilişki kurmak;

(e) pazarların gelişimi ve nüfus gruplarına yönelik ekonomik ve sosyal politikaları

biçimlendirmek için bu bulguların uygulanması konusunda danışmanlık hizmetleri vermek;

(f) bilimsel makale ve raporlar hazırlamak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Antropolog

• Arkeolog

• Etnolog (Budun bilimci)

• Coğrafyacı

•Sosyolog

  

2443     Filozoflar, tarihçiler ve siyasal bilimciler

  

Filozoflar, tarihçiler ve siyasal bilimciler; epistemoloji (bilgi bilimi), meta-fizik veya etik

alanlarında, çoğunlukla akıl yürütme yoluyla çalışırlar. Sosyal ve ekonomik yapıların, kültürel ve

siyasi kurumlar ile akımların gelişimini, geçmiş olayları ve faaliyetleri araştırır ve tanımlarlar,



ayrıca edinilmiş bilgileri, siyasal ve diplomatik politikalara bir temel teşkil edecek şekilde

oluştururlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) İnsanın varoluşu, deneyimleri, hareket ve davranışlarının nedenleri, ilkeleri ve anlamlarını,

çoğunlukla akıl yürütme yoluyla araştırmak, ayrıca felsefi kavram ve kuramları yorumlamak ve

geliştirmek;

(b) geçmiş olayların orijinal veya güncel kayıtları gibi birinci derecedeki kaynaklar ile arkeolojik

veya antropolojik bulgular gibi ikinci derecedeki kaynakları yorumlamak ve bunları

karşılaştırmak;

(c) ilgili malzemeleri ortaya çıkarmak, onların gerçek olup olmadığını kontrol etmek ve belirli bir

dönemin, ülkenin veya bölgenin tarihini ya da tarihin belirli bir safhasını (örneğin, ekonomik,

sosyal veya siyasi açıdan) tanımlamak ve araştırmak;

(d) politik felsefe, sistem ve kurumların ya da politik davranışların geçmiş ve bugünkü kuram ve

uygulamaları konusunda araştırmalar yapmak;

(e) çağdaş siyasi kurumları izlemek, hükümet ve siyasi parti yetkilileri ve diğer ilgili kişilerle

görüşmeler de dahil, çeşitli kaynaklardan veri toplamak;

(f) hükümet, siyasi partiler veya diğer organizasyonlar ve ilgilenen kişiler tarafından kullanılmak

veya yayınlanmak üzere bulguları ve sonuçları ortaya koymak;

(g) bilimsel makale ve raporlar hazırlamak;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Tarihçi

• Filozof (Düşünür)

• Siyaset bilimci

  

2444     Filologlar (Dilbilimciler), çevirmenler ve mütercimler

  

Filologlar (Dilbilimciler), çevirmenler ve mütercimler; dillerin kökenini, gelişimini ve yapısını

inceler, bir dilden başka bir dile yazılı ya da sözlü çeviri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Eski ve modern dil grupları arasındaki ilişkileri incelemek, kelimeler, dilbilgisi ve dil

biçimlerinin kökeni ve gelişimini araştırmak, ayrıca bu bulguları ortaya koymak;

(b) dil sınıflama sistemleri, dilbilgisi kitapları, sözlük vb. benzer malzemeleri hazırlamak ve

bunlarla ilgili danışmanlık hizmetleri vermek;

(c) bir dilden diğerine çeviri yapmak, kelimenin orijinal anlamının korunmasını, hukuki, teknik ve



bilimsel çalışmaların doğru bir şekilde aktarılmasını, edebi çalışmaların özü ve biçiminin mümkün

olduğu kadar bozulmadan ifade edilmesini sağlamak;

(d) çevirinin süratini ve kalitesini artırmak amacıyla, bilgisayarlarda vb. aletlerde kullanılmak

üzere yöntemler geliştirmek;

(e) özellikle konferanslarda, toplantılarda vb. etkinliklerde bir dilden diğerine çeviri yapmak;

orijinaline sadık kalarak, anlamın tam olarak aktarılmasını sağlamak;

(f) bilimsel makale ve raporlar hazırlamak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Mütercim

• Sözlük düzenleyici (Lügatçı)

• Filolog (dilbilimci)

• Çevirmen (Tercüman)

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Editör - 2451

 

  

2445     Psikologlar

  

Psikologlar; insanların bireysel olarak ya da gruplar içindeki zihinsel işlevlerini ve davranışlarını

araştırır ve incelerler, ayrıca kişinin kişisel, sosyal, eğitimsel ya da mesleki kimliğinin

geliştirilmesine yönelik bu bilgileri kullanırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Zeka, yetenek, kabiliyet, potansiyel güç v.s. gibi zihinsel, fiziksel ve diğer özelliklerin

ölçümüne yönelik testleri planlamak ve yapmak, sonuçları yorumlamak ve değerlendirmek, ayrıca

danışmanlık hizmetleri vermek;

(b) bireylerin düşünce ve davranışı üzerinde kalıtsal, sosyal, mesleki ve diğer faktörlerin etkisini

incelemek;

(c) bireylere ve gruplara telkinde bulumak ya da bunlarla tedavi edici görüşmelerde bulunmak,

ayrıca tedavi sırasındaki gelişmeleri izlemek;

(d) aile üyeleri, eğitimle ilgili yetkililer ya da işverenlerle gerekli bağlantıları kurmak,

problemlerin mümkün olan çözüm ve tedavileri konusunda önerilerde bulunmak;

(e) zihinsel hastalıklar, duygusal ya da kişilik bozukluklarının teşhis, tedavi ve önlenmesinde

psikolojik faktörleri incelemek ve ilgili mesleklerdeki kişilerle görüşmelerde bulunmak;

(f) bilimsel makale ve raporlar hazırlamak;



(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Psikolog

  

2446     Sosyal işler ile ilgili profesyonel meslek mensupları

  

Sosyal işler ile ilgili profesyonel meslek mensupları; müşterilerine, zorlukların üstesinden

gelebilmeleri ve belli amaçları başarabilmeleri için gereken kaynakların bulunması ve

kullanılması konusunda rehberlik hizmetleri verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kişisel ve sosyal problemli bireylere ve ailelere yardım etmek;

(b) müşterilerin ihtiyaçları ile ilgili bilgi toplamak, hakları ve yükümlülükleri konusunda

danışmanlık hizmetleri vermek;

(c) müşterilerin durumlarını incelemek ve problemlerin çözülmesine ilişkin alternatif yaklaşımlar

sunmak;

(d) mahkemeler ve diğer hukuki işler için dava kayıtları ya da raporlarını derlemek;

(e) sosyal yardım hizmetlerini planlamak, değerlendirmek ve geliştirmek;

(f) gençlik kulüpleri, cemiyetler ve benzer organizasyonlarda, sosyal, eğlence-dinlenme ve eğitim

ile ilgili faaliyetleri organize etme, denetleme vb. yollarla suçun oluşmasını önlemeye ya da suçlu

kimselerin rehabilitasyonunu sağlamaya çalışmak;

(g) fiziksel ve zihinsel özürlülerin toplum içindeki görevlerini yapabilmeleri için, uygun tedaviyi

görmelerine ve yeteneklerini geliştirmelerine yardım etmek;

(h) barınma yardımı hizmetlerini planlamak, organize etmek ve sağlamak;

(i) ilgili diğer görevleri yapmak;

(j) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Sosyal görevli, profesyonel

• Sosyal görevli, profesyonel / girişim

• Sosyal yardım uzmanı, profesyonel

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Sosyal görevli, yardımcı profesyonel - 3460

• Sosyal görevli, yardımcı profesyonel / girişim - 3460

• Yardım görevlisi, yardımcı profesyonel - 3460



 

  

245       YAZARLAR, SANAT ESERİ YAPIMCILARI VE GÖSTERİ SANATÇILARI

  

Yazarlar, sanat eseri yapımcıları ve gösteri sanatçıları; edebi, dramatik, müzikal ve diğer sanat

yapıtlarını tasarlar ve meydana getirirler ya da icra ederler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Edebi eserlerin yazılması; edebi ve diğer sanat yapıtlarına

değer biçilmesi; güncel olaylar hakkında bilgi toplanması ve onlar hakkında yazı yazılması; resim,

heykel ve oyma işleri yapılması veya çizgi filmlerin hazırlanması; tabloların onarılması; beste

yapılması; dramatik yapımlarda rol yapılması ya da dans edilmesi veya bu tür yapımların

yönetilmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim guruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

2451 Yazarlar, gazete yazarları ve diğer yazarlar

2452 Heykeltraşlar, ressamlar ve ilgili sanatçılar

2453 Besteciler, müzisyenler ve şarkıcılar

2454 Koreograflar ve dansçılar

2455 Film, sahne vb. aktörleri ve yönetmenleri

  

2451     Yazarlar, gazete yazarları ve diğer yazarlar

  

Yazarlar, gazete yazarları ve diğer yazarlar; dramatik tarzda yayınlanmak veya sunulmak üzere

edebi eserler yazarlar, sanat değeri olan eserlerin ya da edebi nitelikli vb. sanat yapıtlarının

değerlerine kıymet biçerler, haber, hikaye ve yorumları yazarlar ve basım için hazırlarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Dramatik tarzda yayınlamak ya da sunulmak üzere edebi yapıtları tasarlamak ve yazmak;

(b) metinleri ve senaryoları yazmak ve sahne, film, radyo ve televizyon yapımları için programlar

hazırlamak;

(c) edebiyat, müzik vb. sanat yapıtlarına kıymet biçmek ve bunlar da dahil sanatsal gösteriler

hakkında eleştiriler yazmak;

(d) gazetelerde ve süreli yayınlarda veya radyo ve televizyonlarda yayınlanması için haberleri ve

güncel olayları toplamak, rapor etmek ve yorumlamak;

(e) radyo ve televizyon için kaydedilmiş bireysel görüşmeler dahil basın toplantılarında ve diğer

durumlarda politikacılar ve diğer kişilerle röportaj yapmak;

(f) baş makaleleri yazmak, gazetelerde ve süreli yayınlarda yayınlanmak üzere sunulan makaleleri

ve diğer malzemeleri seçmek, düzeltmek, düzenlemek ve basılmak üzere hazırlamak;

(g) kitap şeklinde yayınlanması için teslim edilmiş müsveddelere değer biçmek, onun hakkında

tavsiyelerde bulunmak ve malzemeleri düzeltmek veya düzeltmeleri kontrol etmek;



(h) belirli ürün veya hizmetlerin satışının artırılmasına yönelik reklam metinleri yazmak;

(i) basın, radyo, televizyon ve diğer medya araçlarıyla yayınlanmak üzere iş organizasyonları ve

diğer organizasyonlar hakkında kamuya sunulacak malzemeleri seçmek, birleştirmek ve

hazırlamak;

(j) broşürleri, el kitaplarını ve benzer teknik yayınları tasarlamak ve yazmak;

(k) ilgili diğer görevleri yapmak;

(l) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Yazar

• Reklam metinleri yazan kişi, reklamcılık

• Eleştirmen

• Editör

• Gazeteci (Baş yazar)

• Yazar, teknik

  

2452     Heykeltıraşlar, ressamlar ve ilgili sanatçılar

  

Heykeltraşlar, ressamlar ve ilgili sanatçılar; heykel, resim, oyma-kabartma ve ilgili teknikleri

kullanarak sanatsal çalışmalar yaparlar veya çizgi film hazırlarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Odun, taş, çamur veya metal gibi malzemeleri şekillendirerek veya birleştirerek temsili veya

soyut şekillerde üç boyutlu ya da kabartma sanat eserleri yapmak;

(b) kalem, mürekkep, tebeşir, yağlı boya, sulu boya ya da diğer uygulama tekniklerini kullanarak

temsili veya soyut şekillerde çizim ve resimler yapmak;

(c) metal, odun ya da diğer malzemeler üzerine çizim yapmak, oyma-kabartma işleri yapmak ya

da asitle yakarak resim yapmak;

(d) çoğu kez karikatür sanatında, kişileri ve olayları tasvir etmek için karikatürler yapmak ve çizgi

film hazırlamak;

(e) kitap, magazin, reklam vb. için taslak ve resimler yapmak;

(f) hasar görmüş, kirlenmiş ve solmuş tabloları ve diğer sanat eserlerini restore etmek;

(g) minyatürleri boyamak;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Ressam, ticari

• Karikatürist



• Oymacı - asitle yakıcı, güzel sanatlar

• Ressam, portre

• Restore eden, resim

• Heykeltıraş

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Tasarımcı, endüstriyel ürünler - 3471

 

  

2453     Besteciler, müzisyenler ve şarkıcılar

  

Besteciler, müzisyenler ve şarkıcılar; müzik çalışmalarını besteler ve uyarlarlar, ayrıca onları icra

eder veya icra edilmesine katkıda bulunurlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Beste tasarlamak ve yazmak;

(b) belirli enstrüman grupları ve enstrümanlar için veya istekler doğrultusunda müziği uyarlamak

veya düzenlemek;

(c) enstrümantal grupları veya vokalistleri yönetmek;

(d) bir solist ya da orkestranın bir üyesi olarak bir ya da daha fazla müzik aleti çalmak;

(e) solist olarak veya vokal grubunun bir üyesi olarak şarkı söylemek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Besteci, müzik

• Şef, orkestra

• Şef, vokal grup

• Enstrüman çalgıcısı

• Orkestra bestecisi

• Şarkıcı, opera

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Bando şefi - 3473

• Müzisyen, sokak - 3473

• Şarkıcı, sokak - 3473

 



  

2454     Koreograflar ve dansçılar

  

Koreograflar ve dansçılar; dansları tasarlar, oluşturur ya da bunları sahnede icra ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Aşamalar halinde, hareketler ve jestlerle bir hikaye, tema, fikir ya da duyguyu ifade eden

dansları tasarlamak ve oluşturmak;

(b) bir solist olarak, bir partnerle veya dans grubunun bir üyesi olarak dansları icra etmek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Koreograf

• Dansçı, erkek

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Dansçı, gece kulübü - 3473

 

  

2455     Film, sahne vb. aktörleri ve yönetmenleri

  

Film, sahne vb. aktörleri ve yönetmenleri; sinema filmlerinde, televizyon ya da radyo

programlarında ve sahne gösterilerinde rol yaparlar veya bunları yönetirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Rolleri ve rol sıralarını öğrenmek, sahne, televizyon, radyo ya da sinema ile ilgili dramatik

yapımlardaki rolleri oynamak;

(b) dinleyicileri eğitmek ya da eğlendirmek için sesli olarak hikayeler anlatmak ya da edebi

yapıtlar okumak;

(c) sanatsal yorumu belirlemek için oyun metinlerini incelemek, rol yapma yöntemleri konusunda

aktörleri eğitmek, aktörlerin seçimi ile kostümler, set tasarımları, ses ve ışık efektleri ile ilgili son

kararlar da dahil, sahne, televizyon, radyo veya sinema ile ilgili dramatik yapımların tüm

aşamalarını yönetmek.

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:



 

• Aktör

• Yönetmen, sinema filmi

• Yönetmen, sahne

• Hikaye anlatan kişi, radyo ya da televizyon

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Palyaço - 3474

• Organizatör - 1229

• Yapımcı, tiyatro - 1229

• Tiyatro müdürü, 1229

 

  

246       DİN İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Din ile ilgili profesyonel meslek mensupları; kutsal gelenek, ibadet ve inançlarla ilgili görevleri

yürütürler; dini ayinleri düzenler veya yönetirler, iman, ahlâk vb. dini konularda otorite görevi

üstlenirler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Kutsal gelenek, ibadet ve inançlarla ilgili görevlerin

yürütülmesi; dini hizmetlerin, toplantıların ve törenlerin yönetilmesi; belirli bir dini

organizasyondaki çeşitli idari ve sosyal görevlerin yapılması; sözkonusu dine uygun olarak

manevi ve ahlaki rehberlik hizmetleri verilmesi; dini hutbe ve vaazların hazırlanması. Diğer

çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır.

 

2460 Din ile ilgili profesyonel meslek mensupları

  

2460     Din ile ilgili profesyonel meslek mensupları

  

Din ile ilgili profesyonel meslek mensupları; kutsal gelenek, ibadet ve inançlarla ilgili görevleri

yürütürler; dini ayinleri düzenler veya yönetirler, iman, ahlâk vb. dini konularda otorite görevi

üstlenirler, ilahlara ya da tek bir tanrıya adak adarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kutsal gelenek, ibadet ve inançlarla ilgili görevleri yürütmek;

(b) dini hizmetleri, toplantıları ve ayinleri yönetmek;

(c) dini organizasyonlara ve toplantılara katılmak da dahil, çeşitli idari ve sosyal görevleri

yapmak;



(d) sözkonusu dine uygun olarak, manevi ve ahlaki rehberlik hizmetleri vermek;

(e) dini doktrinleri kendi ülkesinde ya da yurt dışında yaymak;

(f) dini hutbe ve vaazları hazırlamak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Budist rahip

• İmam

• Papaz, din

• Keşiş, profesyonel meslek

• Rahibe, profesyonel meslek

• Poojari

• Rahip

• Haham

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Keşiş, yardımcı profesyonel meslek - 3480

• Rahibe, yardımcı profesyonel meslek - 3480

• Vaiz, ilahi (vaaz vermek) - 3480

  

3           YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Yardımcı profesyonel meslek mensupları; bilimsel veya sanatsal kavramlar ile işletme

yöntemlerinin araştırılması ve uygulanması, kamu ve özel sektör düzenlemeleri ile bağlantılı

teknik görevleri yerine getirirler ve belli düzeylerde eğitim verirler. Bu ana grup içindeki

mesleklerin çoğu, üçüncü ISCO beceri seviyesinde yer alan becerileri gerektirir.

 

Yardımcı profesyonel meslek mensupları tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları

kapsamaktadır: Fizik bilimleri (mühendislik ve teknoloji alanları dahil), yaşam bilimleri (tıbbi

meslekler dahil) ile sosyal bilimler alanındaki kavramların ve kullanıma yönelik yöntemlerin

araştırılması ve uygulanması. Ayrıca, ilkokul ya da ilkokul öncesi düzeylerdeki öğrencilere ve

özürlülere eğitim-öğretim verilmesi; devlet kanun ve yönetmeliklerinin yürütülmesi de dahil

ticari, mali, idari ve sosyal işlerle ilgili çeşitli teknik hizmetlerin başlatılması ve yürütülmesi;

sanatsal ve sportif eğlencelerle ilgili hizmetlerin verilmesi; din ile ilgili bazı görevlerin yapılması.

Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Yardımcı profesyonel meslek mensupları, üst düzey devlet memurları ve müdürler' den veya

profesyonel meslek mensuplarından talimat alabilirler.

 



Belirli görevlere, bunların yapılmasındaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eğitim-öğretim

gereksinimlerine dayandırılarak burada tanımlanmış mesleklerin bir kısmının Ana grup 2

Profesyonel meslek mensupları içinde sınıflandırılması daha uygun olabilir. Örneğin, bu

meslekler özellikle eğitim-öğretim, hemşirelik ve sosyal hizmetler ile ilgili meslekler arasında

bulunmaktadır.

 

Bu ana gruptaki meslekler, aşağıdaki alt-ana gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

31 Fizik ve mühendislik bilimleri ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

 

32 Yaşam bilimleri ve sağlık ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

 

33 Eğitim bilimleri ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

 

34 Diğer yardımcı profesyonel meslek mensupları

  

31         FİZİK VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK

MENSUPLARI

  

Fizik ve mühendislik bilimleri ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; bilgisayar ve

mühendislik bilimleri de dahil fizik bilimi alanındaki kavramlar ile kullanıma yönelik yöntemlerin

uygulanması ve araştırılmasına yönelik teknik görevleri yaparlar, teknik donanımı kontrol eder ve

işletirler, gemi ve hava taşıtlarını kullanırlar, imalat ile diğer işlem ve ürünlerin emniyeti ile ilgili

konuları incelerler.

 

Bu alt-ana grupta çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır:

Bilgisayar ve mühendislik bilimleri de dahil fizik bilimi alanındaki teknik görevlerin yapılması;

optik, elektronik ve benzeri donanım ve sistemlerin kontrol edilmesi ve kullanılması; gemi ve

hava taşıtlarının kullanılması; yapı, donanım, işlem ve ürünlerle ilgili emniyet standartları ve

yöntemlerinin uygulanışının kontrol edilmesi. Bu alt-ana grupta çalışan kişiler, üst düzey devlet

memurları ve müdürler'den veya profesyonel meslek mensuplarından talimat alabilirler.

 

311 Fizik ve mühendislik bilimleri teknikerleri

 

312 Bilgisayar ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

 

313 Optik ve elektronik donanım operatörleri

 

314 Gemi ve hava taşıtı kontrolörleri ve teknikerleri

 

315 Emniyet ve kalite kontrolörleri



  

311       FİZİK VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ TEKNİKERLERİ

  

Fizik ve mühendislik bilimleri teknikerleri; mühendislik, teknik çizim veya üretim işlemlerinin

etkinliği gibi alanlar da dahil, fizik bilimlerine ait kavramlar, ilkeler ve kullanıma yönelik

yöntemlerin araştırılması ve uygulanması ile ilgili teknik görevleri yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Kimya, fizik, jeoloji, meteoroloji ve astronomi ile

mühendislik, teknik çizim ve üretim işlemlerinin ekonomik etkinliği ile ilgili teknik görevlerin

yapılması. Bu grupta çalışan kişiler, müdürler veya profesyonel meslek mensuplarından talimat

alabilirler. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

3111 Kimya ve fizik bilimleri teknikerleri

3112 İnşaat mühendisliği teknikerleri

3113 Elektrik mühendisliği teknikerleri

3114 Elektronik ve iletişim mühendisliği teknikerleri

3115 Makine mühendisliği teknikerleri

3116 Kimya mühendisliği teknikerleri

3117 Maden ve metalürji teknikerleri

3118 Teknik ressamlar

3119 Başka yerde sınıflandırılmamış fizik ve mühendislik bilimleri teknikerleri

  

3111     Kimya ve fizik bilimleri teknikerleri

  

Kimya ve fizik bilimleri teknikerleri; kimya, fizik, jeoloji, jeofizik, meteoroloji ve astronomi

bilimlerinde yapılan araştırmalar, ayrıca araştırma sonuçlarının endüstriyel, tıbbi, askeri ve diğer

uygulamalarının gelişimi ile ilgili teknik görevleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Örnek toplamak; deney, test ve analizler için malzeme ve donanımları hazırlamak;

(b) deney, test ve analizlerin tasarlanmasına ve yapılmasına yardım etmek;

(c) tariflere göre projeler için gerekli olan işgücü ve malzemelerin maliyet ve miktarlarına ilişkin

ayrıntılı tahminleri hazırlamak;

(d) ortaya çıkan problemlerin tanınması ve çözülmesi için teknik bilgileri kullanmak;

(e) araştırma donanımının bakım ve onarım işlerini düzenlemek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:



 

• İşletmeci, tarım

• İşletmeci, balıkçılık

• İşletmeci, ormancılık

• İşletmeci, avcılık

  

3112     İnşaat mühendisliği teknikerleri

  

İnşaat mühendisliği teknikerleri; inşaat mühendisliği araştırmalarının yanı sıra, su kaynağı ve

kanalizasyon sistemleri, köprüler, yollar, barajlar ve havaalanları da dahil bina ve diğer yapıların

tasarımı, inşası, işletimi, bakımı ve onarımı ile ilgili teknik görevleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Yapı malzemelerinin ve toprak çeşitlerinin alan ve laboratuar testlerini yapmak; bunlara

yardım etmek;

(b) binaların ve diğer yapıların inşası ile alan incelemesi ve ilgili raporların hazırlanmasına

yönelik teknik destek sağlamak;

(c) plân ayrıntılarına uyulmasını, kullanılan malzeme ve yapılan işin istenilen standartlarda

olmasını sağlamak amacıyla, yapı mimarları ve inşaat mühendislerini inşaat şantiyesinde temsil

etmek;

(d) ortaya çıkan problemlerin tanınması ve çözülmesi için yapı ve inşaat mühendisliği ilkeleri ve

uygulamaları ile ilgili teknik bilgileri kullanmak;

(e) tariflere göre projeler için gerekli olan işgücü ve malzemelerin maliyet ve miktarları ile ilgili

ayrıntılı tahminlerin hazırlanmasına yardım etmek;

(f) bakım ve onarım işlerini düzenlemek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Şantiye şefi

• Teknisyen, mühendislik/inşaat

• Teknisyen, inşaat alanı inceleme

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Araştırmacı, denizcilik - 3115

• Araştırmacı, miktar - 2149

 

  



3113     Elektrik mühendisliği teknikerleri

  

Elektrik mühendisliği teknikerleri; elektrik mühendisliği araştırmalarının yanı sıra, elektrik

donanımları, tesisler ve dağıtım sistemlerinin tasarımı, imalatı, montajı, inşaatı, işletimi ile bakım

ve onarımıyla ilgili teknik görevleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Elektrik donanımları, tesisler ya da test edilen prototiplerin araştırılması ve gelişimi ile ilgili

teknik yardım sağlamak;

(b) tariflere göre elektrik tesisatlarının ve detaylı devre planlarının ozalit baskısını çizmek ve

hazırlamak;

(c) tariflere göre imalat ve tesisat için gerekli olan işgücü ve malzemelerin maliyet ve miktarları

ile ilgili ayrıntılı tahminleri hazırlamak;

(d) elektrik sistemleri ile elektrikli teçhizatın teknik özelliklerine ve düzenlemelere uygun olarak

etkin çalışmasını sağlamak için, bu sistem ve teçhizatın imalatını, montajını, çalışmasını, bakım

ve onarımını teknik olarak denetlemek;

(e) ortaya çıkan problemlerin tanınması ve çözülmesi için elektrik mühendisliği ilkeleri ve

uygulamaları ile ilgili teknik bilgiyi kullanmak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Teknisyen, mühendislik/elektrik

• Teknisyen, mühendislik/elektrik (elektrik enerjisi iletimi)

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Montajcı, elektrikli teçhizat - 8282

• Tamirci, elektrik - 7241

 

  

3114     Elektronik ve iletişim mühendisliği teknikerleri

  

Elektronik ve iletişim mühendisliği teknikerleri; elektronik ve iletişim mühendisliği

araştırmalarının yanı sıra, elektronik donanım ile elektronik ve elektro-mekanik iletişim

sistemlerinin tasarımı, imalatı, montajı, inşaatı, işletimi, bakımı ve onarımı ile ilgili teknik

görevleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 



(a) Elektronik ve iletişim donanımının veya test edilen prototiplerin araştırılması ya da

geliştirilmesiyle ilgili teknik yardım sağlamak;

(b) verilen özelliklere göre, elektronik devre planlarının ozalit baskısını çizmek ve hazırlamak;

(c) verilen özelliklere göre, elektronik ve iletişim donanımının imalatı ve montajı için gerekli olan

işgücü ve malzemelerin maliyet ve miktarları ile ilgili ayrıntılı tahminleri hazırlamak;

(d) elektronik donanım ve iletişim sistemlerinin teknik özelliklerine ve düzenlemelere uygun

olarak etkin çalışmasını sağlamak için, bu sistem ve donanımın imalatını, montajını, çalışmasını,

bakım ve onarımını teknik olarak denetlemek;

(e) ortaya çıkan problemlerin tanınması ve çözülmesi amacıyla elektronik ve iletişim mühendisliği

ilkeleri ve uygulamaları ile ilgili teknik bilgiyi kullanmak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Teknisyen, mühendislik/ elektronik

• Teknisyen, mühendislik/iletişim

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Montajcı, elektronik donanım - 8283

• Tamirci, elektronik - 7243

 

  

3115     Makine mühendisliği teknikerleri

  

Makine mühendisliği teknikerleri; makine mühendisliği araştırmalarının yanı sıra, makineler ve

bunlarla ilgili tesislerin tasarımı, imalatı, montajı, inşaatı, işletimi, bakımı ve onarımı ile ilgili

teknik görevleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Makineler ve bunlarla ilgili tesis ve parçaların veya test edilen prototiplerin araştırılması ve

geliştirilmesiyle ilgili teknik yardım sağlamak;

(b) verilen özelliklere göre, makineler ve bunlarla ilgili tesis ve parçaların planlarını çizmek ve

hazırlamak;

(c) verilen özelliklere göre imalat ve tesisat için gerekli olan işgücü ve malzemelerin maliyet ve

miktarları ile ilgili ayrıntılı tahminleri hazırlamak;

(d) makineler ve bunlarla ilgili tesisat ve parçaların teknik özelliklerine ve düzenlemelere uygun

olarak etkin çalışmasını sağlamak için, bunların imalatını, montajını, çalışmasını, bakım ve

onarımını teknik olarak denetlemek;

(e) ortaya çıkan problemlerin tanınması ve çözülmesi amacıyla makine mühendisliği ilkeleri ve



uygulamaları ile ilgili teknik bilgiyi kullanmak;

(f) gemilerin tekneleri, donanımı ve kargoları ile ilgili denizcilik çalışmaları için emniyet

standartları ve işlemlerinin yürütülmesini izlemek ve geliştirmek;

(g) tersane gemilerinde temizleme, boyama ve onarım personelinin faaliyetlerini koordine etmek

ve denetlemek;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

• Teknisyen, mühendislik/havacılık

• Teknisyen, mühendislik/deniz

• Teknisyen, mühendislik/makine

• Teknisyen, mühendislik/nükleer güç

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Montajcı, mekanik makineler - 8281

• Tamirci, endüstriyel makineler - 7233

 

  

3116     Kimya mühendisliği teknikerleri

  

Kimya mühendisliği teknikerleri; kimya mühendisliği araştırmalarının yanı sıra, kimya tesislerinin

tasarımı, imalatı, inşaatı, işletimi, bakımı ve onarımı ile ilgili teknik görevleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Endüstriyel kimyasal işlemlerin, tesis ve donanımın veya test edilen prototiplerin gelişimi ve

araştırılmasına yönelik teknik yardım sağlamak;

(b) verilen özelliklere göre kimyasal tesis donanımlarının tasarımını yapmak ve hazırlamak;

(c) verilen özelliklere göre imalat ve tesisat için gerekli olan işgücü ve malzemelerin maliyet ve

miktarları ile ilgili ayrıntılı tahminleri hazırlamak;

(d) kimyasal tesisin teknik özelliklerine ve düzenlemelere uygun olarak etkin çalışmasını

sağlamak için, bunların imalatını, montajını, çalışmasını, bakım ve onarımını teknik olarak

denetlemek;

(e) ortaya çıkan problemlerin tanınması ve çözülmesi amacıyla kimya mühendisliği ilkeleri ve

uygulamaları ile ilgili teknik bilgiyi kullanmak;

(f) belirli malzeme, ürün ve işlemlerin teknolojik yönleriyle ilgili teknik yardım sağlamak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:



• Teknisyen, mühendislik/kimya

• Teknisyen, mühendislik/kimyasal işlemler

• Teknisyen, mühendislik/petrol

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

• Kurutma fırını operatörü, kimyasal ve ilgili işlemler - 8152

• Makine operatörü, karıştırma/kimyasal ve ilgili işlemler - 8151

 

  

3117     Maden ve metalürji teknikerleri

  

Maden ve metalürji teknikerleri; katı madenler ile petrol ve gaz çıkarımına yönelik ileri

yöntemlerin geliştirilmesi ile ilgili metalürji araştırmalarının yanı sıra, maden ocakları ve maden

tesisatlarının, petrol ve doğalgaz taşıma ve depolamada kullanılan sistemlerin, maden cevherinden

metalleri ayrıştırma ve rafine etmede kullanılan tesislerin tasarımı, inşaatı, işletimi, bakımı ve

onarımı ile ilgili teknik görevleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Metal ve maden alaşımlarının özelliklerini belirlemeye yönelik işlemlerin araştırılması ve

geliştirilmesi, katı madenler, petrol ve doğalgaz çıkarılması, petrol ve doğalgazın taşınması ve

depolanması ya da prototiplerin test edilmesi ile ilgili teknik yardımı sağlamak;

(b) jeolojik ve topografik araştırmaların yanı sıra, petrol, doğalgaz ve maden cevheri çıkarım ve

taşıma sistemleri ile maden ve metallerin işlenmesi ve rafine edilmesi için gereken tesislerin

tasarımına yönelik teknik yardımı sağlamak;

(c) verilen özelliklere göre maden, petrol ve doğalgaz arama, çıkarma ve taşıma projeleri ile

işleme ve maden arıtma tesisleri için gerekli olan işgücü ve malzemelerin maliyet ve miktarları ile

ilgili ayrıntılı tahminleri hazırlamak;

(d) maden cevheri, petrol ve doğalgaz arama, çıkarma, taşıma ve depolama tesisatları ile maden

işleme tesisinin teknik özelliklerine ve düzenlemelere uygun olarak etkin çalışmasını sağlamak

için, bunların inşasını, montajını, çalışmasını, bakım ve onarımını teknik olarak denetlemek;

(e) ortaya çıkan problemlerin tanınması ve çözülmesi amacıyla madencilik, petrol ve doğalgaz

çıkarımı, taşınması ve depolanmasına ilişkin madencilik ve metalürji ilkeleri ve uygulamaları ile

ilgili teknik bilgiyi kullanmak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Teknisyen, mühendislik/madencilik

• Teknisyen, metalürji/ ayrıştırma



 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, delme/maden ocağı - 8111

• Madenci - 7111

• Taşocağı işçisi - 7111

 

  

3118     Teknik ressamlar

  

Teknik ressamlar, krokiler, ölçümler ve diğer verilerden teknik çizimleri, haritaları ve resimleri

hazırlar ve baskı levhaları üzerine bunları kopya ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Makine ve teçhizatın imalatı, tesisatı ve kurulması ya da bina, baraj, köprü, yol ve diğer

mimari ve inşaat mühendisliği projelerinin inşaatı, değişikliği ile bakım ve onarımı için

mühendisler ve tasarımcılar tarafından hazırlanan kroki ve talimatlardan çalışma çizimlerini

hazırlamak ve yenilemek;

(b) çalışma çizimlerinin basılı ve dijital kopyalarını ortaya çıkarmak, hazırlamak ve üzerlerinde

değişiklik yapmak için bilgisayar destekli çizim donanımını kullanmak;

(c) çalışma çizimleri ve haritaları basılı kopyalarını dijital forma aktarmak için tarayıcıları ve

benzer donanımları kullanmak;

(d) analog veya dijital formda topografik verileri toplamak için stereo aletleri kullanmak ve

topografik, hidrografik, fonksiyonel ve diğer konulu haritaları hazırlamak ve yenilemek için

bunları ve diğer verileri kullanmak;

(e) makine, teçhizat ve malların montajı, kurulması, işletimi, bakımı ve onarımı ile ilgili başvuru

kaynakları, broşürler ve teknik el kitapları için resimler hazırlamak ve yenilemek;

(f) taş veya metal baskı levhaları üzerine çizimleri ve resimleri kopyalamak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Teknik ressam

• Teknik ressam, mimari

• Teknik ressam, haritacılık

• Teknik ressam, mühendislik/inşaat

• Resimleyici (illüstratör), teknik

  



3119     Başka yerde sınıflandırılmamış fizik ve mühendislik bilimleri teknikerleri

  

Bu birim grup, Grup 311 Fizik ve mühendislik bilimleri teknikerleri içindeki diğer birim

gruplarda sınıflandırılmamış fizik ve mühendislik bilimleri teknikerlerini kapsamaktadır. Örneğin,

üretim mühendisliği konularında, zaman ve hareket çalışmaları gibi konularda ya da maliyet

tahminlerinin ve miktar listelerinin hazırlanmasında mühendislere yardım eden kişilerin burada

sınıflandırılması gerekir.

 

Bu durumlarda kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Veri toplama ve aşağıdaki konularla ilgili teknik yardım sağlamak:

- planlama ve üretim yöntemleri;

- personel, malzeme ve donanımın etkin, güvenli ve ekonomik kullanımı;

- çalışma yöntemleri, işlem sırası ve bunların yürütülmesinin denetimi;

- iş organizasyonunda zaman ve hareket konuları;

- tesis ya da işyerinin etkin planlanması;

(b) olası tehlikelerin belirlenmesine yönelik çalışmalara katılmak; emniyet işlemlerini ve cihazları

tanıtmak;

(c) inşaat ve mimari projeler için gerekli olan maliyet tahminleri ve miktar cetvellerinin

hazırlanması ve gözlenmesi ile ilgili verileri toplamak ve teknik yardım sağlamak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

• Teknisyen, mühendislik/endüstriyel etkinlik

• Teknisyen, mühendislik/üretim

• Teknisyen, mühendislik/zaman ve hareket araştırması

• Teknisyen, miktar araştırması

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Mühendis, üretim - 2149

• Mühendis, zaman ve hareket araştırması - 2149

• Araştırmacı, miktar - 2149

 

  

312       BİLGİSAYAR İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Bilgisayar ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; mikro-bilgisayar ve standart yazılım

paketlerinin kullanımına yardım eder, bilgisayar ve çevre donanımlarını kontrol eder ve işletirler,

ayrıca bilgisayar donanım ve yazılımının kurulması ve bakımına ilişkin sınırlı programlama işleri

yaparlar.



 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Mikro-bilgisayar ve standart yazılım sistemlerinin kurulması

ve ortaya çıkan problemlerde kullanıcılara yardım edilmesi; işletim sistemi konfigürasyonları ve

özel bilgisayar donanımları üzerine yeni bilgisayar programlarının yüklenmesi ve yeni çevre

birimlerinin kurulması; var olan programların güncelleştirilmesi ve bakımı için küçük

değişiklikler ve düzenlemeler yapılması; bilgisayar ve çevre donanımının işletilmesi ve kontrol

edilmesi; bilgisayar donanım işlerinin organize edilmesi; bilgisayar işlemleri kütüğünün

tutulması; yedekleme işlemlerinin yapılması; sanayi robotlarının çalıştırılması, belirli işler için

bunların programlanması ve çalışmasının kontrol edilmesi. Bu grupta çalışan kişiler, müdürler

veya profesyonel meslek mensuplarından talimat alabilirler. Diğer çalışanların denetlenmesi de

kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

3121 Bilgisayar asistanları

3122 Bilgisayar donanımı operatörleri

3123 Endüstriyel robot kontrolörleri

  

3121     Bilgisayar asistanları

  

Bilgisayar asistanları; mikro-bilgisayar ve standart yazılım sistemlerinin kurulması ve kullanım

problemleri konusunda kullanıcılara yardım ederler, özel donanım ve işletim sistemleri

konfigürasyonları üzerine yeni bilgisayar programlarını yüklerler, yeni çevre birimlerini

yerleştirirler ve bilgisayarla ilgili profesyonel meslek mensuplarının talimatı altında küçük

değişiklikler ve düzenlemeler yaparak, var olan programların bakımını yapar ve güncelleştirirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Mikro bilgisayar ve standart yazılım sistemlerinin kurulması ve kullanım problemleri

konusunda kullanıcılara yardım etmek;

(b) özel donanım ve işletim sistemleri konfigürasyonları üzerine yeni bilgisayar programlarını

yüklemek;

(c) yeni çevre birimlerini yerleştirmek ve işletim sistemleri ile sürücülerdeki gerekli parametre

düzenlemelerini yapmak;

(d) bilgisayarla ilgili profesyonel meslek mensuplarının talimatı altında küçük değişiklikler ve

düzenlemeler yaparak, bilgisayar programlarını yüklemek, bakımını yapmak ve güncelleştirmek;

(e) bilgisayar programı ve donanımlarının bakımını yapmak ve güncelleştirmek;

(f) ortaya çıkan problemlerin tanınması ve çözülmesi amacıyla programlama ve bilgisayar

alanındaki ilke ve uygulamalarla ilgili bilgileri kullanmak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 



Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Asistan, bilgisayar/programlama

• Asistan, bilgisayar/sistem analizi

• Asistan, bilgisayar/kullanıcı hizmetleri

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Tamirci, elektronik/bilgisayar - 7243

• Teknisyen, mühendislik/elektronik - 3114

 

  

3122     Bilgisayar donanımı operatörleri

  

Bilgisayar donanımı operatörleri; dijital verilerin kaydedilmesi, depolanması, nakledilmesi ve

işlenmesi, ayrıca verilerin ekran, kağıt veya film üzerinde harf, sayı veya grafik şeklinde

gösterilmesi için bilgisayar çevre donanımlarını işletir ve kontrol ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Dijital verileri kayıt etmek, depolamak, nakletmek ve işlemek, ayrıca kullanıcıların istediği

şekilde verileri ekran, kağıt veya film üzerinde harf, sayı veya grafik şeklinde göstermek için

bilgisayar çevre donanımlarını işletmek ve kontrol etmek;

(b) kullanıcıların talimatı doğrultusunda bir uygulamanın emniyetli, etkin ve zamanında

sağlanabilmesi için bilgisayarla ilgili işleri düzenlemek;

(c) verileri makinenin okuyacağı şekilde işlemek ya da kaydetmek için manyetik bant ve disklere

yüklemek, ayrıca bu disk ve bantları muhafaza etmek;

(d) bilgisayar işlem kütüklerini tutmak;

(e) düzenli şekilde yedekleme işlemlerini yapmak;

(f) ortaya çıkan problemleri belirlemek ve çözümü için bilgisayar ve çevre donanımları alanındaki

ilke ve uygulamalar ile ilgili bilgileri kullanmak ve küçük tamir ve düzenlemeleri yapmak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Operatör, bilgisayar çevre donanımı

• Operatör, bilgisayar çevre donanımı/yüksek hızlı yazıcı

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 



• Tamirci, elektronik/bilgisayar - 7243

• Teknisyen, mühendislik/elektronik - 3114

 

  

3123     Endüstriyel robot kontrolörleri

  

Endüstriyel robot kontrolörleri; sanayi robotlarını çalıştırır, belirli işler için onları programlar,

işlerini kontrol eder ve temel bakım ile yerinde ayarlamaları yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Sanayi robotlarını, yetenekleri ölçüsünde belirli işler için programlamak;

(b) sanayi robotlarını çalıştırmak;

(c) sanayi robotlarının aksamadan çalışmasını sağlamak ve işleyişlerini kontrol etmek;

(d) gelecekteki mümkün aksaklıkları önlemek için sanayi robotlarını dikkatli ve sistematik bir

şekilde kontrol etmek;

(e) robot mekanizmasını yerinde ayarlamak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Kontrolör, robot

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Mühendis, sanayi robotu - 2149

• Operatör, robot - 8172

• Teknisyen, mühendislik/elektronik - 3114

 

  

313       OPTİK VE ELEKTRONİK DONANIM OPERATÖRLERİ

  

Optik ve elektronik donanım operatörleri; fotoğraf çekerler, görüntü ve sesleri kaydetmek ve

monte etmek için kullanılan sinema ve video kameraları ile diğer teçhizatı kontrol ederler, yayın

ve iletişim donanım ve sistemlerini, ayrıca tıbbi teşhis ve tedavi için kullanılan teknik donanımı

kontrol ederler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Fotoğraf çekilmesi; görüntü ve sesleri kaydetmek ve monte

etmek için kullanılan sinema ve video kameraları ile diğer teçhizatın kontrol edilmesi; radyo ve

televizyon yayın donanımı ile iletişim sistemlerinin teknik işleyişinin kontrol edilmesi; hastalık ve



vücut bozukluklarını teşhis ve tedavi etmek için kullanılan teknik donanımın kontrol edilmesi.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

3131 Fotoğrafçılar, ses ve görüntü kaydeden donanım operatörleri

3132 Yayın ve iletişim donanımı operatörleri

3133 Tıbbi donanım operatörleri

3139 Başka yerde sınıflandırılmamış optik ve elektronik donanım operatörleri

  

3131     Fotoğrafçılar, ses ve görüntü kaydeden donanım operatörleri

  

Fotoğrafçılar, ses ve görüntü kaydeden donanım operatörleri; fotoğraf çeker, görüntü ve sesleri

kaydetmek ve montajını yapmak için kullanılan sinema ve video kameraları ile diğer donanımları

kontrol ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Reklam, ticari, endüstriyel ve bilimsel amaçlarla, gazete, dergi ve diğer yayınlardaki haber ve

makaleleri resimlerle göstermek için fotoğraf çekmek;

(b) kişilerin ve grupların fotoğraflarını çekmek;

(c) görüntü kaydetmek için hava fotoğrafçılığındaki kameralar da dahil, sinema video,

mikroskobik ve diğer özel kameraları kurmak ve kullanmak;

(d) sinema filmleri, video bantları, gramofon kayıtları, bantlar, dijital diskler, direkt radyo yayını

veya diğer amaçlara yönelik ses kaydeden donanımları kontrol etmek;

(e) özel ses ve görüntü efektleri yapmak ve tatmin edici bir kaliteyi sağlamak için ses ve görüntü

kayıtlarının montajını yapmak ve miks etmek için kullanılan donanımları kontrol etmek;

(f) ortaya çıkan problemlerin tanınması ve çözülmesi amacıyla, ses ve görüntü kaydetmek veya

montaj alanındaki ilke ve uygulamaları kullanmak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Operatör, kamera/sinema

• Operatör, kayıt donanımı/ses

• Operatör, stüdyo donanımı

• Fotoğrafçı

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Tamirci, elektronik - 7243

• Fotoğrafçı, fotogravür - 7343



• Fotolitografçı

• Tamirci, fotografik donanım - 7311

 

  

3132     Yayın ve iletişim donanımı operatörleri

  

Yayın ve iletişim donanımı operatörleri; kayıtlı veya canlı görüntü ve seslerden oluşan radyo ve

televizyon yayınları ile kara, deniz ve hava taşıtlarındaki diğer iletişim sinyallerini nakletmede

kullanılan donanımların teknik işleyişini kontrol ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Radyo ve televizyon programları için nakil ve yayın sistemleri ile uydu sistemlerini kontrol

etmek;

(b) kara, deniz ve havadaki radyo haberleşme sistemlerini, uydu hizmetlerini ve çoklu sistemleri

kontrol etmek;

(c) sinema gösterim donanımını kontrol etmek;

(d) ortaya çıkan problemlerin belirlenmesi ve çözümlenmesi amacıyla yayın, iletişim terminalleri

ve nakil sistemleri alanındaki ilke ve uygulamalara ilişkin bilgileri kullanmak;

(e) işlem kütüklerini tutmak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Operatör, yayın donanımı/radyo

• Operatör, iletişim donanımı

• Operatör, nakil donanımı/televizyon

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Tamirci, elektronik - 7243

• Teknisyen, mühendislik/iletişim - 3114

 

  

3133     Tıbbi donanım operatörleri

  

Tıbbi donanım operatörleri; hastalıkların ve vücut bozukluklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan

teknik donanımları kontrol ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 



(a) Sinir sistemi ve organlarla ilgili hastalıkları ve bozuklukları teşhis etmek için kullanılan teknik

donanımlar ile radyografi ve anestezide kullanılan teknik donanımları kontrol etmek;

(b) tıp alanındaki teknik donanımların çalışması ve bakımı sırasında ortaya çıkan problemlerin

tanınması ve çözülmesi için bu donanımlar hakkındaki ilke ve uygulamalara ilişkin bilgileri

kullanmak;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Operatör, elektrokardiyografi donanımı

• Operatör, röntgen donanımı

• Operatör, tarama donanımı

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Tamirci, elektronik - 7243

 

  

3139     Başka yerde sınıflandırılmamış optik ve elektronik donanım operatörleri

  

Bu birim grup, Grup 313 Optik ve elektronik donanım operatörleri içindeki diğer birim gruplarda

sınıflandırılmamış optik ve elektronik donanım operatörlerini kapsamaktadır.

  

314       GEMİ VE HAVA TAŞITI KONTROLÖRLERİ VE TEKNİKERLERİ

  

Gemi ve hava taşıtı kontrolörleri ve teknikerleri; gemi ve hava taşıtlarını kullanırlar, bu araçların

güvenli ve etkin çalışmasını sağlamak için teknik görevleri yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Gemilerdeki ve hava taşıtlarındaki mekanik, elektronik ve

elektrikli donanımların işleyişlerinin kontrol edilmesi, gemilerin veya hava taşıtlarının kumanda

edilmesi veya hareketlerinin idare edilmesi.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

3141 Gemi makinistleri

3142 Güverte görevlileri ve dümenciler

3143 Hava taşıtı pilotları ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

3144 Hava trafik kontrolörleri

3145 Uçuş emniyet teknikerleri



  

3141     Gemi makinistleri

  

Gemi makinistleri, gemilerdeki mekanik, elektronik ve elektrikli donanımların ve makinelerin

işletimi, bakımı ve onarımına katılır ve bunları kontrol ederler veya karada ilgili destekleyici işleri

yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Gemilerdeki mekanik, elektronik ve elektrikli donanımların ve makinelerin işletimi, bakımı ve

onarımına katılmak ve bunları kontrol etmek;

(b) yakıt ve makine dairesi bölümündeki ihtiyaçları sipariş etmek ve işlemlerin kayıtlarını tutmak;

(c) gemilerin makine ve donanımlarının teknik özelliklerine ve düzenlemelere uygun olarak

çalışmasını sağlamak için, bunların montajı, bakımı ve onarımına ilişkin teknik kontrolleri

yapmak;

(d) gemilerin makine ve donanımlarının çalışması sırasında ortaya çıkan problemlerin

belirlenmesi ve çözümlenmesi amacıyla, ilgili ilkeleri ve uygulama bilgilerini kullanmak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makinist, gemi

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Mühendis, denizcilik - 2145

 

  

3142     Güverte görevlileri ve dümenciler

  

Güverte görevlileri ve dümenciler, gemileri ve benzer tekneleri kumanda eder ve kullanırlar,

ayrıca karada ilgili işleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Denizde ya da iç sularda gemi ve benzer tekneleri kumanda etmek ve kullanmak;

(b) güverte ve köprüdeki faaliyetlere katılmak ve bunları kontrol etmek;

(c) özel bilgi gerektiren liman, kanal, boğaz gibi sulardan gemileri geçirmek;

(d) mürettebat ve yolcular tarafından emniyet talimat ve düzenlemelerine uyulup uyulmadığını

denetlemek ve kargoların güvenli bir şekilde yüklenip boşaltılmasını sağlamak;



(e) geminin bakım ve onarımının teknik özelliklerine ve düzenlemelere uygun olarak yapılmasını

sağlamak için, teknik kontroller yapmak;

(f) gemilerin işletimi ve kullanımı sırasında ortaya çıkan problemlerin tanınması ve çözülmesi

amacıyla, ilgili ilkeleri ve uygulama bilgilerini kullanmak;

(g) geminin ihtiyaçlarını sipariş etmek, gerekli sayıda mürettebat almak ve işlem kayıtlarını

tutmak;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Kaptan, gemi/deniz

• Dümenci, gemi

• Kaptan, yat

  

Başka yerde sınıflandırılan ilgili bazı meslekler:

 

• Güverte işçisi - 8340

  

3143     Hava taşıtı pilotları ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

  

Hava taşıtı pilotları ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; yolcu, posta ve yük

taşımacılığının yanı sıra zirai ilaçlama, yangın söndürme vb. amaçlara yönelik hava taşıtlarının

seyri için mekanik, elektronik ve elektrikli donanımın işleyişini kontrol ederler, uçuş öncesi,

sonrası ya da uçuş esnasındaki ilgili işleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

(a) Yerleşik kontrol ve işletme yöntemlerine uygun olarak hava taşıtını kullanmak;

(b) uçuş planını hazırlamak ve teslim etmek ya da standart uçuş planını incelemek;

(c) mekanik, elektrikli ve elektronik donanımların işleyişini kontrol etmek; tüm aletlerin ve

kontrollerin uygun olarak işleyip işlemediğini denetlemek;,

(d) ortaya çıkan problemlerin tanısı ve çözümüne yönelik havacılık alanındaki ilkeleri ve

uygulama bilgilerini kullanmak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Mühendis, uçuş

• Seyrüseferci, uçuş

• Pilot, hava taşıtı



  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Öğretmen, havacılık - 3340

 

  

3144     Hava trafik kontrolörleri

  

Hava trafik kontrolörleri; radyo, radar ve ışıklandırma sistemlerini kullanarak hava taşıtlarının

havadaki ve yerdeki hareketlerini yönetirler ve hava taşıtının işleyişi ile ilgili bilgileri sağlarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Havaalanına yaklaşan ve ayrılan hava taşıtlarını ve bunların yerdeki hareketlerini idare ve

kontrol etmek;

(b) belirli bir hava sektöründeki hava taşıtı etkinliklerini idare ve kontrol etmek;

(c) uçuş planlarını incelemek ve onaylamak;

(d) hava durumu, tesisler, uçuş planları ve hava trafiği hakkında uçuş mürettebatı ile idari

personele bilgi vermek;

(e) ortaya çıkan problemlerin tanınması ve çözülmesi amacıyla hava trafik kontrolü ile ilgili

ilkeleri ve uygulama bilgilerini kullanmak;

(f) acil durum, arama ve kurtarma hizmetlerini başlatmak ve organize etmek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Kontrolör, hava trafik

 

  

3145     Uçuş emniyet teknikerleri

  

Uçuş emniyet teknikerleri; hava trafik kontrolü ve hava seyir sistemlerinin tasarımı, tesisi,

işletimi, bakımı ve onarımı ile ilgili teknik görevleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Hava seyir sistemlerinde kullanılan elektronik ve elektro-mekanik donanımların geliştirilmesi

konusundaki teknik görevleri yapmak ve prototipleri test etmek;

(b) seyrüsefer ve hava taşıtı izleme sistemleri ile ilgili belirli arayüz devrelerinin tasarımı ve

planlanması için gereken teknik yardımı sağlamak;

(c) hava trafik kontrolü ve uçuş emniyet donanımı için maliyet tahminleri ile teknik ve eğitsel



konuların hazırlanmasına yardım etmek;

(d) önerilerin yerine getirilmesi ve standartların sağlanması için, yerde konuşlandırılmış hava

seyir donanımının yapımı, kurulması, işletimi, bakımı ve onarımıyla ilgili teknik denetime yardım

etmek;(e) ortaya çıkan problemlerin tanınması ve çözülmesi amacıyla uçuş emniyet mühendisliği

ilke ve uygulama bilgilerini kullanmak;

(f) değişen hava trafik kontrol işlemlerine uyarlamak amacıyla, yerde konuşlandırılmış

mevcuthava seyir donanımı üzerinde ayarlamalar yapmak;

(g) uçuş, kalkış ve iniş işlemlerinin kusursuz ve emniyetli bir şekilde yapılmasını sağlamak için,

yerde konuşlandırılmış hava seyir aletlerini kontrol etmek ve ayarlamak;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Teknisyen, uçuş emniyet

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Uçak teknisyeni - 7232

 

  

315       EMNİYET VE KALİTE KONTROLÖRLERİ

  

Emniyet ve kalite kontrolörleri; devlet ve sanayi kuruluşları ile diğer kuruluşlar adına,

imalatçıların kalite standartlarının geliştirilmesi, yangın ve diğer tehlikelerin önlenmesi, iş

güvenliği, sağlık ve çevrenin korunması, üretim işlemlerinin emniyeti ve üretilen, kullanılan veya

satılan mal ve hizmetler ile ilgili kural ve düzenlemelerin yürütülmesini denetlerler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Bina vb. yapı inşaatlarında onaylanan bina planlarına, yangın

tüzüklerine ve sınıflama ile imar kanunlarına uyulmasının sağlanması; yangın önleyici sistemler

konusunda tavsiyelerde bulunulması ve bunların denetlenmesi; yangının çıkış sebebinin

belirlenmesi için yangın alanında araştırma yapılması; üretilen, kullanılan veya satılan mallar da

dahil, iş güvenliği ve üretim işlemlerinin emniyetinin sağlanması amacıyla endüstriyel vb. amaçlı

girişimlerin denetlenmesi; sağlık ve çevre koruma ile ilgili kural ve düzenlemelere uyulmasının

sağlanması; imalatçıların, imalat kalite standartları ve talimatlarına uymalarının sağlanması. Diğer

çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

3151 Bina ve yangın kontrolörleri

3152 Emniyet, sağlık ve kalite kon



  

3151     Bina ve yangın kontrolörleri

  

Bina ve yangın kontrolörleri; devlet ve sanayi kuruluşları ile diğer kuruluşlar adına, onaylanmış

planlara, talimatlara ve standartlara uygunluğunu sağlamak amacıyla, yeni ve eski evleri, sanayi

tesislerini, otel vb. yapıları veya yangın önleme sistemlerini denetler ve yangının çıkış sebebini

belirlemek için yangın yerinde inceleme yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Binaların ve diğer yapıların inşasında, parselleme, sınıflama ve imar kanunlarının, binaların

güvenilirliği ve kalitesiyle ilgili diğer kuralların yürütülmesi konusunda danışmanlık hizmetleri

vermek;

(b) binaların ve diğer yapıların inşası sırasında ve bitişinde, parselleme, sınıflama, imar ve

güvenlik kanunlarına, onaylanmış planlara, talimatlara ve standartlara, ayrıca bina güvenilirliği ve

kalitesiyle ilgili diğer kurallara bu bina ve yapıların uygunluğunu sağlamak amacıyla denetlemek;

(c) mevcut bina ve yapılarda bakımsızlık, hasar veya tehlikeli durumlar olup olmadığını kontrol

etmek;

(d) yangın tehlikesini belirlemek için sanayi tesisi, otel, sinema ve diğer yapıları kontrol etmek ve

bu tehlikelerin nasıl ortadan kaldırılacağı konusunda danışmanlık hizmetleri vermek;

(e) yangın riskini azaltmak ve yangın durumunda, hasarın ve tehlikenin büyümesini önlemek için

binaların inşaatında ve ulaştırma araçlarında yangın detektörleri ve yangın söndürme sistemlerinin

tesis edilmesi ve malzemelerin kullanımı konusunda danışmanlık hizmetleri vermek;

(f) yangının çıkış sebebini belirlemek için olay yerinde araştırmalar yapmak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Kontrolör, bina

• Kontrolör, yangın

• Uzman, yangın önleme

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• İtfaiyeci - 5161

 

  

3152     Emniyet, sağlık ve kalite kontrolörleri

  



Emniyet, sağlık ve kalite kontrolörleri; devlet ve sanayi kuruluşları ile diğer kuruluşlar adına,

imalatçıların kalite standartlarının geliştirilmesi, iş güvenliği, sağlık ve çevrenin korunması,

üretim işlemlerinin emniyeti ve üretilen, kullanılan veya satılan mal ve hizmetler ile ilgili kural ve

düzenlemelerin yürütülmesini denetlerler. Kapsanan görevler şunlardır:

(a) İş güvenliği ve çalışma çevresi ile ilgili devletin ve diğer yerlerin kural ve yönetmeliklerinin

yürütülmesi konusunda işverenlere ve çalışanlara danışmanlık hizmetleri vermek;

(b) makine, donanım ve çalışma çevresinin kural, yönetmelik ve standartlara uygunluğunu

sağlamak amacıyla işyerlerini denetlemek;

(c) görüşmeler, gözlemler ve diğer yöntemlerle işyerlerini denetlemek, ayrıca güvenlik kural ve

yönetmeliklerine uyulup uyulmadığını belirlemek için yapılan işler ve kazalar hakkındaki bilgileri

elde etmek;

(d) ürünlerin üretilmesi, işlenmesi, nakliyesi, depolanması ve satışı gibi alanlarda, devletin ve

diğer yerlerin kural, yönetmelik ve standartlarına uyulup uyulmadığını denetlemek;,

(e) imalat talimat ve standartlarına uyulup uyulmadığının kontrolü için nihai ürünleri veya

parçaları denetlemek;

(f) ana ürünler, gıda, ilaç, kozmetik vb. malların sağlığa uygunluğu, sıhhi şartlarının geliştirilmesi,

temizliği ve sınıflandırılması ile ilgili devletin ve diğer yerlerin kural ve yönetmeliklerinin

yürütülmesinde girişimlere ve kamuoyuna danışmanlık hizmetleri vermek;

(g) araçların teknik standartları ve durumları ile ilgili devletin ve diğer yerlerin kural ve

yönetmeliklerinin yürütülmesi konusunda, hava taşıtı, otomobil ve diğer araçların üreticilerine,

kullanıcılarına, bakım ve onarımını yapanlara danışmanlık hizmetleri vermek;

(h) devletin ve diğer yerlerin yönetmelikleri ile teknik standartlara uyulup uyulmadığını kontrol

etmek amacıyla, araçları ve araçların bakım ve onarımını yapan yetkili yerleri denetlemek;

(i) kirliliğe yol açan kimyasal maddelerin emisyonu ve tehlikeli atıkların atılması ve ortadan

kaldırılması ile ilgili devletin ve diğer yerlerin kural ve yönetmeliklerine uyulup uyulmadığını

kontrol etmek için işyerlerini denetlemek;

(j) ilgili diğer görevleri yapmak;

(k) diğer çalışanları denetlemek.

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

        Kontrolör, iş güvenliği

         Kontrolör, kalite/ürün

         Kontrolör, güvenlik ve sağlık/tüketici koruma

         Kontrolör, güvenlik ve sağlık/kirlilik

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

        Kontrolör, hıfzısıhha - 3222

         Kontrolör, ücret - 3449

 

  

32         YAŞAM BİLİMLERİ VE SAĞLIK İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK

MENSUPLARI



  

Yaşam bilimleri ve sağlık ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; tarım, ormancılık,

hıfzısıhha, tıp, veterinerlik, eczacılık vb. alanlardaki yaşam bilimlerine özgü kavram, teori, ilke ve

yöntemlerin araştırılması ve uygulanması ile ilgili teknik görevleri yaparlar; hemşirelik, ebelik ve

geleneksel yöntemlerle tedavi hizmetlerini sağlarlar.

 

Bu alt-ana grupta çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genelde şunları kapsamaktadır: Tarım,

ormancılık, hıfzısıhha, tıp, veterinerlik, eczacılık vb. alanlardaki yaşam bilimlerine özgü

araştırmaların ve teknik işlerin yapılması; hemşirelik, ebelik ve geleneksel yöntemlerle tedavi

hizmetleri verilmesi. Bu alt-ana grupta çalışan kişiler, yaşam bilimleri ve sağlık ile ilgili

profesyonel meslek mensuplarından talimat alabilirler. Diğer çalışanların denetlenmesi de

kapsama dahil edilebilir.

 

Belirli görevlere, bunların yapılmasındaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eğitim-öğretim

gereksinimlerine dayandırılarak, burada tanımlanmış mesleklerin bir kısmının, Alt ana grup 22,

Yaşam bilimleri ve sağlık ile ilgili profesyonel meslek mensuplar'ı içinde sınıflandırılması daha

uygun olabilir. Bu özellikle, Grup 323 Hemşirelik ve ebelik ile ilgili yardımcı profesyonel meslek

mensupları içinde sınıflandırılan mesleklerle ilgilidir.

 

Bu alt-ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

321 Yaşam bilimleri teknikerleri ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

 

322 Sağlık ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları (hemşirelik hariç)

 

323 Hemşirelik ve ebelik ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

 

324 Geleneksel ilaçlarla ve inançsal telkinlerle tedavi edenler

  

321       YAŞAM BİLİMLERİ TEKNİKERLERİ VE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK

MENSUPLARI

  

Yaşam bilimleri teknikerleri ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; biyoloji, botanik,

zooloji, bakteriyoloji ve biyokimya gibi yaşam bilimleri ile tarım, fenni tarım ve ormancılıkla

ilgili kavram, ilke ve yöntemlerin araştırılması ve kullanılmasıyla ilgili teknik görevleri yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Özellikle, tıp, tarım ve eczacılık ürünlerinin imalatı

alanlarında olmak üzere, yaşam bilimleri alanında yapılan araştırmalara ya da bunlarla ilgili

kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin uygulamalara yönelik teknik görevlerin yapılması.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 



3211 Yaşam bilimleri teknikerleri

3212 Tarım ve orman teknikerleri

3213 Çiftçilik ve ormancılık danışmanları

  

3211     Yaşam bilimleri teknikerleri

  

Yaşam bilimleri teknikerleri; biyoloji veya diğer yaşam bilimlerindeki araştırmaların yanı sıra,

endüstri, tarım, tıp, halk sağlığı vb. konulardaki araştırmalarla ilgili teknik görevleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Deney, test ve analizler için donanım ve malzemeleri hazırlamak;

(b) deney, test ve analizler için bitki, hayvan ve insan hücreleri, ayrıca bunlara ait doku, parça ve

organ gibi numuneleri toplamak ve hazırlamak;

(c) uzmanlık alanlarındaki deney, test ve analizleri yapmak veya yapılmasına yardım etmek;

(d) veri toplamak, projeler için gerekli olan işgücü ve malzemelerin miktarını ve maliyetini

tahmin etmek;

(e) ortaya çıkan problemlerin tanınması ve çözülmesi amacıyla bilimsel ilkeleri ve uygulama

bilgilerini kullanmak;

(f) araştırma donanımlarının bakım ve onarımını organize etmek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Teknisyen, bakteriyoloji

• Teknisyen, biyokimya

• Teknisyen, kan bankası

• Teknisyen, eczacılık

• Teknisyen, seroloji

• Teknisyen, zooloji

  

3212     Tarım ve orman teknikerleri

  

Tarım ve orman teknikerleri; tarım ve ormancılık alanlarındaki araştırmaların yanı sıra, araştırma

sonuçlarının tarımsal ve ormancılıkla ilgili uygulamalarının geliştirilmesi ile ilgili teknik görevleri

yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır

 

(a) Deney, test ve analizler için donanım ve malzemeleri hazırlamak;

(b) deney, test ve analizler için bitki ve hayvan hücreleri, ayrıca bunlara ait doku ve parçalar ile



hayvan organları gibi numuneleri toplamak ve hazırlamak;

(c) uzmanlık alanlarındaki deney, test ve analizleri yapmak veya yapılmasına yardım etmek;

(d) tohum örneklerini, kalite, saflık ve filizlenme oranı için analiz etmek;

(e) veri toplamak, projeler için gerekli olan işgücü ve malzemelerin miktarını ve maliyetini tahmin

etmek;

(f) ortaya çıkan problemlerin tanınması ve çözülmesi amacıyla bilimsel ilkeleri ve uygulama

bilgilerini kullanmak;

(g) araştırma donanımlarının bakım ve onarımını organize etmek;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Teknisyen, tarım

• Teknisyen, ormancılık

• Teknisyen, toprak bilimi

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Danışman, çiftçilik - 3213

• Danışman, ormancılık - 3213

• Yardımcı, veterinerlik/suni dölleme -3227

• Çiftlik rehberi - 3213

  

3213     Çiftçilik ve ormancılık danışmanları

  

Çiftçilik ve ormancılık danışmanları, çiftçilik veya ormancılık faaliyetlerine ilişkin yöntem ve

problemler konusunda teknik yardım sağlar ve danışmanlık hizmetleri verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Çiftçilik veya ormancılık ile ilgili yöntem ve teknikleri uygulamak;

(b) verim kalitesi ve rekolteyi artırma yolları ile doğal varlıkları ve çevreyi korumak ve işlemlerin

etkinliğini artırmak için alınacak önlemler konusunda danışmanlık hizmetleri vermek;

(c) toprak erozyonu veya zararlı hayvanlar gibi ortaya çıkan problemlerin üstesinden

gelinebilmesi için bu konularda danışmanlık hizmetleri vermek;

(d) veri toplamak, projeler için gerekli olan işgücü ve malzemelerin miktarını ve maliyetini

tahmin etmek;

(e) ileri uygulama ve tekniklerin uygulanmasını teşvik etmek için tanıtımlar yapmak, seminer

vermek ve malzeme dağıtmak;

(f) ortaya çıkan problemlerin tanınması ve çözülmesi amacıyla bilimsel ilkeleri ve uygulama

bilgilerini kullanmak;



(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Danışman, çiftçilik

• Danışman, ormancılık

• Çiftçilik rehberi

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Teknisyen, tarım - 3212

• Teknisyen, ormancılık - 3212

 

  

322       SAĞLIK İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI (HEMŞİRELİK

HARİÇ)

  

Sağlık ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları (hemşirelik hariç), tıp, veteriner

hekimlik, diş hekimliği, eczacılık, hıfzısıhha ve sağlık ile ilgili bilim dallarındaki kavram, ilke ve

yöntemlerin uygulanması ve geliştirilmesine yönelik teknik görevleri yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Tıp, dişçilik veya veterinerlik ile ilgili koruyucu ve tedavi

edici işler de dahil, sınırlı danışmanlık ve tanı işlerinin yapılması; sıhhi şartların iyileştirilmesi

konusundaki faaliyetlere danışmanlık hizmetleri verilmesi; beslenme yöntemlerinin ve diyetlerin

geliştirilmesi ve uygulanması; göz muayenesi yapılması, reçeteye uygun gözlük veya lens

verilmesi; kemik kırık ve çatlakları ile kas sistemindeki bozuklukların önlenmesi ve tedavi

edilmesi konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi; tedavide kullanılan ilaçların ve diğer

eczacılık ürünlerinin hazırlanmasına yardım edilmesi; homeopatik tedavilerin uygulanması veya

konuşma bozukluklarının v.b. hastalıkların tedavi edilmesi. Bu grupta çalışan kişiler, sağlık ile

ilgili profesyonel meslek mensupları (hemsirelik hariç)`ndan talimat alabilirler. Diğer çalışanların

denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

3221 Yardımcı sağlık personeli

3222 Hıfzısıhha uzmanları (Çevre sağlığı teknikerleri)

3223 Diyetisyenler ve beslenme uzmanları

3224 Optometristler (Göz kusurlarını ölçenler) ve gözlükçüler

3225 Diş hekimi yardımcıları

3226 Fizyoterapistler ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

3227 Veterinerlik ile ilgili yardımcı sağlık personeli



3228 Eczacılık ile ilgili yardımcı sağlık personeli

3229 Başka yerde sınıflandırılmamış sağlık ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

(hemşirelik hariç)

  

3221     Yardımcı sağlık personeli

  

Yardımcı sağlık personeli; tıp doktorları tarafından yapılan işlerden kapsam ve zorluk bakımından

daha sınırlı bir düzeyde danışmanlık, teşhis, koruyucu ve tedavi edici tıbbi görevleri yaparlar.

Burada sınıflananlar, bağımsız ya da kamu sağlık hizmetinin bir parçası olarak, alanda veya

kuruluşlarda tıp doktorlarının talimatı ve denetimi altında çalışırlar ve genellikle kendi

bölgelerinde yaygın olan hastalık ve vücut bozukluklarının tedavisinde belli tedavi çeşitlerini

uygularlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Topluluk ve bireylere doğum kontrolü, hijyen, beslenme ve diğer koruyucu tıbbi önlemlere

ilişkin danışmanlık hizmetleri vermek;

(b) hastalıkları teşhis etmek amacıyla hastaları muayene etmek veya daha ciddi hastaları tıp

doktorlarına sevk etmek;

(c) teşhis edilmiş hastalık, vücut bozuklukları veya yaralar için ilaç vermek ve bunları tedavi

etmek;

(d) basit ameliyatları yapmak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Teknolog, tıbbi

  

3222     Hıfzıssıhha uzmanları (Çevre sağlığı teknikerleri)

  

Hıfzısıhha uzmanları (çevre sağlığı teknikerleri); sağlık koşullarının düzeltilmesi veya

geliştirilmesine yönelik önlemler konusunda teknik yardım sağlarlar ve danışmanlık hizmetleri

verirler ve bunların yürütülmesini denetlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Sağlıkla ilgili çevresel problemleri ve kullanılan teknikleri incelemek ve bu konularda

danışmanlık hizmetleri vermek;

(b) su, hava, gıda ya da toprak kirliliğinin önlenmesine ve hijyenik niteliğinin korunması ya da

geliştirilmesine yönelik faaliyetleri başlatmak;

(c) havada bulunan zararlı maddelerin ve hastalık taşıyan organizmaların kontrolü, gıda hijyeni,



atıkların uygun bir şekilde ortadan kaldırılması ve halka açık yerlerin temizliği gibi konularda

koruyucu ve iyileştirici önlemleri teşvik etmek;

(d) ileri uygulama ve tekniklerin uygulanmasını teşvik etmek için tanıtımlar yapmak, seminer

vermek ve malzeme dağıtmak;

(e) veri toplamak, projeler için gerekli olan işgücü ve malzemelerin miktarını ve maliyetini tahmin

etmek;

(f) ortaya çıkan problemlerin tanınması ve çözülmesi amacıyla hijyen ve hıfzısıhha ile ilgili

ilkeleri ve uygulama bilgilerini kullanmak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Kontrolör, hıfzısıhha

• Hıfzısıhha uzmanı

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Kontrolör, güvenlik ve sağlık - 3152

• Kontrolör, güvenlik ve sağlık/sanayi atıklarının işlenmesi - 3152

• Kontrolör, güvenlik ve sağlık/kirlilik - 3152

 

  

3223     Diyetisyenler ve beslenme uzmanları

  

Diyetisyenler ve beslenme uzmanları, genel ya da tedavi amaçlı diyetlerin hazırlanması ve

uygulanması ile ilgili kavramların ve kullanıma yönelik yöntemlerin araştırılması, düzenlenmesi

ya da geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütürler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Beslenme ve diyet yöntemlerini geliştirmek ve bunları test etmek;

(b) tedavi gören hastalarla, gruplarla veya belli bir sektörde çalışan kişilerle ilgili tedavi edici ve

diğer amaçlı diyetleri hazırlamak;

(c) beslenme eğitimi ve beslenme rehabilitasyon faaliyetleri ile ilgili programlara katılmak;

(d) toplumun gıda sorunları ve sağlık programları ile ilgili beslenme konularında danışmanlık

hizmetleri vermek;

(e) ilgili alanlardaki güncel bilgileri izlemek ve konunun uzmanlarıyla iletişim kurmak;

(f) diyet ve beslenme konularında görüşmeler yapmak ve seminer vermek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.



 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Danışman, diyet/gıda işleme

• Diyetisyen

• Beslenme uzmanı

  

3224     Optometristler (göz kusurlarını ölçenler) ve gözlükçüler

  

Optometristler (göz kusurlarını ölçenler) ve gözlükçüler, gözlük ve kontakt lens verirler, bunları

çerçevelere monte ederler ve gözlük, kontak lens veya görme ile ilgili diğer araçların kullanımı ile

çalışma ve okuma ortamı için gerekli olan ışıklandırma konularında danışmanlık hizmetleri

verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Görmenin düzeltilmesi için gözlük ve kontak lens vermek ya da diğer tedavileri uygulamak,

tıbbi tedavi gerektiren durumları tıp doktorlarına sevk etmek;

(b) gözlük ve kontak lenslerin uygun bir şekilde kullanımı ile çalışma veya okuma ortamı için

gerekli olan ışıklandırma ve görme ile ilgili diğer araçların kullanımı konularında danışmanlık

hizmetleri vermek;

(c) mercekleri çerçevelere takmak ve çerçeve veya kontak lensleri müşterilere uygun hale

getirmek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Optikçi, reçeteye göre gözlük veren

• Optikçi, göz kusurlarını ölçen

• Optometrist

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Oftalmolog - 2221

 

  

3225     Diş hekimi yardımcıları

  

Diş hekimi yardımcıları, diş hekimleri tarafından yapılan işlerden kapsam ve zorluk bakımından

daha sınırlı bir düzeyde danışmanlık, teşhis, koruyucu ve tedavi edici görevler yaparlar, ayrıca diş



hekimlerine aletlerin, donanımların ve malzemelerin hazırlanması ve bakımının yapılması ile

hastaların muayene ve tedaviye hazırlanmasında yardımcı olurlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Diş sağlığı, diyet ve dişçilikle ilgili diğer koruyucu önlemler konusunda topluluk ve bireylere

danışmanlık hizmetleri vermek;

(b) hastalıkları teşhis etmek amacıyla hastaları muayene etmek veya daha ciddi vakaları diş

hekimlerine sevk etmek;

(c) dişleri temizlemek, çürük dişleri dolgu için hazırlamak ve dolgu yapmak;

(d) belli tiplerdeki protez işlerini ve bazı cerrahi işlemleri yapmak;

(e) dişçilikle ilgili alet ve donanımları hazırlamak ve bakımını yapmak;

(f) dişçilik malzemelerini hazırlamak;

(g) muayene veya tedavi için hastaların hazırlanmasına yardım etmek;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Yardımcı, dişçilik

• Yardımcı, dişçilik/okullara hizmet veren

• Sağlık uzmanı, dişçilik

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Yardımcı, dişçilik - 5132

• Tamirci, dişçilik - 7311

 

  

3226     Fizyoterapistler ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

  

Fizyoterapistler ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; elle yapılan tedavi

yöntemleriyle ve ultrason, ısıtma, lazer veya bunlara benzer tekniklerle kemik, kas, dolaşım ya da

sinir sistemi bozukluklarını tedavi ederler veya fiziksel sakatlığı ve akıl hastalığı olan hastalara

yapılan tedavilerin bir parçası olarak fizyoterapi ve ilgili terapi yöntemlerini uygularlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Çalışırken veya diğer durumlarda yaralanma ve incinmeleri engellemek ve kasları

kuvvetlendirmek için düzgün vücut duruşları konusunda bireylere ve topluluklara danışmanlık

hizmetleri vermek;



(b) uygun tedavinin belirlenmesi için kemik, kas ve dolaşım sistemi ile sinir sistemi

bozukluklarını teşhis etmek amacıyla hastaları muayene etmek ya da gerektiğinde tıp doktorlarına

sevk etmek;

(c) elle yapılan tedavi yöntemleriyle ve ultrason, ısıtma, lazer veya bunlara benzer tekniklerle

kemik, kas ve dolaşım ya da sinir sistemi bozukluklarını tedavi etmek;

(d) dolaşım bozukluklarının giderilmesi, sinirlerin yatıştırılması veya uyarılması, atık maddelerin

atılımının kolaylaştırılması, kasılmış ten-donların gerilmesi ve diğer tedavi edici işlemlerin

yapılması için müşteri veya hastalara masaj yapmak;

(e) yapay uzuv veya diğer cihazların özelliklerini belirlemek ve yazmak için vücut biçimsizlik ve

bozukluklarını incelemek, bu uzuv ve cihazların takılmasına yardım etmek ve bunların

kullanımını açıklamak;

(f) akıl hastaları için yapılan tedavilerin bir parçası olarak fizyoterapi ve ilgili teknikleri

uygulamak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Masör, tedavi

• Fizyoterapist

• Podiyatrist

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Terapist, meslek - 3229

 

  

3227     Veterinerlik ile ilgili yardımcı sağlık personeli

  

Veterinerlik ile ilgili yardımcı sağlık personeli; veterinerler tarafından yapılan işlerden kapsam ve

zorluk bakımından daha sınırlı bir düzeyde danışmanlık, teşhis, koruyucu ve tedavi edici görevler

yaparlar, ayrıca veterinerlere aletlerin, donanımların ve malzemelerin hazırlanması ve bakımının

yapılması ile hayvanların muayene ve tedaviye hazırlanmasında yardımcı olurlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Topluluk veya bireylere, hayvanların tedavisi ve bunların hastalık ile yaraları konusunda

danışmanlık hizmetleri vermek;

(b) hastalıkları teşhis etmek için hayvanları muayene etmek ve daha ciddi vakaları veterinerlere

sevk etmek;

(c) özellikle salgın hastalık ve vücut bozuklukları olan hasta veya yaralı hayvanları tedavi etmek



(d) hayvanların tedavisinde kullanılan alet ve malzemeleri hazırlamak ve bakımını yapmak;

(e) hayvanların suni döllenmesi ile ilgili teknik görevleri yapmak;

(f) muayene ve tedavi için hayvanları hazırlamak ve gerekirse tedavi esnasında onları tutmak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Yardımcı, veterinerlik

• Yardımcı, veterinerlik/suni dölleme

• Aşıcı, veterinerlik

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Yardımcı, veterinerlik - 5139

 

  

3228     Eczacılık ile ilgili yardımcı sağlık personeli

  

Eczacılık ile ilgili yardımcı sağlık personeli; eczane, hastane ve dispanserlerde eczacıların

talimatıyla, ilaç, losyon ve karışımları hazırlar ve verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Eczacıların talimatıyla ilaçları ve diğer eczacılık ile ilgili bileşimleri hazırlamak;

(b) tıp doktorları, veterinerler veya diğer yetkili kişilerin verdikleri reçetelere uygun olarak tıbbi

ilaçları hazırlamak ve kullanımı için sözlü veya yazılı bilgi vermek;

(c) ilaçları ve eczacılık ile ilgili bileşimlerin hazırlanması ve verilmesinde kullanılan donanım ve

muhafazaları temizlemek ve hazırlamak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Yardımcı, eczacılık

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Yardımcı, eczacılık - 5139

 

  



3229     Başka yerde sınıflandırılmamış sağlık ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları (hemşirelik

hariç)

  

Bu birim grup, Grup 322 Sağlık ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları (hemsirelik

hariç) içindeki diğer birim gruplarda sınıflandırılmamış sağlık ile ilgili yardımcı profesyonel

meslek mensuplarını (hemşirelik hariç) kapsamaktadır.

 

Örneğin, homeopatik tedavileri uygulayanların, akli dengesi bozuk hastalara veya fiziksel

engellilere yardım etmek için tedavi edici faaliyetleri planlayan ve yürütenlerin, konuşma

engellilerle ilgilenenlerin, tedavi amaçlı göz egzersizi yaptıranların ya da görme özürlülerin yön

bulma problemleriyle ilgilenenlerin burada sınıflanması gerekir.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Benzer hastalıkları ortaya çıkaran organizmaların küçük dozlarını hastalara vererek, belli bir

hastalığı tedavi etmek;

(b) akli dengesi bozuk hastalara veya fiziksel engellilere yardım etmek için eğitim, mesleki eğitim

ya da eğlence ile ilgili tedavi edici faaliyetleri planlamak ve yürütmek;

(c) konuşma kusurlarıyla uğraşmak;

(d) ses tonunu düzeltmek;

(e) göz egzersizlerinin yardımıyla, göz kaslarına iyileştirici tedavileri uygulamak;

(f) görme özürlülerin yön bulma problemlerini çözümlemek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Homeopat

• Ortoepist

• Ortofonist

• Terapist, meslek

  

323       HEMŞİRELİK VE EBELİK İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Hemşirelik ve ebelik ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; bebeklerin doğumuna,

hasta, yaralı veya sakat kişiler ile anne ve yeni doğmuş bebeklerinin bakımı ile ilgili tıbbi kavram

ve ilkeleri uygularlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Koruyucu ve tedavi edici uygulamalarda, tıp doktorlarına

veya hemşirelik ve ebelik ile ilgili meslekleri yapanlara yardım edilmesi ve onların yokluğunda

acil durumlara müdahale edilmesi; hasta, yaralı, fiziksel ve zihinsel özürlüler ile bu gibi bakıma

muhtaç olanlar için bakım, danışmanlık ve hemşirelik hizmetleri verilmesi; doğum yaptırılması



veya doğuma yardım edilmesi ve bebek bakımı konusunda annelerin eğitilmesi. Diğer çalışanların

denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Belirli görevlere, bunların yapılmasındaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eğitim-öğretim

gereksinimlerine dayandırılarak, burada tanımlanmış mesleklerin bir kısmının Grup 223

Hemşirelik ve ebelik ile ilgili profesyonel meslek mensupları içinde sınıflandırılması daha uygun

olabilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

3231 Hemşireler (yüksek hemşireler hariç)

3232 Ebeler

  

3231     Hemşireler (yüksek hemşireler hariç)

  

Hemşireler (yüksek hemşireler hariç); hasta, yaralı ve bu gibi bakıma ihtiyacı olanlar için

hemşirelik hizmetleri verirler ve tıp doktorları ile yüksek hemşirelerin olmadığı durumlarda acil

vakalarla ilgilenirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Hasta, yaralı, sakat ve bu gibi bakıma ihtiyacı olanlara hemşirelik, tedavi ve danışmanlık

hizmetleri vermek;

(b) tıp doktorlarına ve yüksek hemşirelere yardım etmek, ilaç vermek, pansuman yapmak ve

doktorların veya yüksek hemşirelerin talimatlarına uygun olarak diğer tedavileri uygulamak;

(c) acil vakalarda ilk yardım tedavisi yapılmasına yardımcı olmak;

(d) zihinsel hastaların fiziksel ve psikiyatrik tedavileri için hazırlanmasına yardımcı olmak;

(e) zihinsel veya fiziksel özürlülerin sosyal uyumu, gelişimi ve eğitimi için hazırlanmasına

yardımcı olmak;

(f) hastalara evlerinde hemşirelik hizmeti vermek;

(g) bir topluluk içinde veya işyerinde bakım, danışmanlık ve hemşirelik hizmetleri vermek;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Hemşire (yüksek hemşireler hariç)

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Yardımcı, hemşirelik/hastane - 5132



• Hemşire, yüksek - 2230

 

  

3232     Ebeler

  

Ebeler; doğum yaptırır veya doğumlarda doktorlara ya da profesyonel ebelere yardım eder,

doğum öncesi ve doğum sonrası bakımı sağlar ve ebeveynlere bebek bakımı konusunda eğitim

verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Hamile hanımlara, gebeliğin ve doğumun kolay olması için uygun diyet, egzersiz ve

davranışlar konusunda danışmanlık hizmetleri vermek, onların genel sağlığı ve gelişmeleriyle

ilgilenmek;

(b) doğum yaptırmak ya da daha çok doğumlarda doktorlara veya profesyonel ebelere yardım

etmek;

(c) doğum sonrası dönemde, annelerin iyileşmelerini ve bebeklerin gelişmelerini kontrol etmek ve

ebeveynlere bebek bakımı konusunda eğitim vermek;

(d) doğum kontrol yöntemleri konusunda danışmanlık hizmetleri vermek ve bu yöntemlerin

uygulanmasını sağlamak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

• Ebe, yardımcı meslek

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Ebe, profesyonel - 2230

 

  

324       GELENEKSEL İLAÇLARLA VE İNANÇSAL TELKİNLERLE TEDAVİ EDENLER

  

Geleneksel ilaçlarla ve inançsal telkinlerle tedavi edenler, sağlığı korumak veya zihinsel ve

fiziksel hastalıkları tedavi etmek için, doğanın yardımıyla ya da itikat ve ruhani telkinlerle

iyileştireceğine inanılan ve toplumda geleneksel olarak kullanılan yöntemler konusunda

danışmanlık hizmetleri verirler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Zihinsel ve fiziksel sağlığın korunması ve güçlendirilmesi için

uygun hareket ve diyetler konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi; doğanın yardımıyla

iyileştireceğine inanılan geleneksel yöntemleri kullanarak hastaların tedavi edilmesi; zihin gücü,

telkin ve itikatla hastalıkların iyileştirilmesine çalışılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de



kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

3241 Geleneksel ilaçlarla tedavi edenler

3242 İnançsal telkinlerle tedavi edenler

  

3241     Geleneksel ilaçlarla tedavi edenler

  

Geleneksel ilaçlarla tedavi edenler; sağlığı korumak veya zihinsel ve fiziksel hastalıkları tedavi

etmek için, şifalı otlar ve tıbbi bitkilerle iyileştireceğine inanılan ve toplumda geleneksel olarak

kullanılan yöntemler konusunda danışmanlık hizmetleri verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Hastalıkları ve yaraları şifalı otlar, tıbbi bitkiler ve böcekleri kullanarak iyileştirdiğine inanılan

ve toplumda geleneksel olarak kullanılan yöntemlerle tedavi etmek;

(b) sağlığın korunmasına yönelik uygun diyet ve hareketler konusunda topluma ve bireylere

danışmanlık yapmak;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İyileştirici, ilaçsız tedavi

• İyileştirici, şifalı otlarla tedavi

• İyileştirici, köy

• Naturopat

  

3242     İnançsal telkinlerle tedavi edenler

  

İnançsal telkinlerle tedavi edenler; zihin gücü, telkin ve itikatla zihinsel ve fiziksel hastalıkları

iyileştirmeye çalışırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) İtikat gücü ile zihinsel ve fiziksel rahatsızlıkları iyileştirmeye çalışmak;

(b) sağlığın korunmasına yönelik uygun diyet ve hareketler konusunda topluma ve bireylere

danışmanlık yapmak;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 



Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İtikatla tedavi eden kişi

  

33         EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Eğitim bilimleri ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; ilköğretim ve ilköğretim

öncesi seviyelerde birçok konuda eğitim-öğretim verirler, özellikle ilkokul yaşından küçük

çocukların eğitimiyle ilgili etkinlikler düzenlerler ya da fiziksel veya zihinsel özürlü çocuklara,

gençlere, yetişkinlere veya öğrenme güçlüğü çekenlere eğitim verirler.

 

Bu alt-ana grupta çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır: Eğitim-

öğrenim programlarının hazırlanması, ilköğretim ve ilköğretim öncesi seviyelerde birçok konuda

eğitim-öğretim verilmesi; çocukların dil ya da fiziksel ve sosyal becerilerinin gelişimini

kolaylaştırmak için planlı faaliyetlerin tasarlanması ve organize edilmesi; müfredatın zihinsel

veya fiziksel özürlü kişiler ile öğrenme güçlüğü çekenlerin oluşturduğu özel gruplara uyacak

şekilde uyarlanması; görme özürlülere kabartma harf sistemini, işitme engellilere dudak okuma

yöntemini ve ayrıca bu kişilere diğer özel yardım tekniklerini nasıl kullanacaklarının öğretilmesi;

hava taşıtlarının veya motorlu taşıtların nasıl kullanılacağının öğretilmesi de dahil, diğer eğitim-

öğretim ile ilgili faaliyetlerin yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil

edilebilir.

 

Belirli görevlere, bunların yapılmasındaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eğitim-öğretim

gereksinimlerine dayandırılarak, burada tanımlanmış mesleklerin bir kısmının Alt ana grup 23

Eğitim bilimleri ile ilgili profesyonel meslek mensupları içinde sınıflandırılması daha uygun

olabilir. Bu durum, Grup 331 İlköğretim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları, Grup

332 İlköğretim öncesi eğitim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları ve Grup 333 Özel

eğitim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları içinde sınıflandırılan mesleklerle ilgilidir.

 

Bu alt ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

331 İlköğretim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

 

332 İlköğretim öncesi eğitim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

 

333 Özel eğitim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

 

334 Eğitim bilimleri ile ilgili diğer yardımcı profesyonel meslek mensupları

  

331       İLKÖĞRETİM İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  



İlköğretim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; ilköğretim seviyesinde birçok

konuda eğitim-öğretim verirler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Öğretim programlarının hazırlanması, ilköğretim seviyesinde

birçok konuda eğitim-öğretim verilmesi ve eğitim ile ilgili faaliyetlerin organize edilmesi;

raporların hazırlanması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Belirli görevlere, bunların yapılmasındaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eğitim-öğretim

gereksinimlerine dayandırılarak, burada tanımlanmış mesleklerin bir kısmının Grup 233

İlköğretim ve ilköğretim öncesi eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları içinde

sınıflandırılması daha uygun olabilir.

 

Bu gruptaki meslekler; aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır:

 

3310 İlköğretim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

  

3310     İlköğretim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

  

İlköğretim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; ilköğretim seviyesinde birçok

konuda eğitim-öğretim verirler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Öğretim programlarının hazırlanması, ilköğretim seviyesinde

birçok konuda eğitim-öğretim verilmesi ve eğitim ile ilgili faaliyetlerin organize edilmesi;

raporların hazırlanması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Müfredatta belirtildiği ya da önerildiği şekilde okuma, yazma ve aritmetik gibi alanlarda

eğitim-öğretim programlarını hazırlamak;

(b) öğrencileri eğitmek ve onların ilerlemelerini değerlendirmek için test, proje ve ev ödevleri

hazırlamak, uygulamak ve notlandırmak, gerekli görülürse, tekrarlayıcı eğitim vermek;

(c) öğrencilerin müfredat dışı faaliyetlerini organize etmek ve denetlemek;

(d) öğrencilerin kişisel gelişimleriyle ilgilenmek ve ebeveynleri ve baş öğretmenleriyle gelişimleri

konusunda görüşmek;

(e) sınıfta ve okulun diğer alanlarında öğrencileri gözlemlemek;

(f) rapor hazırlamak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Öğretmen, ilköğretim/yardımcı meslek



  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Baş öğretmen - 1229

• Müfettiş, okul - 2352

• Öğretmen, ilköğretim/profesyonel - 2331

 

  

332       İLKÖĞRETİM ÖNCESİ EĞİTİM İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK

MENSUPLARI

  

İlköğretim öncesi eğitim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; ilkokul yaşı altındaki

çocuklar için eğitim ile ilgili faaliyetleri organize ederler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Çocukların dil ya da fiziksel ve sosyal becerilerinin gelişimini

kolaylaştırmak için tasarlanmış faaliyetlerin planlanması ve organize edilmesi. Diğer çalışanların

denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Belirli görevlere, bunların yapılmasındaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eğitim-öğretim

gereksinimlerine dayandırılarak, burada tanımlanmış mesleklerin bir kısmının Grup 233

İlköğretim ve ilköğretim öncesi eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları içinde

sınıflandırılması daha uygun olabilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır:

 

3320 İlköğretim öncesi eğitim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

  

3320     İlköğretim öncesi eğitim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

  

İlköğretim öncesi eğitim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; ilkokul yaşı altındaki

çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini desteklemek ve artırmak için gruplu veya

bireysel oyunlar ile eğitim faaliyetleri organize ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Çocukların fiziksel ve sosyal becerilerinin gelişimini kolaylaştırmak için tasarlanmış

faaliyetleri planlamak ve organize etmek;

(b) hikaye anlatma, rol yapma, şarkı söyleme, şiir okuma, günlük konuşmalar ve tartışmalar

yapma yoluyla dil gelişimini artırmak;

(c) ebeveynlerle, çocukların gelişimini ve problemlerini değerlendirmek ve görüşmek için

çocukları gözlemlemek;

(d) çocukların emniyetini sağlamak ve anlaşmazlıklarını çözmek için faaliyetlerini denetlemek;



(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Öğretmen, anaokulu/yardımcı meslek

• Öğretmen, ilköğretim öncesi/yardımcı meslek

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Öğretmen, ilköğretim öncesi/profesyonel - 2332

 

  

333       ÖZEL EĞİTİM İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Özel eğitim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; belirli bir eğitim seviyesinde,

fiziksel veya zihinsel özürlü çocuklar, gençler, yetişkinler ya da öğrenmede güçlük çekenlere

eğitim-öğretim verirler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Müfredatın, zihinsel veya fiziksel özürlü kişilerin ya da

öğrenmekte güçlük çekenlerin oluşturduğu gruba uyarlanması; bir ya da birçok konuda, örneğin

kabartma harf sistemini, dudak hareketlerini okuma yöntemini ve diğer özel yardım ve yöntemleri

kullanarak işitme engellilere ya da görme özürlülere eğitim-öğretim verilmesi; raporların

hazırlanması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Belirli görevlere, bunların yapılmasındaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eğitim-öğretim

gereksinimlerine dayandırılarak, burada tanımlanmış mesleklerin bir kısmının Grup 234 Özel

eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları içinde sınıflandırılması daha uygun olabilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır:

 

3330 Özel eğitim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

  

3330     Özel eğitim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

  

Özel eğitim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; belirli bir eğitim seviyesinde,

fiziksel veya zihinsel özürlü çocuklara, gençlere, yetişkinlere ya da öğrenmekte güçlük çekenlere

eğitim-öğretim verirler.

 

 

Kapsanan görevler şunlardır:



 

(a) İhtiyaçlara göre, müfredatı planlamak veya üzerinde küçük değişiklikler yapmak; dersleri ve

ilgili faaliyetleri hazırlamak;

(b) öğrencilerin özürlülük durumlarına ve düzeylerine uygun olarak, kabartma harf sistemi ve

dudak okuma gibi teknikler ile özel araçların kullanımını öğretmek;

(c) öğrencilerin özgüvenlerini kazanmalarını sağlamak, sakatlıkları nedeniyle ortaya çıkan

sınırlamaları azaltacak çeşitli yöntemleri bulmalarına ve bunlara uyum sağlamalarına yardım

etmek, ayrıca bu kişilere başarma hissi kazandırmak;

(d) her bir öğrencinin gelişimi test etmek, değerlendirmek ve notlandırmak, ayrıca sonuçları

ebeveynleri, okul müdürü, terapisti, sosyal hizmet görevlileri vb. ile görüşmek;

(e) özel ders vermek;

(f) rapor hazırlamak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Öğretmen, tekrarlayıcı eğitim/yardımcı meslek

• Öğretmen, özel eğitim/görme özürlüler (yardımcı profesyonel)

• Öğretmen, özel eğitim/ zihinsel engelliler (yardımcı profesyonel)

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Öğretmen, tekrarlayıcı eğitim/ profesyonel - 2340

• Öğretmen, özel eğitim/görme özürlüler (profesyonel) - 2340

• Öğretmen, özel eğitim/ zihinsel özürlüler (profesyonel) - 2340

 

  

334       EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK

MENSUPLARI

  

Eğitim bilimleri ile ilgili diğer yardımcı profesyonel meslek mensupları; ilkokul, ilkokul öncesi ve

özel eğitim okulları seviyesindekiler hariç diğer eğitim-öğretim faaliyetleriyle uğraşırlar.

 

Yapılan görevler hava taşıtlarının, motorlu kara taşıtlarının veya demiryolu taşıtları ile diğer

motorlu araçların nasıl kullanılacağının öğretilmesini kapsayabilir. Diğer çalışanların

denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Belirli görevlere, bunların yapılmasındaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eğitim-öğretim

gereksinimlerine dayandırılarak, burada tanımlanmış mesleklerin bir kısmının Birim grup 2359

Başka yerde sınıflandırılmamış eğitim bilimleri ile ilgili diğer profesyonel meslek mensupları

içinde sınıflandırılması daha uygun olabilir.



 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır:

 

3340 Eğitim bilimleri ile ilgili diğer yardımcı profesyonel meslek mensupları

  

3340     Eğitim bilimleri ile ilgili diğer yardımcı profesyonel meslek mensupları

  

Eğitim bilimleri ile ilgili diğer yardımcı profesyonel meslek mensupları; ilkokul, ilkokul öncesi ve

özel eğitim okulları seviyesindekiler hariç diğer eğitim-öğretim faaliyetleriyle uğraşırlar. Örneğin

bu kişiler, hava taşıtlarının, motorlu kara taşıtlarının veya demiryolu taşıtları ile diğer motorlu

araçların nasıl kullanılacağını öğretirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Uçaklar da dahil, motorlu taşıtlarda yer alan kumanda aletlerinin kullanımını ve işletimini

açıklamak;

(b) eğitim uçuşu ve sürüşlerinde öğrencilere eşlik ederek, yapılması gerekenleri göstermek;

(c) uçaklar da dahil, taşıtların kullanımlarına ilişkin kural ve düzenlemeleri açıklamak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Öğretmen, sürücü eğitimi

• Öğretmen, uçuş eğitimi

  

34         DİĞER YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Diğer yardımcı profesyonel meslek mensupları; mali işler ve satışlar, iş idaresi, muhasebe, hukuk,

istatistik vb. hizmetlerle ilgili teknik görevleri, ayrıca gümrük, seyahat, vergi, sosyal refah, işe

yerleştirme, ruhsat verme, polis kuvvetleri, sosyal hizmetler, eğlence, spor ve din ile ilgili devlet

faaliyetlerini yaparlar.

 

Bu alt-ana gruptaki çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır:

Menkul kıymet, sigorta veya mülk ile ilgili alanlardaki belirli işlerin yapılması; seyahat

organizasyonu yapılması; teknik ve diğer malların toptan ticaretinin yapılması; değer biçicilik,

bilirkişilik veya mezatçılık yapılması; temsilcilik, ticaret komisyonculuğu, iş ve işçi bulma

aracılığı gibi iş hizmetlerinin verilmesi; iş idaresi, muhasebe, hukuk, istatistik vb. ile ilgili

hizmetlerin verilmesi; sınır kontrolü, gümrük, seyahat, vergi, sosyal refah, işe yerleştirme, ruhsat

verme, polis kuvveti gibi çeşitli alanlardaki devlet işlerinin yapılması; sosyal hizmetlerin

verilmesi; ürünlerin tasarlanması ve iç dekorasyon planlarının yapılması; eğlence ve spor

alanlarındaki etkinliklerin yapılması; din ile ilgili bazı görevlerin yapılması. Bu grupta çalışan



kişiler, üst düzey devlet memurları, müdürler veya profesyonel meslek mensuplarından talimat

alabilirler. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Belirli görevlere, bunların yapılmasındaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eğitim-öğretim

gereksinimlerine dayandırılarak, burada tanımlanmış mesleklerin bir kısmının, Alt ana grup 24,

Diğer profesyonel meslek mensupları içinde sınıflandırılması daha uygun olabilir. Bu özellikle,

Grup 346 Sosyal işler ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları içinde sınıflandırılan

mesleklerle ilgilidir.

 

Bu alt-ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

341 Mali işler ve satış işleri ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

 

342 İş hizmetleri aracıları ve ticari aracılar

 

343 İdari alanlardaki yardımcı profesyonel meslek mensupları

 

344 Gümrük, vergi ve ilgili alanlardaki yardımcı profesyonel meslek mensupları

 

345 Polis müfettişleri ve dedektifler

 

346 Sosyal işler ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

 

347 Güzel sanatlar, eğlence ve spor ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

 

348 Din ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

  

341       MALİ İŞLER VE SATIŞ İŞLERİ İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK

MENSUPLARI

  

Mali işler ve satış işleri ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; finansal araçların, farklı

sigorta türlerinin, gayri menkullerin, seyahat ve diğer iş hizmetlerinin alım-satımını yaparlar,

döviz alım-satım işleriyle uğraşırlar, toptan satış temsilciliği veya organizasyonların adına satın

alma işlemlerini yaparlar ya da taşınır mallara, gayri menkullere ve diğer mallara değer biçerler ve

müzayede ile satış yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Finansal araçlara, döviz alım-satım işlerine, ticari mallara ve

gayri menkullere ilişkin piyasa eğilimlerinin analiz edilmesi, ayrıca müşterilerin adına ya da kendi

adlarına alım veya satım işlemlerinin yapılması; sigorta miktarı ve cinsi konusunda danışmanlık

hizmetleri verilmesi ve sigorta poliçelerinin satılması; finansal araçların ve gayrimenkul mülkiyet

devrinin uygun bir şekilde yapılması ve kayıtlarının tutulması; seyahatlerin organize edilmesi ve

bu düzenlemeler konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi ve tur satışı yapılması; teknik tesisat



ve donanımlar da dahil, üretici veya ithalatçı adına çeşitli malların toptan satışının yapılması;

organizasyonların adına mal veya hizmetlerin satılması; ticari malların, gayri menkullerin veya

diğer varlıkların değerinin belirlenmesi veya müzayede ile satış yapılması. Bu grupta çalışan

kişiler, müdürler veya profesyonel meslek mensupları'ndan talimat alabilirler. Diğer çalışanların

denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

3411 Menkul kıymet alım-satımcıları ve aracıları

3412 Sigorta temsilcileri

3413 Emlâkçılar

3414 Seyahat danışmanları ve organizatörleri

3415 Teknik ve ticari satış temsilcileri

3416 Satın alma görevlileri

3417 Değer biçiciler, bilirkişiler ve müzayedeciler

3419 Başka yerde sınıflandırılmamış mali işler ve satış işleri ile ilgili yardımcı profesyonel

meslek mensupları

  

3411     Menkul kıymet alım-satımcıları ve aracıları

  

Menkul kıymet alım-satımcıları ve aracıları; tahvil, hisse senedi, bono ve diğer finansal araçların

alım-satımını yaparlar, peşin veya vadeli piyasalarda şirketler veya müşteriler adına komisyon

karşılığında döviz alım-satımı yaparlar, müşterilere veya üst yönetime işlemler konusunda

önerilerde bulunurlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Yatırım yapılabilecek şirketlerin ve müşterilerin mali durumları hakkında bilgi elde etmek;

(b) döviz alım-satımı da dahil, tahvil, bono, hisse senedi ve diğer finansal araçların piyasa

eğilimlerini analiz etmek;

(c) piyasa koşulları ve beklentileri konusunda müşterileri bilgilendirmek;

(d) müşterilerin sermaye artışı için finansal piyasadaki hisse senedi ve bono yatırımına ve

borçlarının düzenlenmesine yönelik görüşmelere katılmak ve danışmanlık hizmetleri vermek;

(e) tahvil, hisse senedi, bono ya da diğer finansal araçlar ile döviz alım-satımı için günlük veya

gelecekte yapılacak alım-satım emirlerini almak, kaydetmek ve iletmek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Simsar, döviz

• Simsar, tahvil



• Simsar, hisse senedi

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Büro memuru, tahvil - 4122

 

  

3412     Sigorta temsilcileri

  

Sigorta temsilcileri, yeni ve eski müşterilere, yaşam, kaza, otomobil, sorumluluk, yangın ve sel

sigortaları ile diğer sigorta çeşitleri konusunda danışmanlık hizmetleri verirler ve bunları satarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Uygun sigorta çeşidini ve şartlarını belirlemek için müşterilerin durumları hakkında gerekli

bilgileri almak;

(b) alınan sigortanın risk derecesi ve çeşidi, sigorta miktarının büyüklüğü ve ödeme şartlarını

belirlemek için müşterilerle görüşmek;

(c) reasürans sözleşmelerini görüşmek ve yapmak;

(d) özel proje, tesisat veya risk tipleri ya da büyüklüğü konusunda danışmanlık hizmetleri vermek,

bunlarla ilgili şartları görüşmek ve sigorta sözleşmelerine koymak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Temsilci, sigorta

• Sigorta simsarı

• Sigortacı, sigorta

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Değer biçici, sigorta - 3417

• Büro elemanı, sigorta - 3432

 

  

3413     Emlakçılar

  

Emlakçılar, bir komisyon karşılığında müşteriler adına gayri menkullerin alımı, satımı,

kiralanması ve leasing yapılması gibi işleri yürütürler.

 



Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Satılacak, kiralanacak veya leasing yapılacak emlakların özellikleri, sahiplerinin şartları ile

muhtemel alıcılar veya kiracıların ihtiyaçlarına ilişkin bilgileri almak;

(b) muhtemel alıcı veya kiracılara satılacak ya da kiralanacak emlakları göstermek ve satış,

kiralama ve leasing koşullarını açıklamak;

(c) leasing ve kira sözleşmelerinin imzalanmasını ve emlak devir işlemlerini düzenlemek;

(d) emlak sahiplerinin adına kira ve bono paralarını toplamak ve kiralama öncesinde, esnasında ve

sonrasında emlakları kontrol etmek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Temsilci, emlak

• Emlakçı

• Pazarlamacı, emlak

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Büro elemanı, ipotek - 4122

 

  

3414     Seyahat danışmanları ve organizatörleri

  

Seyahat danışmanları ve organizatörleri, müşteriler için seyahat programları planlar ve konaklama

yerlerine rezervasyon yaptırırlar, ayrıca iş veya tatil amaçlı grup turları organize eder ve bunların

satışını yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Çeşitli ulaşım ve konaklama yerlerinin fiyatı ve uygunluğu konusunda bilgi toplamak, müşteri

ihtiyaçlarını araştırmak ve seyahat düzenlemeleri konusunda danışmanlık hizmetleri vermek;

(b) seyahat ve otel rezervasyonlarını yaptırmak ve onaylatmak, müşterilere biletleri ve

makbuzlarını vermek ve ödemeleri almak;

(c) iş veya tatil amaçlı grup turları organize etmek ve gruplara veya bireylere bunların satışını

yapmak;

(d) seyahat belgelerinin ve diğer belgelerin elde edilmesinde müşterilere yardım etmek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:



 

• Danışman, seyahat

• Organizatör, seyahat

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Büro elemanı, bilet satışı/seyahat - 4221

• Büro elemanı, seyahat acentesi - 4221

• Genel müdür, seyahat acentesi - 1319

 

  

3415     Teknik ve ticari satış temsilcileri

  

Teknik ve ticari satış temsilcileri, montaj, donanım, teknik ürünler ve bunlarla ilgili hizmetler de

dahil çeşitli malların toptan satışını yapar ve gerekli özel bilgileri verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır

 

(a) Siparişleri almak, perakendecilere, toptancılara, endüstriyel amaçlı işyerlerine ve diğer

kuruluşlara mal satışı yapmak;

(b) işyerlerine veya bireylere teknik donanım, malzeme ve ilgili hizmetleri satmak;

(c) muhtemel müşterilere donanımın özellikleri ve işlevleri hakkında genel veya özel bilgi vermek

ve donanımın kullanımını göstermek;

(d) müşterilerin tepkilerini ve ihtiyaçlarını imalatçılara rapor etmek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Danışman, satış sonrası hizmet

• Sipariş toplayıcı (canvasser)

• Pazarlamacı, ticari mal

• Satıcı, teknik

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

Başka yerde sınıflandırılan ilgili bazı meslekler:

 

• Satıcı, perakende satış/işyeri - 5220

  

3416     Satınalma görevlileri

  



Satınalma görevlileri, sınai, ticari veya diğer amaçlı girişim ya da organizasyonların adına mal ve

hizmetleri satın alırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Sanayi tesisleri, kamu kuruluşları ve diğer işyerleri için donanım, hammadde, ürün ve

malzemelerin satın alınmasına ve üzerinde değişiklik yapmadan satmak üzere ticari mal

alınmasına yönelik görüşmelerde bulunmak ve anlaşmalar yapmak;

(b) ihtiyaçlar ve stoklar konusunda bilgi almak ve satın alınacak mal ve hizmetlerin miktar ve

kalitesini, maliyetini, teslim tarihlerini ve diğer sözleşme şartlarını belirlemek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Satınalma görevlisi

• Satınalma görevlisi, ticari mal/perakende ticaret

• Satınalma görevlisi, ticari mal/toptan ticaret

  

3417     Değer biçiciler, bilirkişiler ve müzayedeciler

  

Değer biçiciler, bilirkişiler ve müzayedeciler, emlak ve çeşitli mallara değer biçerler, sigorta

poliçesi kapsamında olan kayıpların değerlerini tespit ederler ve müzayede ile malların satışını

yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Satılacak veya sigortalanacak hammaddelerin, gayrimenkullerin, endüstriyel donanımların,

kişisel eşyaların, ev eşyalarının, sanat eserlerinin, kıymetli taşların ve diğer malların kalitesini

veya değerini belirlemek;

(b) sigorta poliçesi kapsamındaki kayıplarda, hasarların veya kayıpların büyüklüğü ile sigorta

şirketlerinin ve sigortacıların yükümlülüklerini tespit etmek;

(c) emlak, araba, ticari mal, canlı hayvan, sanat eseri, mücevher vb. malları müzayede yoluyla

satmak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Değer biçici

• Değer biçici, sigorta poliçesine göre ödenecek para

• Değer biçici, sigorta



• Mezatçı

• Müfettiş, sigorta poliçesine göre ödenecek para

• Bilirkişi

  

3419     Başka yerde sınıflandırılmamış mali işler ve satış işleri ile ilgili yardımcı profesyonel meslek

mensupları

  

Bu birim grup, grup 341 Mali isler ve satış işleri ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

içindeki diğer birim gruplarda sınıflandırılmamış mali işler ve satış işleri ile ilgili yardımcı

profesyonel meslek mensuplarını kapsamaktadır.

  

342       İŞ HİZMETLERİ ARACILARI VE TİCARİ ARACILAR

  

İş hizmetleri aracıları ve ticari aracılar; alıcılar ve satıcılar arasındaki gerekli bağlantıları kurarlar,

ticari malları genelde ambalajsız olarak alır ve satarlar, gümrük izin işlemlerini yaparlar, sigorta

ve ithalat/ihracat belgelerinin usule uygun olarak düzenlenmesini sağlarlar, iş ve işçi bulma

bürolarında, iş arayanlara iş bulurlar, eleman arayanlara bir komisyon karşılığı personel bulurlar

veya özel projeler için çalışma sözleşmesi yaparlar ve çeşitli diğer iş hizmetlerini satarlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Ambalajsız ticari malların alınması ve satılması; gümrük izin

işlemlerinin yapılması, sigorta ve ithalat/ihracat belgelerinin usule uygun olarak düzenlenmesinin

sağlanması; iş ve işçi bulma bürolarında iş arayanlara iş bulunması veya eğitim programları

konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi; devlet kurum ve kuruluşları da dahil girişimlerin ve

işyerlerinin talebi halinde belli amaçlar için personel bulunması veya çalışma sözleşmelerinin

yapılması; bir komisyon karşılığında iş arayanlara iş bulunması; iş bağlantılarının kurulması;

medyaya, ulaştırma araçlarına ve kamuya açık yerlere reklam verilmesi, kredi ve diğer iş

bilgilerinin sağlanması gibi iş hizmetlerinin verilmesi; kitapların yayını, oyunların prodüksiyonu,

müzik eseri kayıt, yapım ve satışı ile ilgili olanlar da dahil eğlence ve sanatla ilgili çalışma

sözleşmelerinin düzenlenmesi. Bu grupta çalışan kişiler, müdürler veya profesyonel meslek

mensuplarından talimat alabilirler. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

3421 Ticari aracılar

3422 Gümrükleme ve sevkiyat ile ilgili aracılar

3423 İş ve işçi bulma aracıları

3429 Başka yerde sınıflandırılmamış iş hizmetleri aracıları ve ticari aracılar

  

3421     Ticari aracılar

  

Ticari aracılar; ambalajsız ticari malları, ticaret borsalarında alırlar ve satarlar.

 



Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Ticari malların alıcıları ve satıcıları arasındaki bağlantıları kurmak;

(b) müşterilerle alacakları veya satacakları mallar konusunda görüşmek ve bunlara ilişkin

danışmanlık hizmetleri vermek;

(c) mezat kataloglarını düzenlemek, başlangıç fiyatlarını kararlaştırmak, müzayedelere katılmak

ve müşterilerin adına fiyat artırmak;

(d) müzayedelerde satılmayan mallar için özel anlaşmayla alım/satım görüşmeleri yapmak;

(e) kargo alanı bulmak, yük bedellerini kararlaştırmak ve müşterilerden tahsil etmek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Aracı

• Komisyoncu

• Simsar

  

3422     Gümrükleme ve sevkiyat ile ilgili aracılar

  

Gümrükleme ve sevkıyat ile ilgili aracılar; gümrükleme işlemlerini yaparlar ve sigorta,

ithalat/ihracat ve ilgili diğer belgelerin usule uygun olarak düzenlenmesini sağlarlar,

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) İthalat veya ihracat için gümrükleme işlemlerini yapmak;

(b) sigorta belgelerinin usule uygun olarak düzenlenmesini sağlamak;

(c) ithalat/ihracat ve ilgili diğer belgelerin usule uygun olarak düzenlenmesini sağlamak;

(d) konşimentoları imzalamak ve çıkarmak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Aracı, gümrükleme

• Aracı, sevkiyat

• Aracı, nakliyat

  

3423     İş ve işçi bulma aracıları

  

İş ve işçi bulma aracıları; iş arayanlara iş bulurlar, eleman arayanlara bir komisyon karşılığı

personel bulurlar, devlet kurum ve kuruluşları da dahil girişimlerin ve işyerlerinin istekleri



doğrultusunda belli amaçlar için personel bulurlar ve çalışma sözleşmelerini yaparlar

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) İş ve işçi bulma bürolarında iş arayanlara iş bulmak veya bu kişilere eğitim programları

konusunda danışmanlık hizmetleri vermek;

(b) bir komisyon karşılığı, işverenlere personel ya da iş arayanlara iş bulmak;

(c) istihdam edilecek veya sözleşme yapılacak kişilerin gerekli nitelik ve diğer özellikleri

konusunda girişimler/organizasyonlar ile görüşmek;

(d) uygun nitelikli personel bulmak ve ulusal ya da uluslararası düzenleme ve ihtiyaçlara göre

gerekli formaliteleri yürütmek;

(e) istihdam sözleşmelerinde hukuki gereklerin yerine getirilmesini sağlamak ve imzalamak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Aracı, istihdam

• Müteahhit, iş

• Memur, işe yerleştirme

  

3429     Başka yerde sınıflandırılmamış iş hizmetleri aracıları ve ticari aracılar

  

Bu birim grup, grup 342 İş hizmetleri aracıları ve ticari aracılar içindeki diğer birim gruplarda

sınıflandırılmamış iş hizmetleri aracıları ve ticari aracıları kapsamaktadır.

 

Örneğin, iş bağlantıları kuranların, medyaya, ulaştırma araçlarına ve kamuya açık yerlere reklam

verilmesi, kredi ve diğer iş bilgilerinin sağlanması gibi iş hizmetleri verenlerin, kitapların yayını,

oyunların prodüksiyonu ya da müzik eserlerinin kayıt, yapım ve satışı ile ilgili olanlar da dahil,

eğlence, sanat ve spor ile ilgili çalışma sözleşmelerini düzenleyen kişilerin burada

sınıflandırılması gerekir.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Satılacak hizmetler ve alıcıların ihtiyaçları konusunda bilgi elde etmek;

(b) satıcılar veya alıcılar adına sözleşmeleri görüşmek ve müşteriye satış ve ödeme şartlarını

açıklamak;

(c) satıcılar veya alıcılar adına anlaşmaları imzalamak ve sözleşmeye uyulmasını sağlamak;

(d) iş hizmetinin, kararlaştırılan sürede ve şekilde verilmesini sağlamak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 



Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Aracı, edebi eserler

• Aracı, müzikal performans

• Aracı, spor

• Aracı, tiyatro

• Satıcı, iş hizmetleri/reklam

  

343       İDARİ ALANLARDAKİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

İdari alanlardaki yardımcı profesyonel meslek mensupları; bir kurumsal birimin haberleşme,

belgeleme ve idari koordinasyon faaliyetlerini yürütür ve bunları desteklerler, ayrıca, farklı

kurumsal birimler arasındaki bilgi akışını düzenlerler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Bir kurumsal birimin haberleşme, belgeleme ve idari

koordinasyon faaliyetlerinin, birim başkanı ve diğer personelin sorumluluğu altında yürütülmesine

yardım edilmesi; tutanakların hazırlanması; resmi kayıt ve belgelerin incelenmesi ve özetlenmesi;

mali işlem kayıtlarının saklanması; matematik, istatistik ve aktüerya verilerinin toplanması,

işlenmesi ve sunulması. Bu grupta çalışan kişiler, müdürler ya da profesyonel meslek

mensuplarından talimat alabilirler. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

3431 İdari sekreterler ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

3432 Hukuk ve hukuk ile ilgili işlerdeki yardımcı profesyonel meslek mensupları

3433 Defter tutanlar

3434 İstatistik ve matematik ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

3439 Başka yerde sınıflandırılmamış idari alanlardaki yardımcı profesyonel meslek mensupları

  

3431     İdari sekreterler ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

  

İdari sekreterler ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; kurumsal bir birimin

haberleşme, belgeleme ve idari koordinasyon faaliyetlerinin, birim başkanı ve diğer personelin

sorumluluğu altında yürütülmesine yardım ederler, ayrıca tutanakları hazırlarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) İdari yazışma ve tutanakların taslağını çıkarmak;

(b) süreli konuların tarihlerini öğrenmek, izlemek ve sorumluları bilgilendirmek;

(c) toplantı isteklerini derlemek, birim başkanının ve diğer personelin seyahat düzenlemelerini ve

toplantı programlarını yapmak;

(d) bütçenin hazırlanmasına yardım etmek; harcamaları izlemek; sözleşme ve sipariş taslaklarını



hazırlamak;

(e) birim başkanına veya diğer personele, idari ve kurumsal konulardaki araştırmalarında yardım

etmek;

(f) yabancı ziyaretçilerin ve personelin ağırlanması ile ilgili düzenlemelerde, birim başkanına

yardım etmek;

(g) meclis, mahkeme gibi yerlerde steno ya da diğer araçlar yardımıyla tutanakları tutmak;

(h) iş mektuplarını veya teknik mektupları yazmak ve yanıtlamak; diğer yazışmaları izlemek;

(i) ilgili diğer görevleri yapmak;

(j) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İdari sekreter

• Asistan, yazışma

• Raportör

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Sekreter - 4115

 

  

3432     Hukuk ve hukuk ile ilgili işlerdeki yardımcı profesyonel meslek mensupları

  

Hukuk ve hukuk ile ilgili işlerdeki yardımcı profesyonel meslek mensupları; şirket müdürlerine,

işletmeciler ve sorumlu müdürlere ve hukuk ile ilgili profesyonel meslek mensuplarına ve diğer

ilgili kişilere, sigorta sözleşmeleri, kredi anlaşmaları gibi mali işler de dahil, çeşitli hukuki

konularda yardım ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Hukuki kayıtları ve diğer ilgili belgeleri incelemek ya da bunların incelenmesi için gerekli

düzenlemeleri yapmak;

(b) hukuki durumları açıklayan belgeleri hazırlamak; kredi ve sigorta sözleşmelerinin şartlarını

belirlemek;

(c) müşterilere ya da aracılara, özel durumlarıyla ilgili hukuki ve teknik konularda danışmanlık

hizmeti vermek;

(d) resmi kayıt gerektiren gayrimenkul, hisse senedi vb. devri ile ilgili belgeleri hazırlamak;

(e) belgelerin geçerliliğini kontrol etmek ve bunları sorumlu kişilere iletmek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:



 

• Mübaşir

• Büro elemanı, temlik

• Büro elemanı, mahkeme

• Büro elemanı, yargıç

• Büro elemanı, hukuk

  

3433     Defter tutanlar

  

Defter tutanlar; bir teşebbüsün mali işlemle ilgili kayıtlarını tutar ve bu işlemlerle ilgili belge ve

kayıtların doğruluğunu denetler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Muhasebecilerin talimatı altında, genel defter tutma ilkelerine göre, bir teşebbüsün tüm mali

işlemlerinin kayıtlarını tutmak;

(b) ödentiler, alındılar vb. mali işlemlerle ilgili belge ve kayıtların doğruluğunu denetlemek;

(c) belirli dönemlere ait mali beyanları ve raporları hazırlamak;

(d) ortaya çıkan problemlerin tanınması ve çözülmesi amacıyla, defter tutma ilke ve uygulama

bilgilerini kullanmak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Defter tutucu

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Muhasebeci - 2411

• Büro elemanı, defter tutma - 4121

 

  

3434     İstatistik ve matematik ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

  

İstatistik ve matematik ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; genelde matematikçiler

ve ilgili profesyonel meslek mensuplarının veya istatistikçilerin talimatı altında çalışarak,

matematik, istatistik ya da aktüerya ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi ve sunumunun

planlanmasına ve yürütülmesine yardım ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 



(a) Matematik, aktüerya, istatistik ve muhasebe ile ilgili hesaplama ve planlamaların yapılmasına

yardım etmek;

(b) sayım ve anket çalışmaları için gerekli olan malzeme ve işgücüne ilişkin ayrıntılı tahminler

hazırlamak;

(c) sayımlar ve anket çalışmaları için kütükler ve örnekleme çerçevelerinin saptanması, tutulması

ve kullanılması ile ilgili teknik görevleri yapmak;

(d) sayım ve anketlerde veri toplamak; kalite kontrol işlemleri ile ilgili teknik görevleri yerine

getirmek;

(e) matematik, istatistik, aktüerya ve muhasebe ile ilgili ve benzeri hesaplamalar için standart

bilgisayar yazılım paketlerini kullanmak;

(f) matematik, aktüerya, istatistik ve muhasebe ile ilgili sonuçları vb. grafik ya da tablo şeklinde

sunuma hazırlamak;

(g) ortaya çıkan problemlerin tanınması ve çözülmesi amacıyla, matematik, aktüerya, istatistik ve

muhasebe ile ilgili ilke ve uygulama bilgilerini kullanmak;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Asistan, muhasebe

• Asistan, aktüerya

• Asistan, matematik

• Asistan, istatistik

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Hayat sigortası istatistikleri uzmanı (aktüerya) - 2121

• Büro elemanı, istatistiksel - 4122

• Matematikçi, aktüerya bilimi - 2121

• İstatistikçi - 2122

  

3439     Başka yerde sınıflandırılmamış idari alanlardaki yardımcı profesyonel meslek mensupları

  

Bu birim grup, Grup 343 İdari alanlardaki yardımcı profesyonel meslek mensupları içindeki diğer

birim gruplarda sınıflandırılmamış idari alanlarda, yardımcı profesyonel meslek mensuplarını

kapsamaktadır.

 

Örneğin, idari konsolosluk memurları; birim başkanları ya da resmi komiteler için idari sekreterlik

işlerini üstlenenler; dosyaları ve diğer bilgi kaynaklarını inceleyerek, sorumlu yöneticilere,

politika belirleme, birim-içi programlar, idari ve diğer konular hakkında tavsiye ve bilgiler içeren

raporlar hazırlayanlar burada sınıflandırılır.

 



Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) İdari konsolosluk memurlarının görevlerini yapmak;

(b) birim başkanları için idari sekreterlik işlerini üstlenmek;

(c) resmi komiteler için idari sekreterlik işlerini üstlenmek;

(d) dosyaları ve diğer bilgi kaynaklarını incelemek, sorumlu yöneticiler için rapor hazırlamak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İdari sekreter, komite

• İdari sekreter, hükümet yönetimi

• Memur, konsolosluk

  

344       GÜMRÜK, VERGİ VE İLGİLİ ALANLARDAKİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK

MENSUPLARI

  

Gümrük, vergi ve ilgili alanlardaki yardımcı profesyonel meslek mensupları; ulusal sınırlar,

vergiler, sosyal yardımlar vb. konularla ilgili kanun ve düzenlemelerin yürütülmesini; seyahat,

ithalat-ihracat, iş kurma, inşaat gibi, devlet düzenlemelerine bağlı faaliyetlere ilişkin ruhsat ve

izinlerin düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlarlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Ulusal sınırların denetimi için devriye gezilmesi; kanun ve

düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak amacıyla, kişilere ve araçlara ait belgelerin ve sınırdan

geçirilen malların kontrol edilmesi; gerçek ve tüzel kişilerce ödenmesi gereken vergileri

belirlemek amacıyla beyanların incelenmesi; sosyal yardımlar için yapılan müracaatların

incelemesi ve karara bağlanması; seyahat, ithalat-ihracat, inşaat, iş kurma gibi devlet

düzenlemelerine bağlı faaliyetlerin taahhüdüne yönelik izin ve ruhsat başvurularının incelenmesi

ve karara bağlanması; fiyat, ücret ya da ağırlık ve ölçü düzenlemelerine ilişkin uygulamaların

denetlenmesi. Burada sınıflananlar, üst düzey devlet memurları veya müdürlerden talimat

alabilirler. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

3441 Gümrük ve sınır kontrolörleri

3442 Vergi memurları

3443 Sosyal yardım memurları

3444 Ruhsat memurları

3449 Başka yerde sınıflandırılmamış gümrük, vergi ve ilgili alanlardaki yardımcı profesyonel

meslek mensupları



  

3441     Gümrük ve sınır kontrolörleri

  

Gümrük ve sınır kontrolörleri; ilgili kanun ve düzenlemelerin yürütülmesi amacıyla, ulusal

sınırlardan geçen kişi ve araçları kontrol ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kişilerin ülkeye yasadışı giriş veya çıkışlarını ya da yasadışı para ya da mal ithalat ve

ihracatını önlenmesi amacıyla, ulusal sınırları ve sahil sularını kontrol etmek;

(b) ulusal sınırları geçen kişilerin izin ve belgelerini kontrol etmek;

(c) mal ve para ithalat-ihracatı ile ilgili kanun ve düzenlemelere uyulmasını sağlamak amacıyla,

ulusal sınırları geçen kişilerin bagajlarını kontrol etmek;

(d) transit mallar ile ithalat-ihracat konusundaki kanun ve düzenlemelere uyulup uyulmadığını

denetlemek ve gerekli ödemelerin yapılıp yapılmadığını onaylamak amacıyla, ulusal sınırları

geçen araçların nakil belgelerini ve yüklerini kontrol etmek;

(e) gerek duyulduğunda, yapılan incelemelerin sonuçlarını ve ayrıntılarını mahkemeye sunmak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Müfettiş, hudut

• Müfettiş, gümrük

• Memur, pasaport kontrolü

  

3442     Vergi memurları

  

Vergi memurları; gerçek ve tüzel kişilerce ödenecek vergi, harç ve diğer ödemelerin tipini ve

miktarını belirlemek amacıyla, vergi iadelerini, satış faturalarını ve diğer belgeleri incelerler ve

gerekli durumları üst düzey devlet memurları veya müdürlere iletirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kurumlara, girişimlere ve kamuya, vergi, harç vb. konulara ilişkin kanun ve düzenlemeler

hakkında danışmanlık hizmeti vermek;

(b) vergi, harç ve diğer ödemelerin tipi ve miktarını belirlemek için vergi iadesi, satış faturası gibi

belgeleri incelemek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:



 

• Memur, istihsal, satış veya istihlak vergi sistemi

• Memur, vergi

  

3443     Sosyal yardım memurları

  

Sosyal yardım memurları; yardımın gerekliliğini ve miktarını belirlemek üzere, nakit veya başka

şekillerdeki yardım başvurularını incelerler ve gerek duyulduğunda üst düzey devlet memurlarına

veya müdürlere sevk ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Devlet yardımlarına ilişkin kanun ve düzenlemeler, ödemelerin miktarları ve belirlenme

yöntemleri ile haklar ve yükümlülükler konusunda bireylere ve kurumlara danışmanlık hizmeti

vermek;

(b) verilecek yardımın şekli ve miktarını belirlemek amacıyla başvuruları ve ilgili diğer belgeleri

incelemek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Memur, emekli maaşı

• Memur, sosyal haklar

• Memur, sosyal güvenlik hakları

  

3444     Ruhsat memurları

  

Ruhsat memurları; ithalat-ihracat, iş kurma, inşaat veya pasaport vb. konulardaki izin

başvurularını inceler; ruhsat veya pasaport başvurularının uygun olup olmadığını ve ruhsatlara

özel bir durumun eklenip eklenmeyeceğini belirlerler; ayrıca, gerekli durumları üst düzey devlet

memurları veya müdürlere iletirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır

 

(a) Ruhsat tiplerine, ek şartlara vb. ilişkin kanun ve düzenlemeler ile haklar ve yükümlülükler

konusunda danışmanlık hizmeti vermek;

(b) başvuru belgelerini vb. incelemek; ruhsat verilip verilmeyeceğini ya da ek şartlar gerekip

gerekmediğini belirlemek;

(c) başvuruları incelemek ve pasaportları onaylamak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.



 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Memur, ruhsat

• Memur, pasaport işlemleri

  

3449     Başka yerde sınıflandırılmamış gümrük, vergi ve ilgili alanlardaki yardımcı profesyonel meslek

mensupları

  

Bu birim grup, Grup 344 Gümrük, vergi ve ilgili alanlardaki yardımcı profesyonel meslek

mensupları içindeki diğer gruplarda sınıflandırılmamış gümrük, vergi ve ilgili alanlardaki

yardımcı profesyonel meslek mensuplarını içerir.

 

Örneğin, alışveriş yerlerinde ağırlık ve ölçülerin doğru olarak kullanılıp kullanılmadığını ya da

fiyat ve ücret uygulamalarını denetleyenler burada sınıflandırılır; ayrıca, gerekli durumları üst

düzey devlet memurları veya müdürlere iletirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Ağırlık ve ölçülerin doğru şekilde kullanımını sağlamak için işyerlerini denetlemek;

(b) fiyat düzenlemelerine uyulup uyulmadığını denetlemek;

(c) ücret düzenlemelerine uyulup uyulmadığını denetlemek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Kontrolör, fiyat

• Kontrolör, sağlık

• Kontrolör, ücret

• Kontrolör, ağırlıklar ve ölçüler

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Kontrolör, mesleki güvenlik - 3152

• Kontrolör, kalite/ürünler - 3152

 

  

345       POLİS MÜFETTİŞLERİ VE DEDEKTİFLER

  

Polis müfettişleri ve dedektifler, işlenmiş suçları araştırırlar ve suçların önlenmesine yönelik

olarak, kişiler ve yerler hakkında bilgi toplarlar.



 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Sanıkları teşhis etmek amacıyla, işlenmiş suçlarla ilgili

bulguların araştırılması; genellikle bir suçun önlenmesi amacıyla, kişiler ve yerler hakkında bilgi

toplanması; kurumlar ve işyerleri gibi kamuya açık yerlerdeki kuşkulu davranışların gözlenmesi;

suçluların tutuklanması, yetkiliyse, hukuk mahkemelerine delil sunulması. Diğer çalışanların

denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılır:

 

3450 Polis müfettişleri ve dedektifler

  

3450     Polis müfettişleri ve dedektifler

  

Polis müfettişleri ve dedektifler; işlenmiş suçlarla ilgili bulguları derlerler ve çoğunlukla suçun

önlenmesine yönelik olarak, kişilerle, kuruluşlarla vb. ilgili bilgileri toplarlar

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Suçları önlemek veya sanıkları teşhis etmek için planlanmış ya da işlenmiş suçlar hakkında

bilgi elde edilmesine yönelik kaynakları saptamak ve temasa geçmek;

(b) kanıt toplamak ya da suçluları teşhis etmek amacıyla, kuşkulu olay ve durumları araştırmak;

(c) genellikle suç işlenmesini önlemek amacıyla, kuruluşlarla veya kişilerin durum ve davranışları

ile ilgili bilgilerin elde edilmesine yönelik kaynakları saptamak ve bağlantılar kurmak;

(d) işyerlerinden mal, para veya bilgi çalınması gibi durumları ve müşteriler ya da çalışanlar

tarafından yapılan kanunsuz davranışlar gibi vakaları incelemek;

(e) kanun ya da müşteriler adına kurumların veya kişilerin davranışlarını ve durumlarını

incelemek;

(f) yetkiliyse, tutuklama yapmak veya tutuklamalara yardım etmek;

(g) hukuk mahkemelerinde şahitlik etmek ya da araştırmaların sonuç ve ayrıntılarını üstlerine

veya müşterilerine rapor etmek;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Vekil, soruşturma/polis

• Dedektif

• Müfettiş, polis

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Genel müfettiş, polis - 1120



• Komisyon üyesi, polis - 1120

• Polis - 5162

 

  

346       SOSYAL İŞLER İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Sosyal işler ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; müşterilerine, sorunların

çözülmesine ya da belirli hedeflere ulaşılmasına yönelik kaynakların bulunması ve kullanılması

konusunda rehberlik hizmeti sağlarlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Bireylere ve ailelere kişisel ve sosyal problemleri konusunda

yardım edilmesi; bireylerin ve grupların sosyal etkinliklerini düzenleyerek veya denetleyerek

rehabilitasyonun sağlanması veya suç artışının önlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi;

fiziksel veya zihinsel özürlü kişilerin toplumda yer edinmelerini sağlamak ve görev üstlenme

yeteneklerini geliştirmelerine yardım edilmesi.

 

Üstlenilen görevler, yetki ve sorumluluk dereceleri ile ulusal eğitim ve öğretim ölçütlerine bağlı

olarak, burada tanımlanmış mesleklerin bir kısmının Birim Grup 2446 Sosyal işler ile ilgili

profesyonel meslek mensupları içinde sınıflandırılması daha uygun olabilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır:

 

3460 Sosyal işler ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

  

3460     Sosyal işler ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

  

Sosyal işler ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; müşterilerine, sorunların

çözülmesine ya da belirli hedeflere ulaşılmasına yönelik kaynakların bulunması ve kullanılması

konusunda rehberlik hizmeti sağlarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kişisel ya da sosyal açıdan sorunlu bireylere ve ailelere yardım etmek;

(b) müşterilerin gereksinimlerine yönelik bilgileri toplamak, hak ve yükümlülükleri konusunda

onlara danışmanlık hizmetleri vermek;

(c) müşterilerin durumlarını incelemek ve sorunlarının çözümüne ilişkin alternatif yaklaşımlar

sunmak;

(d) mahkemeler ve diğer kanuni işlemler için olaylara ilişkin kayıt ve raporları derlemek;

(e) yardım hizmetlerini planlamak, değerlendirilmek, geliştirilmesini ve iyileştirilmesini

sağlamak;

(f) gençlik kulüpleri, şehir kulüpleri ve benzer kuruluşlardaki sosyal faaliyetleri düzenleyerek ya

da başka araçlarla suçluların rehabilitasyonunu sağlamaya ve suç artışını önlemeye çalışmak;



(g) fiziksel ve zihinsel özürlü kişilerin toplumda yer edinmesini sağlamak ve görev üstlenme

yeteneklerini geliştirmelerine yardım etmek;

(h) evlere yardım hizmetlerini planlamak, düzenlemek ve sağlamak;

(i) ilgili diğer görevleri yapmak;

(j) diğer çalışanları denetlemek;

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Sosyal görevli, a.p.

• Sosyal görevli, a.p./teşebbüs

• Sosyal yardım uzmanı, a.p.

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Sosyal görevli, profesyonel - 2446

• Sosyal görevli, profesyonel/girişim - 2446

• Sosyal yardım uzmanı, profesyonel - 2446

 

  

347       GÜZEL SANATLAR, EĞLENCE VE SPOR İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK

MENSUPLARI

  

Güzel sanatlar, eğlence ve spor ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; ürün tasarımı

veya iç dekorasyon yaparlar, kitle iletişim araçlarına haber sağlarlar, sahnede, caddelerde veya

sirklerde eğlendirici ya da heyecan verici gösteriler yaparak seyircileri eğlendirirler, ayrıca, spor

karşılaşmalarına katılır ve bazı durumlarda böyle etkinlikleri yapanları eğitir ve yönetirler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Ürün tasarımı yapılması; iç dekorasyon projeleri

oluşturulması; kitle iletişim araçlarına haber sağlanması; sahnede ve caddedeki gösterilerin

sunulması; eğlendirici hareketler, illüzyon hileleri veya zor ve görülmeye değer akrobatik

gösterilerin yapılması; spor karşılaşmalarına katılımda bulunulması. Diğer çalışanların

denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

3471 Dekoratörler ve ticari tasarımcılar

3472 Radyo ve televizyon spikerleri ile diğer spikerler

3473 Gece kulübü müzisyenleri, şarkıcılar , dansçılar vb.

3474 Palyaçolar, sihirbazlar, akrobatlar ve ilgili meslek mensupları

3475 Atletler, sporcular ve ilgili meslek mensupları

  



3471     Dekoratörler ve ticari tasarımcılar

  

Dekoratörler ve ticari tasarımcılar; sanatsal teknikler kullanarak, ürün tasarımı ve iç dekorasyon

uygulamaları yaparlar; satışları artıracak uygulamaları yürütürler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Elbise ve aksesuar modelleri ve tarzları da dahil, endüstriyel ve ticari ürünlerin tasarımını

yapmak, estetik uyumu sağlamaya çalışmak;

(b) iç dekorasyon projelerini yapmak ve evler, işyerleri, gemiler vb. için kullanılacak mobilyaları

planlamak;

(c) sahne dekorlarını tasarlamak ve boyamak;

(d) müşterilerin derileri üzerine dekoratif dövmeler yapmak;

(e) vitrinlerde ve diğer teşhir alanlarında kullanılmak üzere sanatsal etkiler oluşturmak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Dekoratör, sergi

• Dekoratör, iç

• Tasarımcı, moda

• Tasarımcı, sanayi ürünleri

• Dövmeci

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Mimar, iç mimari - 2141

• Sanatçı, reklam - 2452

 

  

3472     Radyo ve televizyon spikerleri ile diğer spikerler

  

Radyo ve televizyon spikerleri ile diğer spikerler; haber bültenlerini okurlar, röportaj yaparlar,

ayrıca radyo, televizyon, tiyatro vb. yerlerde sunumlar yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Radyo veya televizyonda haber bültenlerini okumak ve diğer bildirileri yapmak;

(b) röportaj yoluyla, sanatçıların veya diğer kişilerin tanıtımını yapmak; radyo, televizyon, tiyatro,

gece kulübü gibi yerlerde gerekli anonsları yapmak;

(c) özellikle radyo ile televizyon için, halktan kişilerle röportaj yapmak;



(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek;

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Spiker, radyo

• Spiker, televizyon

• Sunucu

• Muhabir, medya

• Haber spikeri

  

3473     Gece kulübü müzisyenleri, şarkıcılar, dansçılar vb.

  

Gece kulübü müzisyenleri, şarkıcılar, dansçılar vb.; müzik icra ederler veya caddelerde, gece

kulüplerinde sirklerde vb. yerlerde şarkı söyler ya da dans ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Sirk orkestrası vb. yerlerde solist olarak ya da orkestranın bir üyesi olarak, bir ya da daha fazla

müzik aleti çalmak;

(b) gece kulüplerinde, caddelerde vb. solist olarak ya da vokal grubunun bir üyesi olarak popüler

şarkılar söylemek;

(c) sirklerde, gece kulüplerinde, caddelerde vb. tek olarak ya da bir partnerle birlikte ya da dans

grubunun bir üyesi olarak dans etmek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Bando lideri

• Dansçı, gece kulübü

• Müzisyen, gece kulübü

• Şarkıcı, sokak

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Orkestra şefi - 2453

• Dansçı, bale - 2454

• Enstrümantalist - 2453

• Şarkıcı, koro - 2453

 



  

3474     Palyaçolar, sihirbazlar, akrobatlar ve ilgili meslek mensupları

  

Palyaçolar, sihirbazlar, akrobatlar ve ilgili meslek mensupları; sirklerde ve çeşitli temsillerin

yapıldığı diğer yerlerde seyircileri eğlendirirler

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Eğlendirici hareketler yapmak ve komik hikayeler anlatmak;

(b) illüzyon hileleri, el çabukluğu ve hipnotizma gösterileri yapmak;

(c) zor ve görülmeye değer akrobatik hareketler ile jimnastik ya da hokkabazlık gösterileri

yapmak;

(d) hayvanları eğitmek ve onlarla gösteriler yapmak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Akrobat

• Hava akrobatı

• Palyaço

• Hipnotizmacı

• Sihirbaz

 

  

3475     Atletler, sporcular ve ilgili meslek mensupları

  

Atletler, sporcular ve ilgili meslek mensupları; spor karşılaşmalarına katılırlar, spor eğitimi

verirler, sportif olaylarla ilgili kuralları derlerler ve bu olayların gelişimini kontrol ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Spor karşılaşmalarına katılmak;

(b) spora ilişkin bilgi ve yeteneklerin geliştirilmesine yönelik olarak eğitim vermek;

(c) spor karşılaşmalarının idaresi ile ilgili kuralları derlemek ve bu karşılaşmaların gelişim

sürecini denetlemek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Atlet



• Boksör

• Koç (antrenör), spor

• Görevli, spor

• Güreşçi

  

348       DİN İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

  

Din ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; din işlerinin uygulanmasına katkıda

bulunurlar; hayatlarını dua, ibadet ve meditasyona adarlar ya da belli bir dini öğretmek ve yaymak

için vaaz verir, propaganda yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Din işlerinin uygulanmasına katkıda bulunulması;

hayatlarının duaya, ibadete ve meditasyona adanması; belli bir dini öğretmek ve yaymak için vaaz

verilmesi, propaganda yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de içerilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır.

 

3480 Din ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

  

3480     Din ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

  

Din ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; dini görevleri yüklenirler, hayatlarını,

duaya, ibadete ve meditasyona adarlar ve belli bir dinin öğretilmesi ve yayılması amacıyla vaaz

verir, propaganda yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Dini görevleri yüklenmek;

(b) ayrı bir topluluğun üyesi olarak yaşamak ve onların kural ve uygulamalarına uymak;

(c) hayatlarını duaya, ibadete ve meditasyona adamak;

(d) belirli bir dinin öğretilmesi ve yayılmasına yönelik olarak vaazlar vermek ve propaganda

yapmak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Rahip

• Rahibe

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 



• Budist rahip - 2460

• İmam - 2460

• Vaiz - 2460

• Keşiş, profesyonel - 2460

• Rahibe, profesyonel - 2460

• Poojari - 2460

• Rahip - 2460

• Haham - 2460

  

4           BÜRO VE MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN ELEMANLAR

  

Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar; işleriyle ilgili bilgileri kaydeder, düzenler,

saklar, hesaplar ve istenildiğinde bu bilgileri ilgili yerlere verirler ve özellikle parasal işlemler,

seyahat düzenlemeleri, bilgi ve randevu istekleri gibi konulardaki birtakım büro görevlerini

yaparlar. Bu ana grup içindeki mesleklerin çoğu, ikinci ISCO beceri seviyesinde yer alan

becerileri gerektirir.

 

Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları

kapsamaktadır: Steno, daktilo, kelime işlemciler ile diğer büro makinelerinin kullanılması;

bilgisayarlara veri girilmesi; sekreterlik işlerinin yapılması; sayısal verilerin kaydedilmesi ve

hesaplanması; stok, üretim ve ulaşımla ilgili kayıtların tutulması; yolcu ve yük taşımacılığı ile

ilgili kayıtların tutulması; kütüphanelerdeki büro işlerinin yapılması; dokümanların dosyalanması;

posta hizmetleri ile ilgili görevlerin yapılması; basımı yapılacak malzemelerin hazırlanması ve

kontrol edilmesi; okuma yazma bilmeyenler adına yazı yazılması; parasal işlemlerin yapılması;

seyahat düzenlemeleri ile ilgili büro işlerinin yapılması; müşteriler tarafından istenilen bilgilerin

sağlanması ve randevuların ayarlanması; telefon santralının işletilmesi. Diğer çalışanların

denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu ana gruptaki meslekler, aşağıdaki alt ana gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

41 Büro elemanları

 

42 Müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar

  

41         BÜRO ELEMANLARI

  

Büro elemanları; işleriyle ilgili bilgileri kaydeder, düzenler, saklar ve istenildiğinde bu bilgileri

ilgili yerlere verirler, ayrıca mali, istatistiksel ve diğer sayısal verileri hesaplarlar.

 

Bu alt ana gruptaki çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genelde şunları kapsamaktadır: Steno ve

daktilo kullanılması; kelime işlemcilerin veya veri girişi, hesaplama, muhasebe ve benzer büro

makinelerinin operatörlüğünün yapılması; sekreterlik işlerinin yapılması; muhasebe, defter tutma,



istatistik, aktüerya, maliye ile ilgili ve diğer sayısal verilerin hesaplanması ve kayıtlarının

tutulması; üretim programları, stok durumu ve zamana bağlı mal dağıtımı ile ilgili kayıtların

tutulması; işletmenin durumuna ilişkin kayıtların tutulması; yük ve yolcu taşımacılığında

zamanlamanın koordine edilmesi; kütüphanelerdeki büro işlerinin yapılması; dokümanların

dosyalanması; posta hizmetleri ile ilgili işlerin yapılması; basılacak malzemelerin hazırlanması ve

kontrol edilmesi; okuma yazma bilmeyenler adına yazı yazılması; birçok genel büro görevlerinin

yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu alt ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

411 Sekreterler ve klavye kullanan elemanlar

 

412 Sayısal işlemler yapan büro elemanları

 

413 Malzeme kayıtları ve taşımacılık ile ilgili büro elemanları

 

414 Kütüphane ve posta ile ilgili büro elemanları

 

419 Diğer büro elemanları

  

411       SEKRETERLER VE KLAVYE KULLANAN ELEMANLAR

  

Sekreterler ve klavye kullanan elemanlar; sözlü veya yazılı bilgiyi kağıt üzerine veya makine

tarafından okunabilecek bir şekilde kaydederler, muhasebe ve hesaplama makinelerininin

operatörlüğünü yaparlar, yazışmaları ve dokümanları büro standartlarına uygun hale getirir ve

yazarlar, ayrıca sekreterlik ile ilgili diğer görevleri yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Dikte edilmiş ve başka şekillerde oluşturulmuş metinlerin

stenoda yazılması; bunların kağıt üzerine daktilo edilmesi veya kelime işlemcilerin ya da

teleprimör telekslerin kullanılması; çeşitli verilerin elektronik donanımlara, delikli formdaki

kartlara veya özel bantlara girilmesi; muhasebe ve hesaplama makinelerinin operatörlüğünün

yapılması; yazışmaların ve dokümanların büro standartlarına uygun hale getirilmesi ve

kopyalarının çıkarılması; sekreterlik ile ilgili diğer görevlerin yapılması. Diğer çalışanların

denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

4111 Stenograflar ve daktilograflar

4112 Kelime işlemci operatörler

4113 Veri girişi operatörleri

4114 Hesap makinesi operatörleri

4115 Sekreterler



  

4111     Stenograflar ve daktilograflar

  

Stenograflar ve daktilograflar; sözlü veya yazılı metinleri steno şeklinde yazıya geçirirler ve bu

metinleri daktilo kullanarak kağıt üzerine hazırlarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Dikte edilenleri yazmak ve diğer metinleri stenoda kaydetmek;

(b) daktilo formunda suretler hazırlamak;

(c) dosyalama veya fotokopi makinelerinin kullanılması gibi sınırlı büro işlerini yapmak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Daktilograf

• Daktilograf, stenografi

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Sekreter, daktilo - 4115

• Raportör (kelimesi kelimesine) - 3431

 

  

4112     Kelime işlemci operatörleri

  

Kelime işlemci operatörleri; kelime işlemci donanımları kullanarak çeşitli dokümanları daktiloda

yazarlar, düzeltmelerini yaparlar ve çıktısını alırlar ya da teleprimör teleks, faks veya benzer

makinelerin yardımıyla mesajları ve dokümanları gönderirler veya alırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Yazışmaları, iş formlarını ve diğer dokümanları kelime işlemci makinelerde yazmak;

(b) önceden oluşturulmamışsa, yazı düzenini ve formatını planlamak ve yapmak;

(c) yazılmış metni değiştirmek, yeniden düzenlemek ve düzeltmek;

(d) genellikle, kelime işlemcilere bağlı yazıcıları kullanmak;

(e) teleprimör teleks, faks veya benzer makinelerin yardımıyla mesajları veya dokümanları

göndermek ve almak;

(f) sınırlı büro işlerini yapmak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.



 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Büro elemanı, faks

• Büro elemanı, teleprimör teleks

• Büro elemanı, teleks

• Büro elemanı, kelime işlemci

 

  

4113     Veri girişi operatörleri

  

Veri girişi operatörleri; verileri işlemek ve iletişimini sağlamak amacıyla, sayısal ve diğer verileri

elektronik donanımlara veya delme makinelerini kullanarak kartlara ve bantlara girerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Sayısal ve diğer verileri, kaynak malzemelerden bilgisayar ortamına ve işleme cihazlarına

girmek;

(b) verileri, kaynak malzemeden delikli kart formuna veya kağıt bantlara girmek;

(c) gerekliyse, girilmiş verileri düzeltmek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Büro elemanı, veri girişi/bilgisayar

• Büro elemanı, veri girişi/dönüştürücü (karttan banda)

• Büro elemanı, veri girişi/elektronik posta

• Büro elemanı, veri girişi/delme makinesi (kart ve bant)

  

4114     Hesap makinesi operatörleri

  

Hesap makinesi operatörleri; muhasebe ve hesaplama makinelerini kullanırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) İş ile ilgili işlemlerin kayıtlarını tutmaya yönelik muhasebe makinelerini kullanmak;

(b) aritmetik hesaplamaları yapmaya yönelik elektrikli veya elle çalışan makineleri kullanmak;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:



 

• Büro elemanı, muhasebe makinesi

• Büro elemanı, toplama makinesi

• Büro elemanı, defter tutma makinesi

• Büro elemanı, hesaplama makinesi

  

4115     Sekreterler

  

Sekreterler; yazışmaları ve diğer dokümanları düzenlemeye ve yazmaya yönelik daktilo ve kelime

işlemcileri kullanırlar, gelen ve giden postalarla ilgilenirler, toplantı ve randevu isteklerini

düzenlerler, izin ve personelle ilgili diğer işlemleri kaydeder ve düzenlerler, dosyalama

sistemlerini organize eder ve denetlerler, ayrıca kendi inisiyatiflerindeki rutin yazışmaları

yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Daktilo veya kelime işlemci donanımları kullanarak, büro standartlarına uygun olacak şekilde,

dikte edilmiş metinlerde veya raporlarda yer alan yazışma, tutanak ve raporların kontrolünü

yapmak ve suretlerini çıkarmak;

(b) gelen veya giden postalarla ilgilenmek;

(c) posta, yazışma ve dokümanları gözden geçirmek, kaydetmek ve dağıtımını yapmak;

(d) toplantı veya randevu isteklerini düzenlemek ve toplantıların düzenlenmesine yardım etmek;

(e) personelle ilgili izin ve diğer işlemleri düzenlemek ve kaydını tutmak;

(f) dosyalama sistemlerini organize etmek ve denetlemek;

(g) kendi inisiyatiflerindeki rutin yazışmaları yapmak;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Sekreter

• Sekreter, stenografi/ yazma

• Sekreter, daktilo

• Sekreter, kelime işlemci

  

Başka yerde sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Yardımcı, yazışma - 3431

• Sekreter, idari - 3431

 

  



412       SAYISAL İŞLEMLER YAPAN BÜRO ELEMANLARI

  

Sayısal işlemler yapan büro elemanları; muhasebe, defter tutma, istatistiksel, mali ve diğer sayısal

verileri elde eder, derler ve hesaplarlar, ayrıca iş konularıyla ilgili kasa işlemlerinden

sorumludurlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Muhasebe kayıtları ile defterlerin tutulmasına ve

hesaplamaların yapılmasına yardım edilmesi; birim üretim maliyetlerinin hesaplanması; ücretlerin

hesaplanması, bazı durumlarda ücret zarflarının hazırlanması ve ücretlerin ödenmesi; işlerle ilgili

kasa işlemlerinden sorumlu olunması; istatistiksel veya aktüerya verilerinin elde edilmesi,

derlenmesi ve hesaplanması; bir bankanın veya benzer işyerlerinin mali rapor veya kayıtları ile

ilgili büro işlerinin yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

4121 Muhasebe kayıtları ve defterleri tutan büro elemanları

4122 İstatistik ve mali işler ile ilgili büro elemanları

  

4121     Muhasebe kayıtları ve defterleri tutan büro elemanları

  

Muhasebe kayıtları ve defterleri tutan büro elemanları; muhasebe kayıtları ile defterlerin

tutulmasına ve hesaplamaların yapılmasına, ücret ve üretim maliyetlerinin hesaplanmasına ve kasa

ödemelerine yardımcı olurlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Muhasebe ve defter kayıtlarına veri girişi yapmak;

(b) gerekli hesaplamaları yapmak;

(c) diğer sınırlı muhasebe ve defter tutma işlerini yapmak;

(d) var olan kayıtlardan birim başına düşen ürün maliyetlerini hesaplamak;

(e) çalışılmış saat kayıtlarına veya bireysel olarak çalışanların yaptıkları işlere göre ücretlerini

hesaplamak;

(f) kasa işlemlerinden sorumlu olmak ve işlerle ilgili kasa işlemlerinin kayıtlarını tutmak, ayrıca

ücret zarflarını hazırlamak ve ücretleri ödemek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Büro elemanı, muhasebe

• Büro elemanı, defter tutma

• Büro elemanı, maliyet hesabı



• Büro elemanı, ücretler

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Yardımcı, muhasebe - 3434

• Defter tutan - 3433

 

  

4122     İstatistik ve mali işler ile ilgili büro elemanları

  

İstatistik ve mali işler ile ilgili büro elemanları; istatistiksel veya aktüerya ile ilgili verileri elde

eder, derler ve hesaplarlar ya da bir bankanın ve diğer mali kurumların işlemlerine ilişkin büro

görevlerini yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Rutin veya özel bilgi kaynaklarına dayanan istatistik veya aktüerya ile ilgili verileri elde etmek

ve derlemek;

(b) toplamları, ortalamaları, yüzdeleri ve diğer ayrıntıları hesaplamak ve bunları gerekli tablolar

halinde sunmak;

(c) mali dokümanları hazırlamak ve ödenmesi gerekli olan faiz, komisyon ücretleri ve damga

vergilerini hesaplamak;

(d) müşterilerin veya işverenin adına satın alınmış veya satılmış tahvil, bono, hisse senedi ve diğer

değerli kağıtların kayıtlarını muhafaza etmek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Büro elemanı, aktüerya

• Büro elemanı, komisyon

• Büro elemanı, maliye

• Büro elemanı, tahviller ve hisse senetleri

• Büro elemanı, istatistik

• Büro elemanı, vergi

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Yardımcı, istatistik - 3434

• Broker, hisse senedi ve tahvil - 3411

• Broker, ticari - 3421

 



  

413       MALZEME KAYITLARI VE TAŞIMACILIK İLE İLGİLİ BÜRO ELEMANLARI

  

Malzeme kayıtları ve taşımacılık ile ilgili büro elemanları; üretilmiş, satın alınmış, stoklanmış,

sevkedilmiş malların ve belirli üretim tarihlerinde gerekli olacak malzemelerin kayıtları ile

işletmenin durumuna ilişkin benzer kayıtları tutarlar, ayrıca yük ve yolcu taşımacılığında

zamanlamayı koordine ederler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Üretilmiş, stoklanmış, sipariş edilmiş ve sevkedilmiş malların

kayıtlarının tutulması; alınmış, stok olarak konulmuş veya dağıtımı yapılmış üretim

malzemelerinin kayıtlarının tutulması; belirli tarihlerde gerekli olacağı tahmin edilen üretim

malzemelerinin miktarlarının hesaplanması ve üretim işletme planlarının hazırlanmasına ve

kontrol edilmesine yardım edilmesi; işletmenin durumuna ilişkin benzer kayıtların tutulması, yük

ve yolcu taşımacılığında zamanlamanın koordine edilmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de

kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

4131 Stoklarla ilgili büro elemanları

4132 Üretim ile ilgili büro elemanları

4133 Taşımacılık ile ilgili büro elemanları

  

4131     Stoklarla ilgili büro elemanları

  

Stoklarla ilgili büro elemanları; üretilmiş mallar ile alınmış, tartılmış, dağıtımı yapılmış,

sevkedilmiş veya stok olarak konulmuş üretim malzemelerinin kayıtlarını muhafaza ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Malların alımını ve sevkini düzenlemek, kontrol etmek ve ilgili kayıtları tutmak;

(b) stok kayıtlarını muhafaza etmek, malların dağıtılmasını onaylamak, gereksinimleri tahmin

etmek ve yeni stok istekleri yapmak;

(c) aletleri, yedek parçaları veya çeşitli donanımları almak, depolamak ve dağıtmak ve ilgili

kayıtları muhafaza etmek;

(d) alınmış, dağıtılmış, çıkarılmış veya sevkedilmiş malları tartmak ve ilgili kayıtları muhafaza

etmek;

(e) depolama için alınmış mobilya ve benzeri şeylerin envanterlerini derlemek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 



• Büro elemanı, yük/sevketme

• Büro elemanı, yük/alma

• Büro elemanı, stok/kayıt

• Büro elemanı, stok/ambar

• Büro elemanı, tartma

  

4132     Üretim ile ilgili büro elemanları

  

Üretim ile ilgili büro elemanları; belirli tarihlerde üretim programı için gerekli olacağı tahmin

edilen malzemelerin miktarını hesaplarlar, ayrıca üretim işlemi planları hazırlarlar ve bunları

kontrol ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Üretim programına göre gerekli malzemelerin türünü, miktarını ve kalitesini hesaplamak;

(b) üretimde gerekli olan malzemelerin planlarını hazırlamak, ihtiyaç olduğunda bu malzemeleri

temin etmek ve ilgili kayıtları tutmak;

(c) müşterilerin siparişleri ile üretim kapasitesi ve performansına bağlı olarak üretim işlemi

planlarını hazırlamak veya hazırlanmasına yardım etmek;

(d) stokları teyit etmek, dağıtımları düzenlemek ve gecikmeleri incelemek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Büro elemanı, sipariş/malzemeler

• Büro elemanı, planlama/malzemeler

• Büro elemanı, üretim planlaması

• Büro elemanı, plan/malzemeler

 

  

4133     Taşımacılık ile ilgili büro elemanları

  

Taşımacılık ile ilgili büro elemanları; demiryolu, karayolu ve havayolu ile yük ve yolcu

taşımacılığında zamanlamayı koordine ederler, işletmenin durumuna ilişkin kayıtları tutarlar ve

yönetim için rapor hazırlarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Yük ve yolcu taşımacılığında zamanlamayı koordine etmek, işletmenin durumuna ilişkin

kayıtları tutmak;

(b) bir demiryolu sisteminin bir bölge veya alanı içindeki tren güzergahlarını yönetmek ve ilgili



kayıtları tutmak;

(c) bir demiryolu istasyonunda yük sevkiyatının kayıtlarını tutmak, yönetmek ve kontrol

etmek;(d) taşıtların ve sürücülerin tahsislerinin yapılması ve programlarının düzenlenmesi,

taşıtların yüklenmesi ve boşaltılması ile transit malların depolanması gibi karayolu taşımacılığı ile

ilgili işletme faaliyetlerini koordine etmek ve kayıtlarını tutmak;

(e) yolcu listeleri ve yük manifestosu gibi yolcu ve yüklerin havayolu taşımacılığı ile ilgili işletme

faaliyetlerini koordine etmek ve kayıtlarını tutmak;

(f) yönetim için rapor hazırlamak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Kontrolör, büro işleri/havayolu taşımacılık hizmeti

• Kontrolör, büro işleri/demiryolu hizmetleri

• Kontrolör, büro işleri/karayolu taşımacılık hizmetleri

• Hareket memuru, büro işleri/gemi

• Hareket memuru, büro işleri/otobüs

• Hareket memuru, büro işleri/tren

• Hareket memuru, büro işleri/kamyon

  

414       KÜTÜPHANE VE POSTA İLE İLGİLİ BÜRO ELEMANLARI

  

Kütüphane ve posta ile ilgili büro elemanları; kütüphane ve postanelerde büro görevlerini

yaparlar, dokümanları dosyalarlar, işlenecek verileri hazırlarlar, basımı yapılacak malzemeleri

kontrol ederler ve okuma-yazma bilmeyen kişiler adına yazı yazarlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Yeni gelen, dağıtılan ve geri getirilen kitaplarla ilgili bilgilerin

kaydedilmesi; çeşitli dokümanların ve diğer kayıtların sınıflandırılması ve dosyalanması;

postanelerden, dış kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların ya da kuruluş içi evrakların

düzenlenmesi, kaydedilmesi ve dağıtımının yapılması; kodlama yapılması; taslakların

düzeltilmesi; çeşitli büro işlerinin yapılması; okuma-yazma bilmeyenler adına yazı yazılması.

Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

4141 Kütüphane ve dosyalama elemanları

4142 Postacılar ve tasnifleme elemanları

4143 Kodlama ve redaksiyon yapan elemanlar

4144 Arzuhalciler ve benzeri elemanlar

  



4141     Kütüphane ve dosyalama elemanları

  

Kütüphane ve dosyalama elemanları; kütüphane hizmetlerini yürütürler veya kayıtların

sınıflanması ve dosyalanması ile ilgili görevleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Yeni gelen, dağıtılan ve geri getirilen kitapların ve diğer yayınların kütüphane kayıtlarını

muhafaza etmek;

(b) dokümanların ve diğer kayıtların fotokopisini çekmek veya kopyalarını üretmek;

(c) bilimsel makaleler, dokümanlar ve diğer kayıtları sınıflamak ve sistematik olarak dosyalamak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Büro elemanı, dosyalama

• Büro elemanı, kütüphane

  

4142     Postacılar ve tasnifleme elemanları

  

Postacılar ve tasnifleme elemanları; dış kurum ve kuruluşlardan gelen postalar ile kuruluş içindeki

posta hizmetleri de dahil, postanelerde veya benzer kuruluşlarda postaların tasniflenmesi,

kaydedilmesi, dağıtımının yapılması gibi posta hizmetleri ile ilgili görevleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Postanelerde, posta ile ilgili diğer görevleri yapmak;

(b) evlere veya başka yerlere gönderilecek postaları tasniflemek ve dağıtımını yapmak;

(c) gelen ve giden yazışmaların basit kayıtlarını tutmak ve bunları tasniflemek, ayrıca çeşitli

işyerlerinde giden postaların sevkini yapmak

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Büro elemanı, posta/sevketme

• Büro elemanı, posta/tasnifleme

• Posta taşıyıcısı

• Postacı (erkek)

• Postacı (kadın)



  

4143     Kodlama ve redaksiyon yapan elemanlar

  

Kodlama ve redaksiyon yapan elemanlar; bilgileri kodlara çevirirler, taslakları inceler ve

düzeltirler ve ayrıca çeşitli büro işlerini yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Bilgileri kodlara çevirmek ve veri işleme amaçları için bilgileri kodlara göre sınıflandırmak;

(b) basım için hazırlanmış ilgili malzeme ile orijinal malzemeyi karşılaştırmak, hataları düzeltmek

ve tespit edilmiş kurallara göre basım için metinleri düzeltmek;

(c) formları düzenlemek ve sıra numaralarıyla bu formları işaretlemek;

(d) dokümanları dosyalamak için düzenlemek veya sayfaları sıraya koymak;

(e) el ile broşür ve mektupların adreslerini yazmak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Büro elemanı, kodlama

• Redaksiyon yapan, büro işleri

  

4144     Arzuhalciler ve benzeri elemanlar

  

Arzuhalciler ve benzeri elemanlar; okuma-yazma bilmeyenlerin adına mektup yazarlar ve formları

doldururlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Okuma-yazma bilmeyenler için mektupları ve diğer yazılı malzemeleri okumak, gerekli

yorumu ve bilgileri vermek;

(b) okuma-yazma bilmeyenler adına mektup yazmak ve formları doldurmak;

(c) kişilere danışmanlık hizmetleri vermek, resmi formların açıklamasını yapmak ve

doldurulmasına yardım etmek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Arzuhalci

  



419       DİĞER BÜRO ELEMANLARI

  

Diğer büro elemanları; çoğunlukla çeşitli büro kayıtlarının tutulması ile ilgili birçok genel büro

işlerini yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Adres listelerinin tutulması; postalama listelerinin tutulması;

personel veya diğer büro kayıtlarının tutulması; dosyalama, fotokopi çekme veya teksir etme gibi

büro hizmetlerinin yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır:

 

4190 Diğer büro elemanları

  

4190     Diğer büro elemanları

  

Diğer büro elemanları; çoğunlukla çeşitli büro kayıtlarının tutulması ile ilgili birçok genel büro

işlerini yürütürler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Organizasyondaki tüm çalışanların isim, adres ve diğer ayrıntılarını gösteren personel

kayıtlarını tutmak;

(b) çalışanların izin ve diğer bilgilerinin olduğu personel kayıtlarını tutmak;

(c) organizasyonun adres ve telefon listelerini hazırlamak ve muhafaza etmek;

(d) organizasyonun postalama listelerini hazırlamak ve muhafaza etmek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Büro elemanı, derleme/katalog

• Büro elemanı, liste/adres

• Büro elemanı, kayıtlar/personel

  

42         MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN ELEMANLAR

  

Müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar; parasal işlemler, seyahat düzenlemeleri, bilgi ve randevu

istekleri, telefon santralı operatörlüğü gibi konularda müşterilere doğrudan hizmet verirler.

 

Bu alt ana gruptaki çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır:

Bankalar, postaneler ile bahis oynatılan yerlerde ve kumarhanelerde, satın alınmış veya taahhüt

edilmiş mal ve hizmetler için yapılan ödemelere ilişkin parasal işlemlerin yapılması; seyahat



düzenlemelerinin yapılması; müşterilere istedikleri bilgi ve randevuların verilmesi; telefon santralı

operatörlüğü yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu alt ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

421 Kasiyerler, veznedarlar ve benzer elemanlar

 

422 Müşteri danışma elemanları

  

421       KASİYERLER, VEZNEDARLAR VE BENZER ELEMANLAR

  

Kasiyerler, veznedarlar ve benzer elemanlar; mağaza ve diğer işyerlerinde parasal işlemleri

yaparlar. Ayrıca, bahis, kumar, rehinle borç para verme ve borç toplama işleriyle ilgili olan kişiler

de bu grup içinde sınıflandırılmaktadır.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Satın alınmış mal ve hizmetler için müşterilerin yaptıkları

ödemelerin alınması; banka veya postanede müşterilerin parasal işlemlerinin veya posta

hizmetlerinin yapılması; sportif karşılaşmaların sonuçlarına yönelik olarak bahislerin alınması ve

kazananlara tediyelerin ödenmesi; kumar oyunlarının yönetilmesi; rehin olarak verilmiş eşyalara

veya diğer teminatlara karşılık borç para verilmesi; borçların veya diğer ödemelerin toplanması.

Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

4211 Kasiyerler ve bilet satış elemanları

4212 Veznedar, sayman vb. elemanlar

4213 Bahisçiler ve krupiyeler

4214 Borç para verenler

4215 Tahsildarlar ve ilgili elemanlar

  

4211     Kasiyerler ve bilet satış elemanları

  

Kasiyerler ve bilet satış elemanları; mağaza, dükkan, bilet gişeleri gibi işyerlerinde satın alınan

mal ve hizmetlerin ücretlerini müşterilerden peşin olarak alırlar veya bankalarda ve benzer

kuruluşlarda nakit ödemelerini yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

(a) Mağaza, dükkan, bilet gişeleri veya benzer işyerlerinde nakit para, çek veya kredi kartı ile

yapılan ödemeleri almak ve doğrulamak;

(b) para üstü ve makbuz vermek;

(c) bilet gişelerinde bilet satmak ve karşılığı olan ödemeleri almak;

(d) genellikle bankalarda, havalelere, kredi mektuplarına karşılık gelen nakit ödemeleri yapmak



veya para borsalarında sonuçları elde etmek ve makbuzları almak;

(e) kayıtları tutmak ve kayıtların kasa hesabıyla denk olmasını sağlamak;

(f) bir işyerine gelen nakit parayı almak, satış belgelerine ve diğer dokümanlara göre kasanın

kontrolünü yapmak ve bankada tutulacak nakit parayı hazırlamak;

(g) işyeri personelinin ücretlerini ödemek;

(h) kasa kayıtlarını tutmak;

(i) ilgili diğer görevleri yapmak;

(j) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Kasiyer, banka

• Kasiyer, mağaza ve dükkan

• Büro elemanı, bilet satma/seyahat biletleri hariç

  

4212     Veznedar, sayman vb. elemanlar

  

Veznedar, sayman vb. elemanlar; para alma, değiştirme ve ödeme yapma veya posta hizmetleri

verme ile ilgili olarak banka veya postane müşterilerine doğrudan hizmet verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Müşterilerden para veya çek almak;

(b) müşterilere para ödemek;

(c) müşteriler adına gelen faturaları ödemek ve para transferleri yapmak;

(d) müşteri hesaplarını kredilendirmek ve borçlandırmak;

(e) müşterilerin istekleri doğrultusunda kambiyo hizmetleri vermek;

(f) tüm işlemlerin kayıtlarını tutmak ve kayıtların kasa hesabıyla denk olmasını sağlamak;

(g) postaları almak, posta pulu satmak ve fatura ödemeleri, para transferleri gibi postanelerdeki

diğer müşteri hizmetlerini yürütmek;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Büro elemanı, postane

• Para değiştiricisi

• Veznedar, banka

  

4213     Bahisçiler ve krupiyeler

  



Bahisçiler ve krupiyeler; bahis oranlarını belirlerler, sportif veya diğer karşılaşmaların sonuçlarını

alırlar ve bunlar üzerine bahis için para yatırırlar veya kumar oynatılan işyerlerinde şans

oyunlarını yönetirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Bahis oranlarına karar verme, olası zararlara karşı tedbir alma veya bahisten vazgeçme

risklerini belirlemek;

(b) yaklaşık bahis oranlarının listelerini hazırlamak ve vermek;

(c) oyun kartlarını dağıtmak, oyun zarlarını yuvarlamak veya rulet tekerleğini çevirmek;

(d) kumar oynatılan bir işyerinin işleyiş kurallarını açıklamak ve yorumlamak;

(e) kazanan sayıları anons etmek, kazananlara paralarını ödemek ve kaybedenlerin ödemelerini

almak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Bahisçi

• Krupiye

  

4214     Borç para verenler

  

Borç para verenler; rehin olarak verilen mallara, mülklere veya diğer teminatlara karşılık borç

para verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Rehin olarak teklif edilen malların değerini belirlemek, faizi hesaplamak ve borç para vermek;

(b) borç ödendiğinde rehin alınan malları geri vermek veya ödenmeme durumunda rehin alınmış

malların satışını yapmak;

(c) gelecek hasatın durumuna ve diğer benzer taahhütlere karşılık kişilere borç para vermek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek;

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Borç para verici

 

  

4215     Tahsildarlar ve ilgili elemanlar



  

Tahsildarlar ve ilgili elemanlar; ödemeleri toplarlar ve bunlarla ilgili büro görevleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Para toplamak veya daha sonraki ödemeleri düzenlemek amacıyla müşterilere telefon etmek

veya yazı yazmak;

(b) müşterilerin adreslerini takip etmek ve borçları toplamak için bu yerlere gitmek;

(c) toplanan miktarları not etmek;

(d) ödemelerin yapılmaması durumunda, yasal yollara başvurmak;

(e) yardımseverlerden parasal yardım istemek ve toplamak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Tahsildar, yardım

• Tahsildar, borç

 

  

422       MÜŞTERİ DANIŞMA ELEMANLARI

  

Müşteri danışma elemanları; hastane, muayenehane vb. yerlerde dahil, seyahat düzenlemeleri,

bilgi istekleri, randevu istekleri, gelen telefon aramalarının veya dışarıdan istenen telefon

aramalarının bağlanması gibi çeşitli konularda müşterilere doğrudan hizmet verirler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Seyahat programlarının hazırlanması ve müşterilerin seyahat

ve otel rezervasyonlarının yapılması; müşterilerin veya hastaların kabul edilmesi; hastahaneler, tıp

ve dişçilikle ilgili muayenehaneler de dahil çeşitli işyerleri adına ilgili bilgilerin ve randevuların

verilmesi; telefon santralının işletilmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil

edilebilir.

 

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

4221 Seyahat acentaları ve ilgili yerlerde çalışan elemanlar

4222 Resepsiyonistler ve ilgili danışma elemanları

4223 Telefon santralı operatörleri

  

4221     Seyahat acenteleri ve ilgili yerlerde çalışan elemanlar

  



Seyahat acentaları ve ilgili yerlerde çalışan elemanlar; seyahat programları hakkında bilgi verirler,

bu programları düzenlerler ve gerekli rezervasyonları yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Müşterilere seyahat programları ve yöntemleri hakkında danışmanlık hizmetleri vermek;

(b) seyahat programlarını hazırlamak;

(c) gerekli rezervasyonları yapmak;

(d) bilet, belge ve diğer dokümanları düzenlemek;

(e) gerekli ise vizeleri çıkarmak;

(f) faturaları hazırlamak ve ücretleri almak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Büro elemanı, bilet satışı/seyahat

• Büro elemanı, seyahat/havayolları

• Büro elemanı, seyahat acentası

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Büro elemanı, bilet satışı/seyahat hariç - 4211

• Danışman, seyahat - 3414

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/seyahat acentası - 1229

• İşletmeci, seyahat acentası - 1319

• Organizatör, seyahat - 3414

 

  

4222     Resepsiyonistler ve ilgili danışma elemanları

  

Resepsiyonistler ve ilgili danışma elemanları; müşterileri veya hastaları kabul ederler, ilgili

konularda bilgi verirler; hastahaneler, tıp ve dişçilikle ilgili muayenehaneler de dahil çeşitli

işyerlerinin adına hastalara randevu verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Müşterileri veya hastaları kabul etmek, sorunlarını not etmek ve gerekli bilgileri vermek;

(b) müşterilere veya hastalara randevu vermek;

(c) bilgi veya randevu istekleri konusundaki telefon aramalarına cevap vermek;

(d) müşterileri veya hastaları uygun yere veya kişiye göndermek;

(e) rezervasyonları yapmak, otel müşterilerinin veya hastaların kayıtlarını düzenlemek ve



çıkışlarında faturalarını vermek;

(f) bilgi kitapçığı, broşürü veya formunu temin etmek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Büro elemanı, danışma

• Danışma elemanı

• Resepsiyonist, dişçi

• Resepsiyonist, otel

• Resepsiyonist, hastane

  

4223     Telefon santralı operatörleri

  

Telefon santralı operatörleri; bir telefon santralının veya bunun bir kısmının operatörlüğünü

yaparlar, yakın veya uzak mesafeli aramaları yürütürler ve telefonla yapılan çeşitli bilgi isteklerine

cevap verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Arayan ile aranan kişi arasındaki bağlantıyı kurmak;

(b) dışarıya yapılan aramalar için bağlantı yapmak ve uzak mesafeli aramaları yönlendirmek;

(c) ücretleri kaydetmek;

(d) telefonla istenilen çeşitli sorulara cevap vermek ve mesajları kaydetmek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Santral operatörü, telefon

  

5           HİZMET VE SATIŞ ELEMANLARI

  

Hizmet ve satış elemanları; seyahat, ev işleri, yiyecek ve içecek hazırlama ve sunma, kişisel

bakım, yangın ve kanunsuz olaylara karşı koruma gibi kişisel ve koruyucu hizmetleri sağlarlar;

sanatsal kreasyon ve sergiler için modellik yaparlar; toptan veya perakende satış yapılan dükkan

ve mağazalarda veya küçük dükkan ve pazar gibi benzer yerlerde malları tanıtır ve satarlar. Bu

ana grup içindeki mesleklerin çoğu, ikinci ISCO beceri seviyesinde yer alan becerileri gerektirir.

 

Hizmet ve satış elemanları tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır: Seyahat

sırasında verilen hizmetlerin organize edilmesi ve sağlanması; ev işleri yapılması; yiyecek ve



içeceklerin hazırlanması ve servislerinin yapılması; çocuk bakıcılığı; evlerde veya kuruluşlarda

basit hastabakıcılık hizmetleri ile benzer bakım hizmetlerinin verilmesi; kuaförlük ve güzellik

bakımı gibi kişisel bakımla ilgili hizmetlerin verilmesi; refakatçilik yapılması; astroloji ve fal ile

ilgili hizmetlerin verilmesi; mumyacılık; cenaze hizmetlerinin verilmesi; yangın ve kanunsuz

olaylara karşı kişilerin ve mülkiyetin korunması; kanun ve düzeni koruyucu hizmetlerin verilmesi;

reklam, sanatsal kreasyonlar ve malların sergilenmesi amacıyla modellik yapılması; küçük dükkan

(büfe vb.) ve pazar gibi yerler de dahil toptan ve perakende satış yapılan yerlerde malların

satılması; müşterilere malların tanıtımının yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama

dahil edilebilir.

 

Bu ana gruptaki meslekler, aşağıdaki alt ana gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

51 Kişisel hizmetler ve koruma hizmetleri veren elemanlar

 

52 Modeller, satış elemanları ve tanıtım elemanları

  

51         KİŞİSEL HİZMETLER VE KORUMA HİZMETLERİ VEREN ELEMANLAR

  

Kişisel hizmetler ve koruma hizmetleri veren elemanlar; seyahat, ev işleri, yiyecek ve içecek

hazırlama ve sunma, kişisel bakım, yangın ve kanunsuz olaylara karşı koruma gibi kişisel ve

koruyucu hizmetleri sağlarlar.

 

Bu alt ana gruptaki çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır:

Seyahat sırasında verilen hizmetlerin organize edilmesi ve sağlanması; ev işleri yapılması;

yiyecek ve içeceklerin hazırlanması ve servislerinin yapılması; çocuk bakıcılığı; evlerde veya

kuruluşlarda basit hastabakıcılık hizmetleri ile benzer bakım hizmetlerinin verilmesi; kuaförlük ve

güzellik bakımı gibi kişisel bakımla ilgili hizmetlerin verilmesi; refakatçilik yapılması; astroloji ve

fal ile ilgili hizmetlerin verilmesi; mumyacılık; cenaze hizmetlerinin verilmesi; yangın ve

kanunsuz olaylara karşı kişilerin ve mülkiyetin korunması; kanun ve düzeni koruyucu hizmetlerin

verilmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu alt ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

511 Seyahatlerde hizmet veren elemanlar ve ilgili çalışanlar

 

512 Ev bakıcıları ve otel, lokanta vb. yerlerde hizmet veren elemanlar

 

513 Kişisel bakım ve ilgili hizmetleri veren elemanlar

 

514 Diğer kişisel hizmetlerde çalışanlar

 

515 Astrologlar, falcılar vb. çalışanlar



 

516 Koruma hizmetlerinde çalışanlar

  

511       SEYAHATLERDE HİZMET VEREN ELEMANLAR VE İLGİLİ ÇALIŞANLAR

  

Seyahatlerde hizmet veren elemanlar ve ilgili çalışanlar; uçak, tren, gemi, otobüs veya diğer

taşıtlardaki seyahatlerde çeşitli kişisel hizmetleri sağlarlar; turistik amaçlı gezilerde ve şehir

turlarında kişilere ve gruplara refakat ederler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Yolcuların güvenliğinin ve rahatının sağlanması; yiyecek ve

içecek servislerinin yapılması; seyahatle ilgili gerekli veya istenilen bilgilerin verilmesi; yolcu

taşımacılığında biletlerin toplanması; kişilere ve gruplara şehir turlarında veya turistik amaçlı

gezilerde rehberlik yapılması ve ilginç yerlerin tanıtılması; diğer rehberlik hizmetlerinin verilmesi.

Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

5111 Seyahatlerde hizmet veren elemanlar

5112 Ulaştırma hizmetlerindeki kondüktörler ve kontrol elemanları

5113 Seyahat rehberleri

  

5111     Seyahatlerde hizmet veren elemanlar

  

Seyahatlerde hizmet veren elemanlar; yolcuların güvenliğini ve rahatını sağlarlar, yiyecek ve

içecek servisi yaparlar veya gemilerde sosyal faaliyetler ile bakım işlerini planlar ve koordine

ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Uçağa giren yolcuları karşılamak, yerlerini göstermek, emniyet kemerlerini bağlamalarını

sağlamak, yolcuların sigara içmemelerini ve benzer kurallara uymalarını sağlamak;

(b) emniyet kemeri ve oksijen maskesi gibi güvenlik teçhizatının kullanımını açıklamak;

(c) okuma materyali, kulaklık, battaniye ve benzer eşyaları dağıtmak ve yolcuların isteklerine

cevap vermek;

(d) içeceklerin ve hazır yiyeceklerin servisini yapmak;

(e) gümrüksüz eşyanın satışını yapmak;

(f) gerektiğinde yolculara küçük tıbbi yardımlarda bulunmak;

(g) kaza veya acil durumlarda uygun hareketleri yapmak;

(h) havaalanlarında yolcularla ilgilenmek;

(i) kamaraları düzenli tutmak ve istendiğinde kamaralara yiyecek servisi yapmak da dahil, gemi

yolcularının rahat etmelerini sağlamak ve genel gereksinimleri ile ilgilenmek,

(j) ilgili diğer görevleri yapmak;



(k) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Hizmet görevlisi, havaalanı

• Hizmet görevlisi, uçuş

• Kamarot, gemi

  

5112     Ulaştırma hizmetlerindeki kondüktörler ve kontrol elemanları

  

Ulaştırma hizmetlerindeki kondüktörler ve kontrol elemanları; tren, tramvay, otobüs ve diğer

toplu taşım araçlarında yolcuların biletlerini toplarlar veya iptal ederler, yolcuların güvenliğini ve

rahatını sağlarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Bilet veya yol paralarını toplamak veya biletleri iptal etmek, geçiş kartlarını ve önceden

verilmiş biletlerin geçerliliğini kontrol etmek;

(b) yolcuların bilet kontrolü, güvenliği ve bilgi gereksinimleri de dahil, yataklı vagon yolcularının

hizmetiyle ilgilenmek;

(c) güvenlikle ilgili talimatlara uyulup uyulmadığını kontrol etmek;

(d) özellikle duraklar ve aktarma yerleri hakkında, yolculara bilgi vermek;

(e) tarifeli seferlerde zamana uyulmasını sağlamak için sürücülerle koordineli olarak çalışmak;

(f) kaza veya acil durumlarda uygun hareketleri yapmak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Muavin, otobüs

• Kondüktör, teleferik

• Kondüktör, tren

• Kondüktör, tramvay

  

5113     Seyahat rehberleri

  

Seyahat rehberleri; turistik amaçlı gezilerde, şehir turlarında ve kısa süreli gezilerde kişilere ve

gruplara refakat ederler, ilginç yerleri tanıtırlar ve diğer rehberlik hizmetlerini sağlarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Turistlere refakat etmek ve onların rahatını sağlamak;



(b) gezi amaçlı turlarda veya şehir turlarında turistlere rehberlik etmek ve ilginç yerleri tanıtmak;

(c) sergi ve müzelerde turistlere rehberlik etmek ve sergilenen şeyler hakkında bilgi vermek;

(d) fabrikalarda ve benzer kuruluşlarda gruplara rehberlik etmek ve ilgili bilgileri vermek;

(e) dağcılık, avcılık, balıkçılık vb. amaçlı gezileri yönlendirmek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Rehber, sanat galerisi

• Rehber, seyahat

• Rehber, seyahat/oyun parkı

• Rehber, seyahat/safari

• Rehber, seyahat/gezi (ilginç yerleri ziyaret etme)

  

512       EV BAKICILARI VE OTEL, LOKANTA VB. YERLERDE HİZMET VEREN ELEMANLAR

  

Ev bakıcıları ve otel, lokanta vb. yerlerde hizmet veren elemanlar; ticari işyerlerinin, kuruluşların

veya evlerin bakımları ile ilgili işleri organize ederler, denetlerler ve bu işleri yürütürler veya

çeşitli ticari işyerlerinde, kuruluşlarda, evlerde, gemilerde veya yolcu trenlerinde yiyeceklerin

hazırlanması, pişirilmesi ve servislerinin yapılması ile ilgili çeşitli işleri yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Evde çalışacak kişilerin işe alınması, eğitilmesi ve işten

çıkarılması; evde çalışanların işlerinin organize edilmesi ve yürütülmesi; kuruluşlardaki kişilerin

uygun davranışları ve genel refahı ile ilgilenilmesi; erzakların satın alınması, depolanması ve

dağıtımının kontrol edilmesi; yiyeceklerin hazırlanması ve pişirilmesi; yiyecek ve içeceklerin

servisinin yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

5121 Ev ve benzeri yerlerde hizmet veren elemanlar

5122 Aşçılar

5123 Garsonlar ve barmenler

  

5121     Ev ve benzeri yerlerde hizmet veren elemanlar

  

Ev ve benzeri yerlerde hizmet veren elemanlar; otel, kulüp, yatılı okul vb. kuruluşlar ile evlerin

bakımlarıyla ilgili işleri organize ederler, denetlerler ve yürütürler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Evde çalıştırılacak kişileri işe almak, eğitmek, işten çıkarmak, çalışan kişilerin çalışmasını



organize etmek ve denetlemek;

(b) ihtiyaç maddelerinin alımını yapmak veya kontrol etmek;

(c) ihtiyaç maddelerini depolamak ve dağıtımını kontrol etmek;

(d) kuruluşlardaki kişilerin genel refahını ve davranışlarını denetlemek;

(e) bandaj yapma, ilaç verme, derece ölçme gibi görevleri yaparak, hasta olan veya küçük

yaralanma durumundaki kişilere yardım etmek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Ev bakıcısı

• Matron, ev bakımı

• Kahya, ev

 

  

5122     Aşçılar

  

Aşçılar; otel, lokanta ve diğer kamuya açık yiyecek yenen yerlerde, gemilerde, yolcu trenlerinde

ve evlerde yiyecekleri planlar, organize eder, hazırlar ve pişirirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Öğünleri planlamak, yiyecekleri hazırlamak ve pişirmek;

(b) mutfaktaki çalışmaları planlamak, denetlemek ve koordine etmek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Aşçı

• Aşçıbaşı

  

5123     Garsonlar ve barmenler

  

Garsonlar ve barmenler; yiyecek ve içecek servisi yapılan ticari işletmelerde, kulüplerde,

kuruluşlarda, kantinlerde, yolcu gemilerinde ve yolcu trenlerinde yiyecek ve içecek servisi

yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Yiyecek ve içecek servisi yapmak;



(b) şarapların seçiminde tavsiyede bulunmak ve servisini yapmak;

(c) barda alkollü içkiler ile alkolsüz içeceklerin servisini yapmak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Barmen

• Garson, erkek

• Garson, şef

• Garson, kadın

• Garson, şarap

  

513       KİŞİSEL BAKIM VE İLGİLİ HİZMETLERİ VEREN ELEMANLAR

  

Kişisel bakım ve ilgili hizmetleri veren elemanlar; çocuk bakıcılığı yaparlar, okul çocuklarının

bakımına yardım ederler, hastanelerde ve diğer kuruluşlarda tıp ve hemşirelik ile ilgili

mesleklerde çalışanların görevlerine yardımcı olacak çeşitli görevleri yaparlar, evlerde kişisel

bakım hizmetleri verirler; veterinerlik, eczacılık ve benzer alanlardaki mesleklerde çalışanlara

görevlerinde yardım ederler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: İşveren çocuklarının bakımının yapılması; öğle yemekleri ile

teneffüs veya okul çıkışlarında çocukların bakımıyla ilgilenerek öğretmenlere yardım edilmesi;

hastanelerde ve benzer kuruluşlarda veya evlerde hastalara basit hastabakıcılık ve ilgili bakım

hizmetlerinin verilmesi; veterinerlik ve eczacılık ile ilgili mesleklerde çalışanlara görevlerinde

yardım edilmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

5131 Çocuk bakıcıları

5132 Kuruluşların sağlık hizmetlerinde çalışan yardımcı elemanlar

5133 Evlerde kişisel bakım yapan elemanlar

5139 Başka yerde sınıflandırılmamış kişisel bakım ve ilgili hizmetleri veren elemanlar

  

5131     Çocuk bakıcıları

  

Çocuk bakıcıları; işveren çocuklarının bakıcılığını yaparlar ve onların günlük faaliyetlerini

gözlerler veya okul çocuklarının bakımıyla ilgilenerek öğretmenlere yardım ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Çocukların kendi kendilerine banyo yapmasına, giyinmesine ve beslenmesine yardım etmek;



(b) çocukları okula götürmek ve okuldan almak veya eğlence için dışarıda gezdirmek;

(c) çocuklarla oyunlar oynamak veya okuyarak ya da hikaye vb. anlatarak çocukları eğlendirmek;

(d) çocukların yatak odalarının ve oyun odalarının düzenli olmasını sağlamak;

(e) öğle yemeklerinde veya teneffüslerde çocuklarla ilgilenmek;

(f) kısa mesafeli gezilerde, müze ziyaretlerinde ve benzer gezilerde çocuklarla ilgilenmek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Mürebbiye, çocuklar

• Dadı

  

5132     Kuruluşların sağlık hizmetlerinde çalışan yardımcı elemanlar

  

Kuruluşların sağlık hizmetlerinde çalışan yardımcı elemanlar; tıp, hemşirelik, ebelik ve dişçilik ile

ilgili mesleklerde çalışanların yaptıkları görevlere yardımcı olacak basit görevleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Muayene ve tedavi için hastaları hazırlamak;

(b) hastaların tuvalet ihtiyaçlarına yardım etmek ve yatak takımlarını değiştirmek;

(c) hastalar için sıcak su şişeleri ve diğer konforu sağlamak;

(d) yemek tepsilerinin servisini yapmak ve toplamak ve yardıma ihtiyacı olan hastalara yemek

yedirmek;

(e) cerrahi alet ve teçhizat ile diğer malzemeleri sterilize etmek;

(f) istenildiğinde lambaları ayarlayarak, alet ve malzemeleri vererek dişçilere yardım etmek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Yardımcı, dişçilik

• Yardımcı, hemşirelik/klinik

• Yardımcı, hemşirelik/hastane

• Ambulans görevlisi (erkek)

• Ambulans görevlisi (kadın)

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Yardımcı, hastabakıcılık/ev - 5133

• Hemşire, yardımcı profesyonel meslek - 3231



• Hemşire, profesyonel - 2230

 

  

5133     Evlerde kişisel bakım yapan elemanlar

  

Evlerde kişisel bakım yapan elemanlar; fiziksel veya zihinsel hastalık veya sakatlık ya da

yaşlılıktan kaynaklanan güçsüzlükten dolayı bakıma muhtaç olan kişilerin bakımlarını yaparlar ve

çeşitli kişisel ihtiyaçlarını sağlamalarına yardım ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kişilerin yatağa yatmalarına ve yataktan kalkmalarına yardım etmek ve giysilerini

değiştirmek;(b) kişilerin yatak takımlarını değiştirmek, banyo ve tuvalet ihtiyaçlarına yardım

etmek;

(c) kendileri veya başkaları tarafından hazırlanmış yemeklerin servisini yapmak ve yemek yemede

yardıma muhtaç olanlara yemek yedirmek;

(d) yardıma muhtaç kişilerin gerekli ilaçları almalarını sağlamak veya ilaçları vermek;

(e) kişilerin sağlığında herhangi bir fenalaşma işareti olup olmadığını gözlemlemek ve ilgili tıp

doktorunu veya sosyal hizmet görevlilerini bilgilendirmek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnek:

 

• Yardımcı, hemşirelik/ev

  

Başka yerde sınıflandırılan ilgili bazı meslekler:

 

• Yardımcı, hemşirelik/klinik - 5132

• Hemşire, yardımcı profesyonel - 3231

• Hemşire, profesyonel - 2230

• Sosyal görevli, yardımcı profesyonel - 3460

• Sosyal görevli, profesyonel - 2446

 

  

5139     Başka yerde sınıflandırılmamış kişisel bakım ve ilgili hizmetleri veren elemanlar

  

Bu birim grup, Grup 513 Kisisel bakım ve ilgili hizmetleri veren elemanlar içindeki diğer birim

gruplarda sınıflandırılmamış kişisel bakım ve ilgili hizmetleri veren elemanları kapsamaktadır.

 

Örneğin, veterinerlik ve eczacılık ile ilgili mesleklerde çalışanların yaptıkları görevlere yardım

eden kişilerin burada sınıflandırılması gerekir.



 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Hayvanları yıkamak ve beslemek;

(b) hayvanları tedavi odalarına götürmek veya taşımak; tedavi esnasında onları tutmak;

(c) veterinerlik ile ilgili cerrahi aletleri temizlemek ve sterilize etmek;

(d) ilaçları, kimyasal maddeleri ve diğer eczacılık ile ilgili hazırlanan ilaçları etiketlemek ve

raflara yerleştirmek;

(e) şişeleri, beherleri ve diğer teçhizatı sterilize etmek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Yardımcı, eczacılık

• Yardımcı, veterinerlik

  

514       DİĞER KİŞİSEL HİZMETLERDE ÇALIŞANLAR

  

Diğer kişisel hizmetlerde çalışanlar; kişilerin dış görünümlerini güzelleştirmeye yönelik çeşitli

görevleri yaparlar; işverenlerine eşlik ederler veya gardıroplarının ve diğer özel eşyalarının

bakımını yaparlar; mumyalama ve cenaze hizmetleri ile ilgili görevleri yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Saç kesilmesi ve yapılması; sakal traşı yapılması ve şekil

verilmesi; güzellik bakımı yapılması, kozmetik ürünlerinin tatbik edilmesi ve makyaj yapılması;

el ve ayak tırnaklarına şekil verilmesi ve parlatılması ve insan ayaklarının küçük rahatsızlıklarının

giderilmesi; banyo yapan müşterilere hizmet verilmesi ve basit masajların yapılması; refakatçilik

ve oda hizmetçiliği gibi kişisel hizmetlerin verilmesi; mumyalama ve cenaze hizmetleri ile ilgili

görevlerin yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

5141 Bayan ve erkek kuaförleri, güzellik uzmanları vb. çalışanlar

5142 Kişisel hizmetkârlar ve yardımcılar

5143 Cenaze işleri görevlileri ve ilgili işlerde çalışanlar

5149 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel hizmetlerde çalışanlar

  

5141     Bayan ve erkek kuaförleri, güzellik uzmanları vb. çalışanlar

  

Bayan ve erkek kuaförleri, güzellik uzmanları vb. çalışanlar; saç keserler, saç yaparlar, sakal traşı

yaparlar ve şekil verirler, güzellik bakımı yaparlar, kozmetik ürünleri tatbik ederler ve makyaj

yaparlar, kişilerin dış görünümlerini güzelleştirmeye yönelik diğer uygulamaları yaparlar.



 

Kapsanan görevler şunlardır: ;

 

(a) Saç kesmek, yıkamak, boyamak ve dalgalandırmak;

(b) saç kesmek ve yıkamak ile sakal tıraşı yapmak ve sakala şekil vermek;

(c) kafa derisinin bakımını yapmak;

(d) müşterilerin isteklerine göre peruk yerleştirmek;

(e) yüzün ve vücudun bazı bölümlerini temizlemek ve krem, losyon ve benzer ürünleri tatbik

etmek;

(f) yüz ve vücut masajı yapmak;

(g) güzellik salonunda müşterilere makyaj yapmak;

(h) aktörlere ve diğer oyunculara makyaj yapmak;

(i) el ve ayak tırnaklarını temizlemek, şekil vermek, parlatmak ve nasır, yaralı dokular veya

deforme olmuş ayak tırnakları gibi insan ayaklarının küçük rahatsızlıklarını gidermek;

(j) banyo yapan müşterilere hizmet etmek ve basit masajları yapmak;

(k) ilgili diğer görevleri yapmak;

(l) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Hizmetçi, hamam

• Berber

•  Güzellik uzmanı

•  Pedikürcü

•  Kuaför

•  Manikürcü

  

5142     Kişisel hizmetkârlar ve yardımcılar

  

Kişisel hizmetkârlar ve yardımcılar; işverenlerine eşlik ederler veya oda hizmetçiliği gibi

hizmetleri sağlarlar ve onların çeşitli kişisel ihtiyaçlarıyla ilgilenirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

(a) Çeşitli yerlerde işverenine (kadın/erkek) eşlik etmek, gazete, dergi, kitap vb. okumak, sohbet

etmek ve spor gibi çeşitli faaliyetlere birlikte katılmak;

(b) işvereninin evine gelen ziyaretçilerin eğlenmesine yardım etmek;

(c) işverenin gardırobunun ve kişisel özel eşyalarının düzenli olmasını sağlamak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 



• Refakatçı (eşlik edici)

• Oda hizmetçisi

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Eskort, sosyal - 5149

• Partner, dans - 5149

 

  

5143     Cenaze işleri görevlileri ve ilgili işlerde çalışanlar

  

Cenaze işleri görevlileri ve ilgili işlerde çalışanlar; cesetlerin defni ile ilgili çeşitli görevleri

yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Cenaze töreni, ölü yıkama ve defnetme işlerini düzenlemek ve yürütmek;

(b) çürüme sürecinin durdurulması veya geciktirilmesi için cesedi mumyalamak;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Mumyacı

• Cenaze defin görevlisi

 

  

5149     Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel hizmetlerde çalışanlar

  

Bu birim grup, Grup 514 Diğer kişisel hizmetlerde çalışanlar içindeki diğer birim gruplarda

sınıflandırılmamış kişisel hizmetlerde çalışanları kapsamaktadır.

 

Örneğin, dans partnerleri veya sosyal eskortlar olarak çalışanlar ile kulüp veya gece kulüplerinde

hosteslik ve hostluk gibi işleri yapanların burada sınıflandırılması gerekir.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Lokantalarda ve diğer yerlerde müşterilere refakat etmek;

(b) dans partnerliği yapmak;

(c) bir gece kulübünde müşterileri karşılamak ve onların eğlenmelerini sağlamak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.



 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Eskort, sosyal

• Host, kulüp

•  Hostes, kulüp

•  Partner, dans

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Refakatçı (eşlik edici) - 5142

 

  

515       ASTROLOGLAR, FALCILAR VB. ÇALIŞANLAR

  

Astrologlar, falcılar vb. çalışanlar; astroloji veya diğer teknikleri kullanarak gelecekte kişilerin

yaşamlarında olacak olayları tahmin ederler ve olayların mümkün gidişatı hakkında uyarılarda ve

önerilerde bulunurlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Belirli zamanlarda yıldızların ve gezegenlerin konumlarına,

müşterilerin avuç içlerinin özelliklerine, rastgele çekilen iskambil kağıdı örneklerine, bir fincan

içindeki çay yaprakları veya kahve telvesinin durumuna bakarak ve benzer tekniklerle gelecekteki

olayların tahmin edilmesi.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

5151 Astrologlar vb. çalışanlar

5152 Falcılar, el falcıları vb. çalışanlar

  

5151     Astrologlar vb. çalışanlar

  

Astrologlar vb. çalışanlar; astrolojiyi veya benzer teknikleri kullanarak kişilerin yaşamlarında

olacak olayları tahmin ederler ve olayların mümkün gidişatı hakkında uyarılarda ve önerilerde

bulunurlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kişilerin doğum ve sonraki geçmişlerini hesaba katarak yıldız fallarına bakmak, yaşamlarında

olacak olaylar ve yaşam koşulları hakkında tahminler yapmak;

(b) işe başlama, evlilik, yolculuk, dini ve diğer törenler gibi çeşitli insan faaliyetleri için uğurlu

zamanları belirlemek;

(c) bir kişinin yaşamı ve statüsü üzerine yıldız burçlarının ve diğer olguların etkisini öğrenmek;



(d) kötü etkilerden kaçınmak konusunda alınacak önlemler üzerine önerilerde bulunmak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Astrolog

  

5152     Falcılar, el falcıları vb. çalışanlar

  

Falcılar, el falcıları vb. çalışanlar; müşterilerin avuç içlerinin özelliklerine, rastgele çekilen

iskambil kağıdı örneklerine, bir fincan içindeki çay yaprakları veya kahve telvesinin durumuna

bakarak, geçmiş olayları da dikkate alarak, gelecek olayları tahmin ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Müşterilerin avuç içlerinin özelliklerine, rastgele çekilen iskambil kağıdı örneklerine, bir

fincan içindeki çay yaprakları veya kahve telvesinin durumuna bakarak ve benzer tekniklerle

müşterilerin özelliklerini yorumlamak;

(b) bu yorumları temel alarak gelecekteki olayları tahmin etmek

(c) olayların mümkün gidişatı hakkında uyarılarda ve önerilerde bulunmak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Falcı

• Numerolog (sayılarla fala bakan)

•  El falcısı

 

  

516       KORUMA HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR

  

Koruma hizmetlerinde çalışanlar; yangın ve diğer tehlikelere karşı kişileri ve malları korurlar,

kanun ve düzeni korurlar, kanun ve yönetmelikleri uygularlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Yangınların önlenmesi, yangınla mücadele edilmesi ve

söndürülmesi, yangın ve büyük kazalar esnasında ve sonrasında insanlar ile mal ve eşyalarının

kurtarılması; kanunlara ve düzene uyulmasının sağlanması, tehlikelere ve kanunsuz hareketlere

karşı kişilerin ve malların korunması ve kanunları ihlal eden kişilerin tutuklanması; trafiğin

yönetilmesi ve kaza anında kontrolün ele alınması; hapishane, ıslahevi ve cezaevlerindeki

mahkumlar arasında disiplinin sağlanması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil



edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

5161 İtfaiyeciler

5162 Polis memurları

5163 Gardiyanlar

5169 Başka yerde sınıflandırılmamış koruma hizmetlerinde çalışanlar

  

5161     İtfaiyeciler

  

İtfaiyeciler; yangınları önlerler, yangınlarla mücadele ederler ve söndürmeye çalışırlar, yangın ve

büyük kazalar esnasında ve sonrasında kişiler ile mal ve eşyalarını kurtarırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Yangınları önlemek, yangınlarla mücadele etmek ve söndürmek;

(b) yangınların özel türleri ile mücadele etmek ve sanayi kuruluşlarında özel teçhizat kullanmak;

(c) uçak kazalarında ve arızalarında yangınları önlemek ve söndürmek, uçuş personelini ve

yolcuları kurtarmak;

(d) yangın ve kazalar esnasında ve sonrasında kişiler ile mal ve eşyalarını kurtarmak;

(e) yangın veya kazalarda tehlikeli maddelerin yayılmasını önlemek veya sınırlamak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İtfaiyeci

• İtfaiyeci, uçak kazaları

•  İtfaiye eri, orman

•  Kurtarıcı, yangın (erkek)

•  Kurtarıcı, yangın (kadın)

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Müfettiş, yangın - 3151

• Araştırmacı, yangın - 3151

•  Uzman, yangın önleme - 3151

  

5162     Polis memurları

  



Polis memurları; kanunları ve düzeni korurlar, kanunları ve yönetmelikleri uygularlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır

 

(a) Kanunları ve düzeni korumak;

(b) tehlikelerden ve kanunsuz hareketlerden kişileri ve malları korumak;

(c) kanunları ihlal eden kişileri yakalamak;

(d) trafiği idare etmek ve kaza anında kontrolü ele almak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Koruma görevlisi

• Devriye (erkek), polis

•  Devriye (kadın), polis

•  Polis memuru

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Koruma müdürü, polis - 1120

• Şube müdürü, polis - 1120

• Genel müfettiş, polis - 1120

 

  

5163     Gardiyanlar

  

Gardiyanlar; hapishanelerde ve ıslahevlerinde kalan mahkumları gözetlerler ve disiplini sağlarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Gelen mahkumları aramak, değerli eşyalarını koruma altına almak, koğuşlarına götürmek ve

onları içeri almak;

(b) koğuşların periyodik denetimini yapmak;

(c) çalışma alanında, yemekhanede veya yürüyüş esnasında mahkumları gözlemlemek ve

kaçmalarını önlemek için hapishane alanında devriye görevi yapmak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnek:

 

• Gardiyan, hapishane



 

  

5169     Başka yerde sınıflandırılmamış koruma hizmetlerinde çalışanlar

  

Bu birim grup, Grup 516 Koruma hizmetlerinde çalışanlar içindeki diğer birim gruplarda

sınıflandırılmamış koruma hizmetlerinde çalışanları kapsamaktadır.

 

Örneğin, kanunsuz girişleri, hırsızlığı, şiddeti ve diğer kanunsuz hareketleri önlemek için

binalarda ve bina dışı alanlarda devriye görevi yapan, gerekli durumlarda ise bu tür hareketleri

önlemek için güç kullanan ve suçluları tutuklayan kişiler ile koruma ve güvenlik görevlisi,

cankurtaran ve avlık bekçiliği gibi meslek mensuplarının burada sınıflandırılması gerekir.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Hırsızlığı, şiddeti, kurallara karşı hareketleri veya diğer düzensizlikleri önlemek için binalarda

ve bina dışı alanlarda devriye gezmek;

(b) gerekirse, güç kullanmak ve suçluları tutuklamak;

(c) bir koruma ve güvenlik görevlisinin görevlerini yapmak;

(d) plajlarda ve yüzme havuzlarında kazaları önlemek ve boğulanları kurtarmak için devriye

görevi yapmak;

(e) doğal alanlar, milli parklar, av hayvanları parkları, orman alanları ve çitle çevrili alanlar içinde

hırsızlığı ve avlanmayı önlemek için devriye gezmek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Koruma görevlisi (bodyguard)

• Avlık bekçisi

• Cankurtaran

• Devriye (erkek), güvenlik

• Devriye (kadın), güvenlik

  

Başka yerde sınıflandırılan ilgili bazı meslekler

 

• Kapıcı - 9152

• Bekçi, müze - 9152

• Bekçi (erkek) - 9152

• Bekçi (kadın) - 9152

 

  



52         MODELLER, SATIŞ ELEMANLARI VE TANITIM ELEMANLARI

  

Modeller, satış elemanları ve tanıtım elemanları; sanatsal tasarımlar ve sergiler için modellik

yaparlar; toptan veya perakende satış yapılan mağaza ve dükkanlarda, küçük dükkan ve pazar gibi

benzer yerlerde malları tanıtırlar ve satışını yaparlar.

 

Bu alt ana gruptaki çalışanlar tarafından yapılan işlemler genellikle şunları kapsamaktadır:

Malların reklamı, sanatsal tasarımı ve sergilenmesi için modellik yapılması; toptan veya

perakende satış yapılan yerlerde veya genelde belirli yerlere yerleştirilmiş küçük dükkanlarda ve

pazarlarda malların satılması; müşterilere malların tanıtılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de

kapsama dahil edilebilir.

 

Bu alt ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

521 Mankenler ve modeller

 

522 Satış elemanları ve tanıtım elemanları

 

523 Büfe, baraka vb. yerlerdeki satıcılar ve pazarcılar

  

521       MANKENLER VE MODELLER

  

Mankenler ve modeller; giyim eşyalarını ve diğer ürünleri satmak için onları giyerler ve

sergilerler, reklam veya sanatsal tasarımlar için modellik yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: İmalatçıların, toptan veya perakende satıcıların gösteri

salonlarında veya özel moda gösterilerinde, bunlara ait giyecek ve çeşitli aksesuarların müşterilere

sergilenmesi amacıyla giyilmesi; sanatsal fotoğrafçılık, heykelcilik veya ressamlık için modellik

yapılması; reklamcılık alanında kullanılacak fotoğraflar veya filmler için modellik yapılması.

Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

5210 Mankenler ve modeller

  

5210     Mankenler ve modeller

  

Mankenler ve modeller; giyim eşyası ve diğer ürünleri satmak için onları giyerler ve sergilerler,

reklamlar veya sanatsal tasarımlar için modellik yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 



(a) Müşteriler tarafından istenilen türde, yeni veya kullanımda olan sitillerdeki örnek giysileri

giymek;

(b) giysilerin sitil ve diğer özelliklerini, yürüyerek, dönerek veya diğer yollarla en iyi şekilde

göstermek;

(c) sanatsal fotoğrafçılık, heykelcilik veya ressamlık için modellik yapmak;

(d) reklamcılık alanında fotoğrafçılık veya filmler için modellik yapmak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Model, reklamcılık

• Model, sanatçılar için

• Model, moda

  

522       SATIŞ ELEMANLARI VE TANITIM ELEMANLARI

  

Satış elemanları ve tanıtım elemanları; toptan veya perakende satış yerlerinde malları satarlar ve

bu malların işlevlerini ve kalitelerini açıklar ve tanıtırlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Perakende satıcılara veya büyük ölçekli mal alan tüketicilere

toptan satış yerlerinde malların satılması; perakende satış yapılan yerlerde tüketicilere malların

satılması; bu malların işlevlerinin ve kalitesinin açıklanması ve tanıtılması. Diğer çalışanların

denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır:

 

5220 Satış elemanları ve tanıtım elemanları

  

5220     Satış elemanları ve tanıtım elemanları

  

Satış elemanları ve tanıtım elemanları; perakende satıcılara ve büyük ölçekli mal alan tüketicilere

toptan veya perakende satış yapılan yerlerde malları tanıtırlar ve satarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Depo alanından satış alanına malları taşımak ve onları sergileneceği yerlere yerleştirmek;

(b) müşteriler tarafından istenen ürünün yapısı ve kalitesi hakkında bilgi vermek;

(c) müşterilere ürün seçiminde yardımcı olmak;

(d) fiyatları, kredi şartlarını ve fiyat indirimlerini söylemek;

(e) gerekirse, malları paketlemek ve dağıtımını yapmak;

(f) fiş, fatura, hesap özeti ve makbuz yazmak;



(g) gerekirse, kasiyerin makbuzunu incelemek;

(h) müşterilerin satın alma isteklerini artırmak da dahil, malların özellikleri ve kullanım şekli

hakkında müşterileri bilgilendirmek için satılan malların tanıtımını yapmak;

(i) ilgili diğer görevleri yapmak;

(j) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Tanıtım elemanı

• Satıcı, perakende ticaret yapılan işyeri

• Satıcı, toptan ticaret yapılan iş yeri

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Satıcı, büfe - 5230

• Satıcı, pazar - 5230

• Satıcı, seyyar satıcı - 5230

 

  

523       BÜFE, BARAKA VB. YERLERDEKİ SATICILAR VE PAZARCILAR

  

Büfe, baraka vb. yerlerdeki satıcılar ve pazarcılar; genellikle ruhsatlı olarak cadde, sokak veya

diğer açık alanlara genellikle toplu halde yerleştirilmiş küçük dükkanlarda, deri veya elle yapılmış

tekstil ürünleri, oyma ağaç ürünleri, nakış işlemeli eşyalar, dantel, gazete, süreli yayın, posta kartı,

sigara, çikolata, dondurma gibi çeşitli malları ve pazarlarda ise sebze, meyve ve diğer çabuk

bozulabilir gıda maddelerini ve yiyecekleri satarlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: İlgili yerel idarelerin izniyle cadde ve sokaklarda veya diğer

açık alanlara genellikle toplu halde yerleştirilmiş küçük dükkanlarda, yukarıda bahsedilen ürünler

ile diğer benzer malları satın alarak satışının yapılması; pazarlarda sebze, meyve ve diğer çabuk

bozulabilir gıda maddelerinin ve yiyeceklerin satışının yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi

de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır.

 

5230 Büfe, baraka vb. yerlerdeki satıcılar ve pazarcılar

  

5230     Büfe, baraka vb. yerlerdeki satıcılar ve pazarcılar

  

Büfe, baraka vb. yerlerdeki satıcılar ve pazarcılar; genellikle ruhsatlı olarak cadde, sokak veya

diğer açık alanlara genellikle toplu halde yerleştirilmiş küçük dükkanlarda, deri veya elle yapılmış

tekstil ürünleri, oyma ağaç ürünleri, nakış işlemeli eşyalar, dantel, gazete, süreli yayın, posta kartı,



sigara, çikolata, dondurma gibi çeşitli malları ve pazarlarda ise sebze, meyve ve diğer çabuk

bozulabilir gıda maddelerini ve yiyecekleri satarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Cadde ve sokaklar ile diğer açık alanlarda belli bir yere küçük dükkan vb. kurmak için yerel

idarelerden gerekli izni almak;

(b) deri veya elle yapılmış tekstil ürünleri, oyma ağaç ürünleri, nakış işlemeli eşyalar veya

danteller gibi çeşitli malları satmak için bunları satın almak veya düzenli olarak sağlanması için

sözleşme yapmak; bu ürünleri sergileme alanlarında (stand) sergilemek ve satışını yapmak;

(c) gazete, süreli yayın, posta kartı, sigara, çikolata ve dondurma gibi ürünleri satın almak veya

düzenli olarak sağlanması için sözleşme yapmak ve bu ürünleri açık alanlara kurulmuş büfe gibi

küçük yerlerde satmak;

(d) toptan satış piyasasından veya direkt olarak çiftçilerden sebze, meyve ve diğer çabuk

bozulabilir türden gıda maddelerini satın almak ve pazarlarda satmak;

(e) satışı yapılacak malları yüklemek ve boşaltmak;

(f) ödemeleri almak;

(g) hesapları tutmak;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Satıcı, büfe

• Satıcı, pazar

• Satıcı, sokak dükkanı

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Satıcı, yiyecek ve içecek/sinema - 9111

• Satıcı, sokak/gıda - 9111

• Satıcı, sokak/gıda dışındaki ürünler - 9112.

 

  

6           NİTELİKLİ TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ

ÇALIŞANLARI

  

Nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları, tarla, ağaç ve çalı

ürünlerini yetiştirir ve hasat ederler, yabani meyve ve bitkileri toplarlar, hayvanları besler,

bakımını yapar ya da avlarlar, çeşitli hayvansal çiftlik ürünlerini üretirler, ormanları yetiştirir,

korur ve işletirler; balık üreticiliği yaparlar veya balık avlarlar; kendileri ve aileleri için gıda,

barınak ve gelir elde etmek amacıyla suda yaşayan diğer canlı türlerini yetiştirir veya toplarlar. Bu



ana gruptaki mesleklerin çoğu, ISCO'nun ikinci beceri seviyesini gerektirir.

 

Nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları tarafından yapılan

işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır: Toprağın hazırlanması; tarla ürünlerinin ekilmesi,

dikilmesi, ilaçlanması, gübrelenmesi ve hasat edilmesi; meyve ve diğer ağaçlar ile çalı ürünlerinin

yetiştirilmesi; bahçe ve tarla ürünlerinin yetiştirilmesi; yabani meyve ve bitkilerin toplanması; et,

süt, yün, kürk, deri, ipekböcekçiliği ve arıcılık ürünleri ile diğer ürünlerin elde edilmesi amacıyla

hayvanların yetiştirilmesi, büyütülmesi, avlanması veya onların bakımının yapılması; ormanların

yetiştirilmesi, korunması ve işletilmesi; balık üretilmesi veya yakalanması; diğer su ürünlerinin

yetiştirilmesi veya toplanması; ürünlerin bazı temel işlemlerden geçirilmesi; ürünlerin alıcılara,

pazarlama şirketlerine veya pazarlarda satılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama

dahil edilebilir.

 

Bu ana gruptaki meslekler, aşağıdaki alt ana gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

61 Pazara yönelik nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları

 

62 Kendi geçimine yönelik tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları

 

Not: Bu ana grup içinde bulunan, Alt ana grup 61 Pazara yönelik nitelikli tarım, hayvancılık,

avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları ile Alt ana grup 62 Kendi geçimine yönelik tarım,

hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları arasındaki bölümleme, yapılan

çalışmanın organizasyonu, kalite kontrol, ticari veya yüksek verimli tohum ve yem kullanımı,

geleneksel veya modern yöntemlerin kullanımı, sulama, resmi kredi düzenlemeleri ve ürünlere

yönelik pazarlama düzenlemelerinin türü ve derecesi açısından mevcut farklılıklarla ilgili olarak

pazara yönelik farklılıkları yansıtmalıdır. Kendi geçimine yönelik tarım, hayvancılık, avcılık,

ormancılık ve su ürünleri çalışanları, temel malların alınması, vergilerin ödenmesi vb. için gerekli

nakit paranın sağlanması amacıyla ürünlerinin bir kısmını pazarlayabilirler, fakat bir kural olarak

resmi krediler veya pazarlama düzenlemelerine sahip değillerdir.

 

Tarım ve balıkçılık alanında, esas olarak idari görevlerde çalışanlar, aşağıdaki birim gruplardan

birinde sınıflandırılmalıdır: 1210 Üst düzey şirket yöneticileri, 1221 Tarım, hayvancılık, avcılık,

ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki üretim ve işletme bölümü müdürleri veya 1311 Tarım,

hayvancılık, avc&amp;#

  

61         PAZARA YÖNELİK NİTELİKLİ TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU

ÜRÜNLERİ ÇALIŞANLARI

  

Pazara yönelik nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları; tarla,

ağaç ve çalı ürünlerinin yetiştirilmesi ve hasat edilmesi, yabani meyve ve bitkilerin toplanması,

hayvanların beslenmesi, bakılması veya avlanması, çeşitli hayvansal çiftlik ürünlerinin üretilmesi,

ormanların yetiştirilmesi, korunması ve işletilmesi, balık üretilmesi veya avlanması ve suda



yaşayan diğer canlı türlerinin yetiştirilmesi veya toplanması, belli bir esasa bağlı olarak,

toptancılara, pazarlama şirketlerine veya pazarlarda ürünlerin dağıtımının ve satışının yapılmasına

yönelik gerekli işlemleri planlar ve yürütürler.

 

Bu alt ana gruptaki çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır:

Toprağın hazırlanması; tarla ürünlerinin ekilmesi, dikilmesi, ilaçlanması ve hasat edilmesi; meyve

ağaçları ile diğer ağaçların ve çalı ürünlerinin yetiştirilmesi; bahçe ve tarla ürünlerinin

yetiştirilmesi; yabani meyvelerin, tıbbi amaçlı bitkiler ile diğer bitkilerin toplanması; et, süt, yün,

kürk, deri, ipekböcekçiliği ve arıcılık ürünleri ile diğer ürünlerin elde edilmesi amacıyla

hayvanların yetiştirilmesi, büyütülmesi, bakılması veya avlanması; ormanların yetiştirilmesi,

korunması ve işletilmesi; balık üretilmesi, beslenmesi veya yakalanması; suda yaşayan diğer

canlıların yetiştirilmesi veya toplanması; ürünler için birtakım temel işlemlerin uygulanması ve

depolanması; ürünlerin alıcılara, pazarlama şirketlerine veya pazar yerlerinde satışının yapılması.

Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu alt ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

611 Pazara yönelik bahçıvanlar ve bitkisel ürün yetiştiricileri

 

612 Pazara yönelik hayvan yetiştiricileri ve ilgili çalışanlar

 

613 Pazara yönelik bitki ve hayvan yetiştiricileri

 

614 Ormancılık ile ilgili çalışanlar

 

615 Su ürünleri çalışanları, avcılar ve tuzakçılar

 

Not: Tarım ve balıkçılık alanında, esas olarak idari görevlerde çalışanlar, aşağıdaki birim

gruplardan birinde sınıflandırılmalıdır: 1210 Üst düzey şirket yöneticileri, 1221 Tarım,

hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki üretim ve işletme bölümü müdürleri

veya 1311 Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki küçük işletme

sahipleri ve müdürleri. Esas olarak tarım ve ormancılık makinelerinin işletimi ile uğraşan kişiler

ise, Grup 833 Tarımsal amaçlı hareketli makineler ile diğer hareketli makinelerin operatörleri

içinde sınıflandırılmalıdır. Esas olarak el aletlerinin kullanımını, birazda olsa fiziksel çabayı, çok

az veya hiç bir deneyimi ve iş kavrayışını, sınırlı inisiyatif ve karar vermeyi gerektiren basit ve

rutin görevleri olan kişiler, Grup 921 Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri

sektörlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılmalıdır.

  

611       PAZARA YÖNELİK BAHÇIVANLAR VE BİTKİSEL ÜRÜN YETİŞTİRİCİLERİ

  

Pazara yönelik bahçıvanlar ve bitkisel ürün yetiştiricileri, tarla ürünlerinin yetiştirilmesi ve hasat

edilmesi, meyve ağaçları ile diğer ağaçların ve çalı ürünlerinin yetiştirilmesi, bahçe sebzelerinin,



ilaç yapımında kullanılan bitkilerin ve diğer bitkilerin yetiştirilmesi, bağ, bahçe ve fidanlık

ürünlerinin üretilmesi, belli bir esasa bağlı olarak, toptancılara, pazarlama şirketlerine veya

pazarlarda ürünlerin dağıtımının ve satışının yapılmasına yönelik gerekli işlemleri planlar ve

yürütürler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Yetiştirilecek tarla, ağaç ve çalı ürünleri ile sebzelerin,

fidanlıklar da dahil, bağ ve bahçe ürünlerinin tür ve miktarının belirlenmesi; tohum, çiçek soğanı

ve gübrelerin satın alınması; toprağa, toprak ıslahına, binalara, iş hayvanlarına, makine ve

teçhizata yatırım yapılması veya kiralanması; toprağın hazırlanması, çeşitli ürünlerin ekilmesi,

dikilmesi, yetiştirilmesi ve hasat edilmesi; kullanılan hayvanların bakım ve tımarının yapılması,

ayrıca çiftlik binaları, makine ve teçhizatın bakımının yapılması; fidan, çiçek soğanı ve tohum

üretilmesi; ürünlerin bazı temel işlemlerden geçirilmesi ve depolanması; tarla ürünlerinin

dağıtımının yapılması veya pazarlanması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil

edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

6111 Tarla ürünleri ve sebze yetiştiricileri

6112 Ağaç ve çalı ürünleri yetiştiricileri

6113 Bahçıvanlar (kültür bahçecileri ve fidan yetiştiricileri)

6114 Karma ürün yetiştiricileri

 

Not: Tarım ve balıkçılık alanında, esas olarak idari görevlerde çalışanlar, aşağıdaki birim

gruplardan birinde sınıflandırılmalıdır: 1210 Üst düzey şirket yöneticileri, 1221 Tarım,

hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki üretim ve işletme bölümü müdürleri

veya 1311 Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki küçük işletme

sahipleri ve müdürleri. Esas olarak tarım ve ormancılık makinelerinin işletimi ile uğraşan kişiler

ise, Grup 833 Tarımsal amaçlı hareketli makineler ile diğer hareketli makinelerin operatörleri

içinde sınıflandırılmalıdır. Esas olarak el aletlerinin kullanımını, birazda olsa fiziksel çabayı, çok

az veya hiç bir deneyimi ve iş kavrayışını, sınırlı inisiyatif ve karar vermeyi gerektiren basit ve

rutin görevleri olan kişiler, Grup 921 Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri

sektörlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılmalıdır.

  

6111     Tarla ürünleri ve sebze yetiştiricileri

  

Tarla ürünleri ve sebze yetiştiricileri; buğday ve diğer tahılları, pirinç, şekerpancarı, şekerkamışı,

yerfıstığı, tütün, kamış veya diğer tarla ürünleri ile patates, lahana ve diğer tarla sebzelerinin

yetiştirilmesi ve hasat edilmesi, belirli bir esasa bağlı olarak toptancılara, pazarlama işleri yapan

organizasyonlara veya pazarlarda ürünlerin dağıtımının ve satışının yapılmasına yönelik gerekli

işlemleri planlar ve yürütürler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:



 

(a) Yetiştirilecek ürünlerin türlerini ve miktarını belirlemek;

(b) tohum, gübre ve diğer gerekli malzemeleri satın almak;

(c) toprağa ve toprak ıslahına, binalara, iş hayvanlarına, makine ve teçhizata yatırım yapmak veya

bunları kiralamak;

(d) toprağın hazırlanması, tarla ürünlerinin ve sebzelerinin ekilmesi, dikilmesi, yetiştirilmesi ve

hasat edilmesi gibi çiftlik işlerini yapmak;

(e) ürünleri bazı temel işlemlerden geçirmek ve depolamak;

(f) iş hayvanlarının bakımını yapmak, çiftlik binaları ile makine ve teçhizatı iyi halde tutmak;

(g) çiftlik ürünlerinin dağıtımını yapmak ve pazarlamak;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Çiftlik işçisi, nitelikli/tarla ürünleri

• Çiftçi, tahıl

• Çiftçi, pamuk

• Çiftçi, tarla ürünleri

• Çiftçi, pirinç

• Çiftçi, şekerkamışı

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/tarım - 1221

• İşletmeci, tarım - 1311

• İşçi, çiftlik - 9211

• İdari yönetici, girişim/tarım - 1210

• Operatör, tarımsal makine - 8331

  

6112     Ağaç ve çalı ürünleri yetiştiricileri

  

Ağaç ve çalı ürünleri yetiştiricileri; meyve ağaçları ile sert kabuklu meyve ağaçları, çay ve kahve

bitkileri, üzüm bağları, meyve veren çalılar, kakao ve kauçuk ağaçları gibi ağaç ve çalıların

yetiştirilmesi ve hasat edilmesi, bitki özsuyunun toplanması, belirli bir esasa bağlı olarak,

toptancılara, pazarlama işleri yapan organizasyonlara veya pazarlarda ürünlerin dağıtımının ve

satışının yapılmasına yönelik gerekli işlemleri planlar ve yürütürler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Yetiştirilecek ürünlerin türlerini ve miktarını belirlemek;

(b) tohum, gübre ve diğer gerekli malzemeleri satın almak;



(c) toprağa ve toprak ıslahına, binalara, iş hayvanlarına, makine ve teçhizata yatırım yapmak veya

bunları kiralamak;

(d) toprağın hazırlanarak ağaç ve çalıların ekilmesi, dikilmesi ve bakımlarının yapılması, bitki

özsuyunun toplanması ve ürünlerin hasat edilmesi gibi çiftlik işlerini yapmak;

(e) ürünleri bazı temel işlemlerden geçirmek ve depolamak;

(f) iş hayvanlarının bakımını yapmak, çiftlik binaları ile makine ve teçhizatı iyi halde tutmak;

(g) çiftlik ürünlerinin dağıtımını yapmak ve pazarlamak;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Çiftlik işçisi, nitelikli/çalı ürünleri

• Çiftçi, meyve

• Çiftçi, kauçuk

• Çiftçi, çay

• Çiftçi, üzüm bağı

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/tarım - 1221

• İşletmeci, tarım - 1311

• İşçi, çiftlik - 9211

• İdari yönetici, girişim/tarım - 1210

• Operatör, tarımsal makine - 8331

  

6113     Bahçıvanlar (Kültür bahçecileri ve fidan yetiştiricileri)

  

Bahçıvanlar (kültür bahçecileri ve fidan yetiştiricileri), ürün miktarını artırıcı tekniklerle sebze

yetiştirilmesi, ağaç, çalı, çiçek ve diğer bitkilerin yetiştirilmesi, fidan, çiçek soğanı ve tohum

üretilmesi, belirli bir esasa bağlı olarak, toptancılara, pazarlama şirketlerine veya pazarlarda

ürünlerin satılması ve dağıtımının yapılmasına yönelik gerekli işlemleri planlar ve yürütürler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Yetiştirilecek sebze, bağ, bahçe ve fidanlık ürünlerinin çeşidi ve miktarını belirlemek;

(b) tohum, çiçek soğanı, gübre ve diğer malzemeleri satın almak;

(c) toprak, toprak ıslahı, bina, kullanılacak hayvan, teçhizat ve makineleri kiralamak veya bunlara

yatırım yapmak;

(d) toprağın hazırlanması, ürün miktarını arttırıcı tekniklerle sebze ekilmesi ve yetiştirilmesi,

çiçek, ağaç ve çalıların yetiştirilmesi ve ürünlerin hasat edilmesi gibi çiftlik işlerini yapmak;

(e) fidan, çiçek soğanı ve tohum üretmek,



(f) parklarda, kamuya ait veya özel bahçelerde çiçek, ağaç, çalı ve diğer bitkileri yetiştirmek;

(g) sergiler için ya da tıbbi amaçla bitki yetiştirmek;

(h) ürünlerin dağıtımını yapmak veya pazarlamak;

(i) ürünleri bazı temel işlemlerden geçirmek ve depolamak;

(j) iş hayvanlarının bakımını yapmak ve çiftlik binaları ile makine ve teçhizatı iyi halde tutmak;

(k) ilgili diğer görevleri yapmak;

(l) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Yetiştirici, mantar

• Tarım işçisi, nitelikli/fidan

• Bahçıvan

• Yetiştirici, meyve ve sebze fidanı

• Meyve ve sebze yetiştiricisi

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/tarım - 1221

• İşletmeci, tarım - 1311

• İşçi, çiftlik - 9211

• İdari yönetici, girişim/tarım - 1210

• Operatör, tarımsal makineler - 8331

 

  

6114     Karma ürün yetiştiricileri

  

Karma ürün yetiştiricileri, tarla ürünleri, tarla sebzeleri, ağaç ve çalı ürünleri ile bağ, bahçe ve

fidan ürünlerinin belirli karışımlar halinde büyütülmesi ve hasat edilmesi, belirli bir esasa bağlı

olarak, toptancılara, pazarlama şirketlerine veya pazarlarda ürünlerin satılması ve dağıtımının

yapılmasına yönelik gerekli işlemleri planlar ve yürütürler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Yetiştirilecek ürünlerin çeşidi ve miktarını belirlemek;

(b) tohum, gübre ve diğer malzemeleri satın almak;

(c) toprak ve toprak ıslahı, bina, kullanılacak hayvan, teçhizat ve makineleri kiralamak veya

bunlara yatırım yapmak;

(d) toprağın hazırlanması, ağaç ve çalıların ekilmesi, dikilmesi ve bakımının yapılması, ürünlerin

ekilmesi ve hasat edilmesi gibi çiftlik işlerini yapmak;

(e) ürün miktarını artırıcı tekniklerle sebze yetiştirmek ve fidan, çiçek soğanı ve tohum üretmek;

(f) parklarda, kamuya ait veya özel bahçelerde çiçek, ağaç, çalı ve diğer bitkileri yetiştirmek;



(g) sergiler için ya da tıbbi amaçla bitki yetiştirmek;

(h) ürünleri bazı temel işlemlerden geçirmek ve depolamak;

(i) iş hayvanlarının bakımını yapmak ve binaları, makine ve teçhizatı iyi halde tutmak;

(j) ürünlerinin dağıtımını yapmak veya pazarlamak;

(k) ilgili diğer görevleri yapmak;

(l) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Tarım işçisi, nitelikli/karma ürünler

• Çiftçi, karma ürünler

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/tarım - 1221

• İşletmeci, tarım - 1311

• İşçi, çiftlik - 9211

• İdari yönetici, girişim/tarım - 1210

• Operatör,tarımsal makine - 8331

 

  

612       PAZARA YÖNELİK HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ VE İLGİLİ ÇALIŞANLAR

  

Pazara yönelik hayvan yetiştiricileri ve ilgili çalışanlar, kuşlar, sürüngenler, kürk hayvanları,

kümes ve av hayvanları da dahil sığır, koyun, domuz, keçi ve at gibi çiftlik hayvanlarının ve diğer

hayvanların beslenmesi, büyütülmesi ve bakımının yapılması, çeşitli hayvansal çiftlik ürünlerinin

üretilmesi ve belirli bir esasa bağlı olarak, toptancılara, pazarlama şirketlerine veya pazarlarda

ürünlerin satılması ve dağıtımının yapılmasına yönelik gerekli işlemleri planlar ve yürütürler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Yetiştirilecek çiftlik, kümes ve av hayvanları ile kuş,

sürüngen, arı, ipekböceği ve diğer hayvanların cinsinin ve miktarının belirlenmesi; hayvanların

satın alınması, yem ve diğer malzemelerin üretilmesi veya satın alınması; otlak, toprak ıslahı,

bina, makine, çiftlik hayvanları ve diğer hayvanların kiralanması veya bunlara yatırım yapılması;

çiftlik, kümes v.b. hayvanların beslenmesi ve büyütülmesi ile çeşitli hayvansal çiftlik ürünlerinin

üretilmesi gibi birtakım çiftlik işlerinin yapılması; çiftlik ürünlerinin birtakım temel işlemlerden

geçirilmesi ve depolanması; çiftlik binaları, makine, araç ve teçhizatın bakımının yapılması; çiftlik

ürünlerinin dağıtımının yapılması veya pazarlanması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama

dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

6121 Süt ve çiftlik hayvanları üreticileri



6122 Kümes hayvanları yetiştiricileri

6123 Arı ve ipekböceği yetiştiricileri

6124 Karma hayvan yetiştiricileri

6129 Başka yerde sınıflandırılmamış pazara yönelik hayvan yetiştiricileri ve ilgili çalışanlar

 

Not: Tarım ve balıkçılık alanında, esas olarak idari görevlerde çalışanlar, aşağıdaki birim

gruplardan birinde sınıflandırılmalıdır: 1210 Üst düzey şirket yöneticileri, 1221 Tarım,

hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki üretim ve işletme bölümü müdürleri

veya 1311 Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki küçük işletme

sahipleri ve müdürleri. Esas olarak tarım ve ormancılık makinelerinin işletimi ile uğraşan kişiler

ise, Grup 833 Tarımsal amaçlı hareketli makineler ile diğer hareketli makinelerin operatörleri

içinde sınıflandırılmalıdır. Esas olarak el aletlerinin kullanımını, birazda olsa fiziksel çabayı, çok

az veya hiç bir deneyimi ve iş kavrayışını, sınırlı inisiyatif ve karar vermeyi gerektiren basit ve

rutin görevleri olan kişiler, Grup 921 Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri

sektörlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılmalıdır.

  

6121     Süt ve çiftlik hayvanları üreticileri

  

Süt ve çiftlik hayvanları üreticileri, et, süt, kıl, deri ve başka ürünlerin elde edilmesi ya da iş ve

spor amacı ile kullanılacak sığır, koyun, domuz, keçi, at, köpek, kedi ve evcil hayvanlar gibi

çiftlik hayvanlarının beslenmesi, büyütülmesi ve bakımının yapılması, belirli bir esasa bağlı

olarak, toptancılara, pazarlama şirketlerine veya pazarlarda ürünlerin satılması ve dağıtımının

yapılmasına yönelik gerekli işlemleri planlar ve yürütürler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Üretilecek çiftlik hayvanlarının ve çiftlik ürünlerinin cinslerini ve miktarını belirlemek;

(b) hayvanları satın almak, yem ve diğer malzemeleri üretmek ve satın almak;

(c) otlak alanları, bina, teçhizat ve makineleri kiralamak veya bunlara yatırım yapmak;

(d) çiftlik hayvanlarını beslemek, büyütmek ve onların bakımını yapmak;

(e) hayvanları sağmak ve koyunları kırkmak;

(f) hayvanları kesmek, derilerini yüzmek, hayvanları veya hayvan ürünlerini pazar için

hazırlamak;

(g) ürünleri bazı temel işlemlerden geçirmek ve depolamak;

(h) çiftlik binaları ile makine ve teçhizatın bakımını yapmak;

(i) çiftlik ürünlerinin dağıtımını yapmak veya pazarlamak;

(j) ilgili diğer görevleri yapmak;

(k) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Yetiştirici, kedi



• Yetiştirici, köpek

• Tarım işçisi, nitelikli/çiftlik hayvanları

• Çiftçi, süt hayvanları

• Çiftçi, at yetiştirme

• Çiftçi, çiftlik hayvanları

• Çiftçi, koyun

• Çiftçi, koyun/astragan

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/tarım - 1221

• İşletmeci, tarım - 1311

• İşçi, çiftlik - 9211

• İdari yönetici, girişim/tarım - 1210

 

  

6122     Kümes hayvanları yetiştiricileri

  

Kümes hayvanları yetiştiricileri, kümes hayvanlarının beslenmesi, büyütülmesi ve bakımının

yapılması, belirli bir esasa bağlı olarak, toptancılara, pazarlama şirketlerine veya pazarlarda

yumurta, et veya tüyün satılmasına ve dağıtımının yapılmasına yönelik gerekli işlemleri planlar ve

yürütürler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Yetiştirilecek kümes hayvanların cinsleri ile bunların ürünlerinin çeşidini ve miktarını

belirlemek;

(b) civciv satın almak, gıda ve diğer malzemeleri üretmek veya satın almak;

(c) bina, teçhizat ve makineleri kiralamak veya bunlara yatırım yapmak;

(d) kümes hayvanlarını beslemek, büyütmek, onların bakımını yapmak ve yumurtalarını

toplamak;

(e) pazar için kümes hayvanlarını kesmek, temizlemek ve paketlemek;

(f) ürünleri bazı temel işlemlerden geçirmek ve depolamak;

(g) çiftlik binaları ile makine ve teçhizatın bakımını yapmak;

(h) çiftlik ürünlerinin dağıtımını yapmak veya pazarlamak;

(i) ilgili diğer görevleri yapmak;

(j) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Tarım işçisi, nitelikli/kümes hayvanları

• Çiftçi, kümes hayvanları



  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/tarım - 1221

• İşletmeci, tarım - 1311

• İşçi, çiftlik - 9211

• İdari yönetici, girişim/tarım - 1210

 

  

6123     Arı ve ipek böceği yetiştiricileri

  

Arı ve ipekböceği yetiştiricileri, bal arısı, ipekböceği ve diğer türdeki böceklerin beslenmesi,

büyütülmesi ve bakımının yapılması, belirli bir esasa bağlı olarak, toptancılara, pazarlama

şirketlerine veya pazarlarda bal, balmumu, ipek kozaları vb. ürünlerin satılması ve dağıtımının

yapılmasına yönelik gerekli işlemleri planlar ve yürütürler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Üretilecek böcek ürünlerinin çeşidini ve miktarını belirlemek;

(b) arı veya ipekböceği satın almak, gıda ve diğer malzemeleri üretmek veya satın almak;

(c) bina, teçhizat ve makineleri kiralamak veya bunlara yatırım yapmak;

(d) arı veya ipekböceği yetiştirmek, büyütmek, bakımını yapmak ve bunların ürünlerini toplamak;

(e) ürünleri bazı temel işlemlerden geçirmek ve depolamak;

(f) bina, makine ve teçhizatın bakımını yapmak;

(g) ürünlerin dağıtımını yapmak veya pazarlamak;

(h) İlgili görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Arı yetiştiricisi

• Arıcılık işçisi, nitelikli

• İpekböceği yetiştiricisi

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/tarım - 1221

• İşletmeci, tarım - 1311

• İşçi, çiftlik - 9211

• İdari yönetici, girişim/tarım - 1210

 



  

6124     Karma hayvan yetiştiricileri

  

Karma hayvan yetiştiricileri, kümes hayvanları da dahil sığır, koyun, domuz, keçi ve at gibi çiftlik

hayvanlarının beslenmesi, büyütülmesi ve bakımlarının yapılması, arıcılık ve ipekböcekçiliği

ürünlerinin üretilmesi, belirli bir esasa bağlı olarak, toptancılara, pazarlama şirketlerine veya

pazarlarda ürünler ile hayvanların satılması ve dağıtımının yapılmasına yönelik gerekli işlemleri

planlar ve yürütürler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Karma hayvan çiftçiliğindeki özel kombinasyonlara karar vermek;

(b) üretilecek çiftlik ve kümes hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünlerin, ayrıca arıcılık ve

ipekböcekçiliği ürünlerinin çeşidini ve miktarını belirlemek;

(c) hayvan satın almak, yem, diğer gıda ve malzemeleri üretmek veya satın almak;

(d) otlak alanı, bina, teçhizat ve makineleri kiralamak veya bunlara yatırım yapmak;

(e) belirli kombinasyonlarda çiftlik hayvanı, kümes hayvanı ve/veya arı ya da ipekböceği

yetiştirmek, büyütmek ve bakımını yapmak;

(f) hayvanları sağmak ve koyunları kırkmak;

(g) hayvanları kesmek ve derilerini yüzmek, pazar için hayvanları ve bunlardan elde edilen

ürünleri hazırlamak;

(h) yumurta, bal ve diğer ürünleri toplamak;

(i) ürünleri bazı temel işlemlerden geçirmek ve depolamak;

(j) çiftlik binaları ile makine ve teçhizatın bakımını yapmak;

(k) çiftlik ürünlerinin dağıtımını yapmak veya pazarlamak;

(l) ilgili diğer görevleri yapmak;

(m) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Çiftlik işçisi, nitelikli/karma hayvan çiftçiliği

• Çiftçi, karma hayvan çiftçiliği

  

Başka yerde sınıflandırılan ilgili bazı meslekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/tarım - 1221

• İşletmeci, tarım - 1311

• İşçi, çiftlik - 9211

• İdari yönetici, girişim/tarım - 1210

 

  



6129     Başka yerde sınıflandırılmamış pazara yönelik hayvan yetiştiricileri ve ilgili çalışanlar

  

Bu birim grup, Grup 612 Pazara yönelik hayvan yetiştiricileri ve ilgili çalışanlar içindeki diğer

birim gruplarda sınıflandırılmamış pazara yönelik hayvan yetiştiricileri ve ilgili çalışanları

kapsamaktadır.

 

Örneğin, vahşi memeli hayvanların, av kuşlarının ve diğer kuşların, salyangozların, evcil olmayan

kürk hayvanlarının, yılan ve diğer sürüngenlerin, laboratuar deneylerinde kullanılan çeşitli böcek

ve hayvanların beslenmesi, büyütülmesi ve bakımının yapılması, belirli bir esasa bağlı olarak,

toptancılara, pazarlama şirketlerine, hayvanat bahçelerine, sirklere veya pazarlarda hayvanların

satım ve dağıtımını gerçekleştiren kişiler burada sınıflandırılmalıdır. Ayrıca, hayvan muhafaza

yerleri, ahırlar, hayvanat bahçeleri, sirkler, araştırma merkezleri, hayvan evleri ve benzeri

kuruluşlardaki hayvanların bakımı ve eğitimi ile ilgilenen kişiler de burada sınıflandırılmalıdır.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Bina, açık yer veya barınak, teçhizat vb. gerekli malzemeleri satın almak ya da kurmak ve

bunların bakımını yapmak;

(b) yetiştirilecek hayvanların cinsini ve miktarını belirlemek

(c) hayvan satın almak, gıda ve diğer malzemeleri yetiştirmek veya satın almak;

(d) hayvan yetiştirmek, büyütmek, beslemek ve bakımını yapmak;

(e) hayvanları kesmek, derilerini yüzmek ve hayvanları ya da hayvan ürünlerini pazar için

hazırlamak;

(f) ürünleri bazı temel işlemlerden geçirmek ve depolamak;

(g) hayvan muhafaza yerlerindeki hayvanları korumak;

(h) yarışlar, sirk gösterileri ve benzer amaçlar için hayvanları eğitmek;

(i) ürünlerin dağıtımını yapmak veya pazarlamak;

(j) ilgili diğer görevleri yapmak;

(k) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Yetiştirici, kuş

• Yetiştirici, av kuşu

• Yetiştirici, laboratuvar hayvanı/fare

• Yetiştirici, aslan

• Yetiştirici, salyangoz

• Çiftçi, kürk/evcil olmayan hayvanlar

• Bakıcı, hayvan muhafaza yerleri

• Bakıcı, hayvanat bahçesi

  



Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Av hayvanları bekçisi - 5169

 

  

613       PAZARA YÖNELİK BİTKİ VE HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ

  

Pazara yönelik bitki ve hayvan yetiştiricileri, hem tarımsal ürün, hem de hayvan ve hayvansal

ürünlerin karma bir şekilde üretilmesine ve belirli bir esasa bağlı olarak, toptancılara, pazarlama

şirketlerine veya pazarlarda ürünlerin dağıtımının yapılması ve satılmasına yönelik gerekli

işlemleri planlar ve yürütürler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Yetiştirilecek tarla ve ağaç ürünleri ile diğer tarım ürünlerinin

ve hayvanların cinsinin ve miktarının belirlenmesi; tohum, gübre, yem ve diğer malzemelerin

satın alınması; tarıma elverişli arazi ve otlak alanları, hayvan, bina ve makinelerin kiralanması

veya bunlara yatırım yapılması; toprağın hazırlanması, ürünün ekilmesi, yetiştirilmesi ve hasat

edilmesi gibi çiftlik işlerinin yapılması; hayvanların beslenmesi, büyütülmesi ve bakımının

yapılması ile çeşitli hayvansal çiftlik ürünlerinin üretilmesi; çiftlik binaları, makine ve teçhizatın

bakımının yapılması; ürünlerin birtakım temel işlemlerden geçirilmesi; çiftlik ürünlerinin

dağıtılması veya pazarlanması. Diğer çalışanların denetlenmesi de, kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır:

 

6130 Pazara yönelik bitki ve hayvan yetiştiricileri

 

Not: Tarım ve balıkçılık alanında, esas olarak idari görevlerde çalışanlar, aşağıdaki birim

gruplardan birinde sınıflandırılmalıdır: 1210 Üst düzey şirket yöneticileri, 1221 Tarım,

hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki üretim ve işletme bölümü müdürleri

veya 1311 Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki küçük işletme

sahipleri ve müdürleri. Esas olarak tarım ve ormancılık makinelerinin işletimi ile uğraşan kişiler

ise, Grup 833 Tarımsal amaçlı hareketli makineler ile diğer hareketli makinelerin operatörleri

içinde sınıflandırılmalıdır. Esas olarak el aletlerinin kullanımını, birazda olsa fiziksel çabayı, çok

az veya hiç bir deneyimi ve iş kavrayışını, sınırlı inisiyatif ve karar vermeyi gerektiren basit ve

rutin görevleri olan kişiler, Grup 921 Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri

sektörlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılmalıdır.

  

6130     Pazara yönelik bitki ve hayvan yetiştiricileri

  

Pazara yönelik bitki ve hayvan yetiştiricileri, tarla, ağaç ve çeşitli ürünlerin yetiştirilmesi ve hasat

edilmesi ile birlikte hayvanların beslenmesi, büyütülmesi ve bakımı ile çeşitli hayvansal çiftlik

ürünlerin üretilmesi, belirli bir esasa bağlı olarak toptancılara, pazarlama şirketlerine veya

pazarlarda ürünlerin satılması ve dağıtımının yapılmasına yönelik gerekli işlemleri planlar ve



yürütürler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Yetiştirilecek tarım ürünleri ile hayvanların çeşitlerini ve miktarlarını belirlemek;

(b) tohum, gübre ve diğer malzemeleri satın almak;

(c) toprak, toprak ıslahı, bina, makine, çiftlik hayvanları ve diğer hayvanları kiralamak veya

bunlara yatırım yapmak;

(d) toprağın hazırlanması, ürünlerin ekilmesi, dikilmesi, yetiştirilmesi ve hasat edilmesi gibi çiftlik

işlerini yapmak;

(e) yem ve diğer gıda malzemelerini üretmek veya satın almak;

(f) hayvanları beslemek, büyütmek ve onların bakımını yapmak;

(g) hayvanları kesmek ve derilerini yüzmek, hayvanları ve ürünleri pazar için hazırlamak;

(h) ürünleri bazı temel işlemlerden geçirmek ve depolamak;

(i) çiftlik binaları ile makine ve teçhizatın bakımını yapmak;

(j) çiftlik ürünlerinin dağıtımını yapmak veya pazarlamak;

(k) ilgili diğer görevleri yapmak;

(l) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Tarım işçisi, nitelikli/karma çiftçilik

• Çiftçi, karma çiftçilik

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/tarım - 1221

• İşletmeci, tarım - 1311

• İşçi, çiftlik - 9211

• İdari yönetici, girişim/tarım - 1210

 

  

614       ORMANCILIK İLE İLGİLİ ÇALIŞANLAR

  

Ormancılık ile ilgili çalışanlar, ormanların yetiştirilmesi, korunması ve işletilmesi, belirli bir esasa

bağlı olarak, toptancılara, pazarlama şirketlerine veya pazarlarda, ormandan elde edilen ürünlerin

satılması ve dağıtımının yapılmasına yönelik gerekli işlemleri planlar ve yürütürler.

Yapılan görevler genelde şunlardır: Ormanların oluşturulması ve bakımının yapılması; kesilecek

ağaçların yerlerinin belirlenmesi ve kereste miktarının tahmin edilmesi; ağaçların kesilmesi ve

kütük haline getirilmesi; ağaçların budanması ve uçlarının kesilmesi; kesim yerinde kütüklerden

elde edilmiş kaba ağaç ürünlerinin şekillendirilmesi; kütüklerin yığılması, su kanallarına



boşaltılması veya nehirlerde yüzdürülmesi; odunun odunkömürüne dönüştürülmesi için basit bir

ocak veya pişirme kazanının kullanılması ya da odundan ham neftyağı çıkarılması; yangınların

belirlenmesi için ormanların gözlem altında tutulması ve yangına karşı yapılan çalışmalarda

bulunulması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

6141 Tomrukçular ve ormanlarda çalışan nitelikli elemanlar

6142 Odunkömürü imalatçıları ve ilgili çalışanlar

 

Not: Tarım ve balıkçılık alanında, esas olarak idari görevlerde çalışanlar, aşağıdaki birim

gruplardan birinde sınıflandırılmalıdır: 1210 Üst düzey şirket yöneticileri, 1221 Tarım,

hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki üretim ve işletme bölümü müdürleri

veya 1311 Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki küçük işletme

sahipleri ve müdürleri. Esas olarak tarım ve ormancılık makinelerinin işletimi ile uğraşan kişiler

ise, Grup 833 Tarımsal amaçlı hareketli makineler ile diğer hareketli makinelerin operatörleri

içinde sınıflandırılmalıdır. Esas olarak el aletlerinin kullanımını, birazda olsa fiziksel çabayı, çok

az veya hiç bir deneyimi ve iş kavrayışını, sınırlı inisiyatif ve karar vermeyi gerektiren basit ve

rutin görevleri olan kişiler, Grup 921 Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri

sektörlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılmalıdır.

  

6141     Tomrukçular ve ormanlarda çalışan nitelikli elemanlar

  

Tomrukçular ve ormanlarda çalışan nitelikli elemanlar, ormanların yetiştirilmesi, korunması ve

işletilmesi, belirli bir esasa bağlı olarak, toptancılara, pazarlama şirketlerine veya pazarlarda,

ormandan elde edilen ürünlerin satılması ve dağıtımının yapılmasına yönelik gerekli işlemleri

yürütürler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Ormanları oluşturmak ve bakımını yapmak;

(b) kesilecek ağaçların yerlerini belirlemek ve kereste miktarını tahmin etmek;

(c) ağaçları budamak, kesmek, kütük haline getirmek;

(d) kesim yerinde kütüklerden elde edilmiş kaba ağaç ürünlerini şekillendirmek;

(e) kütükleri yığmak, su kanallarına boşaltmak veya nehirlerde yüzdürmek;

(f) yangınların belirlenmesi için ormanları gözlem altında tutmak ve yangına karşı yapılan

çalışmalarda bulunmak;

(g) orman ürünlerinin dağıtımını yapmak veya pazarlamak;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:



 

• Tırmanıcı, ağaç kesimi

• Yüzdürücü, tomruk

• Kesici-hızarcı, ağaç

• Orman işçisi, nitelikli

• Tomrukçu

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/ormancılık - 1221

• İşletmeci, ormancılık - 1311

• İşçi, ormancılık - 9212

• İdari yönetici, girişim/ormancılık - 1210

• Operatör, ormancılık makineleri - 8331

  

6142     Odun kömürü imalatçıları ve ilgili çalışanlar

  

Odunkömürü imalatçıları ve ilgili çalışanlar, geleneksel yöntemlerle odunun odunkömürüne

dönüştürülmesi ya da odundan ham neftyağı çıkarılması ile ilgili gerekli işlemleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Yavaş yakma yöntemiyle odunu odunkömürüne dönüştürmek amacıyla basit fırınları

kullanmak;

(b) odundan ham neftyağı elde etmek veya damıtmak amacıyla basit pişirme kazanları veya ağaç

kesim yerlerinde imbik kullanmak;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Yakıcı, odunkömürü

• Orman işçisi, nitelikli/odun damıtma (geleneksel yöntemlerle)

 

  

615       SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞANLARI, AVCILAR VE TUZAKÇILAR

  

Su ürünleri çalışanları, avcılar ve tuzakçılar, belirli bir esasa bağlı olarak, toptancılara, pazarlama

şirketlerine veya pazarlarda, hayvanların veya bunlardan elde edilen ürünlerin satılması ve

dağıtımının yapılmasına yönelik olarak balık ve diğer su ürünlerini avlar, besler ve yetiştirirler,

memeli hayvanları, kuşları ve sürüngenleri avlar ve tuzakla yakalarlar.

 



Yapılan görevler genelde şunlardır: Ağların ve balıkçılıkla ilgili diğer donanım, araç ve gereçlerin

hazırlanması; kullanılan teknelerin balıkçılık yapılan yerlerde işletilmesi; balıkçılık donanımlarına

yem koyma, bunları yerleştirme ve taşıma işlerinin yapılması; sahilde veya açıkta yakalanan su

ürünlerinin temizlenmesi, soğutulması, dondurulması veya tuzlanması; balık, istiridye, midye ve

diğer su ürünlerinin beslenmesi, büyütülmesi ve yetiştirilmesi; memeli hayvanların, kuşların ve

sürüngenlerin avlanması ve tuzakla yakalanması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama

dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

6151 Su ürünleri (kültür) yetiştiricileri

6152 İç sular ve kıyılardaki balıkçılık çalışanları

6153 Açık deniz balıkçılığı çalışanları

6154 Avcılar ve tuzakçılar

 

Not: Tarım ve balıkçılık alanında, esas olarak idari görevlerde çalışanlar, aşağıdaki birim

gruplardan birinde sınıflandırılmalıdır: 1210 Üst düzey şirket yöneticileri, 1221 Tarım,

hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki üretim ve işletme bölümü müdürleri

veya 1311 Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki küçük işletme

sahipleri ve müdürleri. Esas olarak tarım ve ormancılık makinelerinin işletimi ile uğraşan kişiler

ise, Grup 833 Tarımsal amaçlı hareketli makineler ile diğer hareketli makinelerin operatörleri

içinde sınıflandırılmalıdır. Esas olarak el aletlerinin kullanımını, birazda olsa fiziksel çabayı, çok

az veya hiç bir deneyimi ve iş kavrayışını, sınırlı inisiyatif ve karar vermeyi gerektiren basit ve

rutin görevleri olan kişiler, Grup 921 Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri

sektörlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılmalıdır.

  

6151     Su ürünleri (kültür) yetiştiricileri

  

Su ürünleri (kültür) yetiştiricileri, belirli bir esasa bağlı olarak, toptancılara, pazarlama şirketlerine

veya pazarlarda, satım ve dağıtım amacıyla balık besler ve yetiştirirler, midye, istiridye ve diğer

su ürünlerini üretirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Bina, teçhizat ve makineleri kiralamak veya bunlara yatırım yapmak;

(b) gıda ve diğer malzemeleri satın almak;

(c) balık, istiridye, midye ve diğer su ürünlerini beslemek, büyütmek ve yetiştirmek;

(d) gemiye yüklemek amacıyla balık ve diğer su ürünlerini öldürmek ve hazırlamak;

(e) sahilde veya açıkta yakalanan su ürünlerini temizlemek, soğutmak, dondurmak veya tuzlamak;

(f) bina, makine ve teçhizatın bakımını yapmak;

(g) ürünlerin dağıtımını yapmak veya pazarlamak;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;



(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Yetiştirici, deniz yosunu

• Yetiştirici, inci

• Çiftlik işçisi, nitelikli/balık

• Çiftlik işçisi, nitelikli/deniz ürünleri

• Çiftçi, balık

• Çiftçi, istridye

• Çiftçi, deniz ürünleri

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/balıkçılık - 1221

• İşletmeci, balıkçılık - 1311

• İşçi, balıkçılık - 9213

• İdari yönetici, girişim/balıkçılık - 1210

 

  

6152     İç sular ve kıyılardaki balıkçılık çalışanları

  

İç sular ve kıyılardaki balıkçılık çalışanları, yalnız ya da balıkçı teknelerinde mürettebat olarak,

belirli bir esasa bağlı olarak, toptancılara, pazarlama şirketlerine veya pazarlarda, satım ve dağıtım

amacıyla içsularda ve kıyılarda balık avlarlar veya diğer su ürünlerinin toplanması işlerini

yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Ağları ve balıkçılıkla ilgili diğer donanım, araç ve gereçleri hazırlamak ve onarmak;

(b) kullanılan tekneleri balıkçılık yapılan yerlerde işletmek;

(c) balıkçılık donanımlarına yem koymak, bunları yerleştirmek ve taşıma işlerini yapmak;

(d) kumsaldaki ve sığ sulardaki çeşitli su ürünlerini toplamak;

(e) sahilde veya açıkta yakalanan su ürünlerini temizlemek, soğutmak, dondurmak veya tuzlamak;

(f) ürünlerin dağıtımını yapmak veya pazarlamak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Dalgıç, istiridye

• Dalgıç, sünger



• Balıkçı, kıyı sularda

• Balıkçı kadın, iç sularda

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/balıkçılık - 1221

• İşletmeci, balıkçılık - 1311

• İşçi, balıkçılık - 9213

• İdari yönetici, girişim/balıkçılık - 1210

 

  

6153     Açık deniz balıkçılığı çalışanları

  

Açık deniz balıkçılığı çalışanları, balıkçı teknelerinde mürettebat olarak, belirli bir esasa bağlı

olarak, toptancılara, pazarlama şirketlerine veya pazarlarda, satım ve dağıtım amacıyla derin

denizlerde yaşayan balıkları avlarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Ağları ve balıkçılıkla ilgili diğer donanım, araç ve gereçleri hazırlamak ve onarmak;

(b) kullanılan tekneleri balıkçılık yapılan yerlerde işletmek;

(c) balıkçılık donanımlarına yem koymak, bunları yerleştirmek ve taşıma işlerini yapmak;

(d) sahilde veya açıkta yakalanan su ürünlerini temizlemek, soğutmak, dondurmak veya tuzlamak;

(e) ürünlerin dağıtımını yapmak veya pazarlamak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Balıkçı, açık deniz (erkek)

• Balıkçı, açık deniz (kadın)

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/balıkçılık - 1221

• İşletmeci, balıkçılık - 1311

• İşçi, balıkçılık - 9213

• İdari yönetici, girişim/balıkçılık - 1210

 

  

6154     Avcılar ve tuzakçılar



  

Avcılar ve tuzakçılar, belirli bir esasa bağlı olarak, toptancılara, pazarlama şirketlerine veya

pazarlarda, satım ve dağıtım amacıyla memeli hayvanları, kuşları ve sürüngenleri et, deri, tüy ve

diğer ürünlerini elde etmek için yakalarlar ve öldürürler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Memeli hayvanları, kuşları ve sürüngenleri yakalamak için tuzak kurmak;

(b) tuzağa yakalanmış olanlar da dahil memeli hayvanları, kuşları ve sürüngenleri tüfek veya

herhangi bir silahla öldürmek;

(c) satış ve dağıtım için istenilen ürünlerin elde edilmesi amacıyla öldürülmüş memeli

hayvanların, kuşların veya sürüngenlerin derilerini yüzmek ya da diğer işlemleri uygulamak;

(d) tuzakla yakalanmış canlı memeli hayvanların, kuşların veya sürüngenlerin dağıtımını yapmak

ya da satmak;

(e) teçhizatı onarmak ve bakımını yapmak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Avcı, fok

• Avcı, balina

• Tuzakçı, kürklü hayvanlar

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Bölüm müdürü, üretim ve işletme/avcılık - 1221

• İşletmeci, avcılık - 1311

• İşçi, avcılık - 9213

• İşçi, tuzakçılık - 9213

• İdari yönetici, girişim/avcılık - 1210

 

  

62         KENDİ GEÇİMİNE YÖNELİK TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU

ÜRÜNLERİ ÇALIŞANLARI

  

Kendi geçimine yönelik tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları, kendileri

ve aile fertleri için yiyecek, barınak ve az da olsa bir gelir elde etmek amacı ile tarla ya da ağaç ve

çalı ürünlerini yetiştirir ve hasat ederler, sebze ve meyve yetiştirirler, hayvanların bakımını

yaparlar ya da av hayvanlarını avlarlar, yabani meyve ve bitkileri toplarlar, balık avlarlar ve diğer

su ürünlerinin toplanması işlerini yaparlar.

 



Bu alt ana gruptaki çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır:

Toprağın hazırlanması; tarla ürünlerinin ekilmesi, dikilmesi, bakımının yapılması ve hasat

edilmesi; sebze yetiştirilmesi; meyve ağaçları ile diğer ağaçların ve çalıların yetiştirilmesi ve

ürünlerinin toplanması; yabani meyvelerin, tıbbi bitkiler ile diğer bitkilerin toplanması; et, süt,

yün, deri ve diğer ürünleri elde etmek için hayvanların bakımının yapılması, beslenmesi veya

avlanması; yakacak odun toplanması; su taşınması; balık beslenmesi veya yakalanması ve diğer su

ürünlerinin yetiştirilmesi veya toplanması; hanehalkının kullanımına yönelik barınak inşa

edilmesi, basit aletler, giysi ve kap yapılması; ürünlerin birtakım temel işlemlerden geçirilmesi ve

depolanması; bazı ürünlerin yerel pazarlarda satılması.

 

Burada, gerekli becerilerin (doğal çevrenin, yetiştirilen ürünlerin ve hayvanların özelliklerinin

bilinmesi ile el gücü ve el becerilerinin geliştirilmesi), kendi geçimine yönelik ihtiyaçları üretmek

için, genelde hanehalkının diğer üyeleriyle birlikte çocukluktan itibaren çalışarak kazanıldığına

dikkat edilmesi gerekir.

 

Bu alt ana gruptaki meslekler, aşağıdaki grupta sınıflandırılmaktadır:

 

621 Kendi geçimine yönelik tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları

  

621       KENDİ GEÇİMİNE YÖNELİK TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU

ÜRÜNLERİ ÇALIŞANLARI

  

Kendi geçimine yönelik tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları, kendileri

ve aile fertleri için yiyecek, barınak ve az da olsa bir gelir elde etmek amacı ile tarla ya da ağaç ve

çalı ürünlerini yetiştirir ve hasat ederler, sebze ve meyve yetiştirirler, hayvanların bakımını

yaparlar ya da av hayvanlarını avlarlar, yabani meyve ve bitkileri toplarlar, balık avlarlar ve diğer

su ürünlerinin toplanması işlerini yaparlar.

 

Bu alt ana gruptaki çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır:

Toprağın hazırlanması; tarla ürünlerinin ekilmesi, dikilmesi, bakımının yapılması ve hasat

edilmesi; sebze yetiştirilmesi; meyve ağaçları ile diğer ağaçların ve çalıların yetiştirilmesi ve

ürünlerinin toplanması; yabani meyvelerin, tıbbi bitkiler ile diğer bitkilerin toplanması; et, süt,

yün, deri ve diğer ürünleri elde etmek için hayvanların bakımının yapılması, beslenmesi veya

avlanması; yakacak odun toplanması; su taşınması; balık beslenmesi veya yakalanması ve diğer su

ürünlerinin yetiştirilmesi veya toplanması; hanehalkının kullanımına yönelik barınak inşa

edilmesi, basit aletler, giysi ve kap yapılması; ürünlerin birtakım temel işlemlerden geçirilmesi ve

depolanması; bazı ürünlerin yerel pazarlarda satılması.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır:

 

6210 Kendi geçimine yönelik tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları

 



Not: Grup 621 Kendi geçimine yönelik tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri

çalışanlarının daha ileri alt bölümlerinin, iklim ve diğer doğal koşullardaki farklılıklar gibi

etkenlerden dolayı gerekli becerilerdeki farklılıkları yansıtması gerekir.

  

6210     Kendi geçimine yönelik tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları

  

Kendi geçimine yönelik tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları, kendileri

ve aile fertleri için yiyecek, barınak ve az da olsa bir gelir elde etmek amacı ile tarla ya da ağaç ve

çalı ürünlerini yetiştirir ve hasat ederler, sebze ve meyve yetiştirirler, hayvanların bakımını

yaparlar ya da av hayvanlarını avlarlar, yabani meyve ve bitkileri toplarlar, balık avlarlar ve diğer

su ürünlerinin toplanması işlerini yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Toprağı hazırlamak; tarla ürünlerini ekmek, dikmek, bakımını yapmak ve hasat etmek;

(b) sebze, meyve ile diğer ağaç ve çalı ürünlerini yetiştirmek;

(c) yabani meyveleri, tıbbi bitkileri ve diğer bitkileri toplamak;

(d) et, süt, yün, deri ve diğer ürünleri elde etmek için hayvanların bakımını yapmak, beslemek

veya avlamak;

(e) su taşımak ve yakacak odun toplamak;

(f) balık avlamak ve diğer su ürünlerini toplamak;

(g) ürünleri birtakım temel işlemlerden geçirmek ve depolamak;

(h) hanehalkının kullanımına yönelik barınak inşa etmek, basit aletler, giysiler ve kaplar yapmak;

(i) bazı ürünleri yerel pazarlarda satmak;

(j) ilgili diğer görevleri yapmak.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Tarım işçisi, nitelikli/kendi geçimine yönelik çiftçilik

• Çiftçi, kendi geçimine yönelik çiftçilik

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• İşçi, çiftlik - 9211

• İşçi, balıkçılık - 9213

 

  

7           SANATKÂRLAR VE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR

  

Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar; madencilik ve inşaat alanlarında özel bilgi ve becerilerini

kullanırlar, metale şekil verirler, metal yapıları inşa ederler, takım tezgâhları kurarlar, makine,

tesisat ve aletleri yapar, kurar, onarır ve bakımını sağlarlar, basım işlerini yürütürler, ayrıca elişi



ürünleri de dahil, gıda, tekstil, ağaç, metal ve diğer maddeleri üretir ya da işlerler.

 

Bu işler, elle ya da ürünlerin kalitesini artırmak, harcanan fiziksel çabayı ve zamanı azaltmak için

el aletleri ya da diğer aletler yardımıyla yapılır. Görevlerin yapılabilmesi için, üretimin tüm

aşamalarının, kullanılan malzeme ve aletlerin, son ürünün yapısı ve amacının bilinmesi gerekir.

Bu ana grupta yer alan birçok meslek, ISCO'nun ikinci beceri seviyesini gerektirir.

 

Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları

kapsamaktadır: Katı minerallerin çıkarılması ve işlenmesi; bina ve diğer yapıların inşa edilmesi,

bunların bakımının ve onarımının yapılması; metallerin döküm, kaynak ve şekil verme

işlemlerinin yapılması; ağır metal yapıların, palanga ve ilgili donanımların kurulması ve inşa

edilmesi; makine parçalarının, aletlerin, donanım ve diğer metal parçaların yapılması; operatörler

için kullanıma hazırlanması veya çeşitli takım tezgâhlarının kurulması ve işletilmesi; motorlar,

elektrikli ve elektronik aletler ile diğer donanımlar da dahil, endüstriyel makinelerin kurulması,

bakımının ve onarımının yapılması; hassas aletler, mücevher, değerli metallerden yapılan ev

eşyaları vb., çanak-çömlek, cam vb. ürünlerin yapılması; elişi ürünlerin yapılması; basım işlerinin

yapılması; gıda maddelerinin, ağaç, tekstil, deri ve diğer malzemelerden yapılmış çeşitli malların

üretilmesi ve işlenmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu ana gruptaki meslekler, aşağıdaki alt ana gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

71 Maden çıkarımı ve inşaatla ilgili işlerde çalışan sanatkârlar

 

72 Metal işleme ve makine ile ilgili işlerde çalışan sanatkârlar

 

73 Hassas işlerde, el sanatları ve basım ile ilgili işlerde çalışanlar

 

74 Diğer sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar

 

Not: Yapılan görevler, makinelerin işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime

dayanıyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları içinde

sınıflandırılır.

 

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

71         MADEN ÇIKARIMI VE İNŞAATLA İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞAN SANATKÂRLAR

  

Maden çıkarımı ve inşaatla ilgili işlerde çalışan sanatkârlar; yeraltı ya da yerüstü maden veya

taşocaklarından katı mineralleri çıkarır ve işlerler, bina yapımı, inşaat ve diğer amaçlar için taşları

şekillendirir ve işlerler, bina ve diğer yapıların bakımını ve onarımını yaparlar.



 

İşler elle ya da harcanan fiziksel gücü ve zamanı azaltmak ya da ürünlerin kalitesini artırmak

amacıyla, el gücüyle çalışan aletler ya da diğer aletler yardımıyla yapılır. Görevler, iş

organizasyonu, kullanılan malzemeler ve aletler, son ürünün yapısı ve amacı hakkında bilgi sahibi

olmayı gerektirir. Bu ana grupta yer alan birçok meslek, ISCO'nun ikinci beceri seviyesini

gerektirir.

 

Bu alt ana gruptaki çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır:

Yeraltı ya da yerüstü maden veya taşocaklarından katı minerallerin çıkarılması ve işlenmesi; bina

yapımı ve diğer amaçlar için taşların kesilmesi ve şekillendirilmesi; bina ve diğer yapıların inşa

edilmesi, bakımının ve onarımının yapılması; taşıtlar, bina ve diğer yapılar gibi çeşitli ürünlerin

boyanması, iç duvarların kağıt ya da kumaşla kaplanması; binaların ve diğer yapıların bacalarının

ve dış yüzeylerinin temizlenmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu alt ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

711 Madenciler, ateşleyiciler, taş kesiciler ve oymacılar

 

712 Kaba inşaat ile ilgili işlerde çalışan sanatkârlar

 

713 İnşaatı tamamlayıcı işler ile ilgili sanatkârlar

 

714 Badana, boya ve bina temizleme işleri ile ilgili sanatkârlar

 

Not: Yapılan görevler, makinelerin işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime

dayanıyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları içinde

sınıflandırılır.

 

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

711       MADENCİLER, ATEŞLEYİCİLER, TAŞ KESİCİLER VE OYMACILAR

  

Madenciler, ateşleyiciler, taş kesiciler ve oymacılar; yeraltı ya da yerüstü maden veya

taşocaklarından katı mineralleri çıkarır, patlayıcıları hazırlar ve patlatır; bina yapımı ve diğer

amaçlar için taşları keser ve şekillendirirler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Yeraltı ya da yerüstü maden veya taşocaklarından katı

minerallerin çıkarılması; maden ve ocaklarda, inşaat alanlarında ve diğer yerlerde patlayıcıların

hazırlanması ve patlatılması; bina yapımı ve diğer amaçlar için taşların kesilmesi ve

şekillendirilmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.



 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

7111 Madenciler ve taşocağı çalışanları

7112 Ateşleyiciler ve patlatma işlerinde çalışanlar

7113 Taş kırma, kesme ve oyma işlerinde çalışanlar

 

Not: Yapılan görevler, makinelerin işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime

dayanıyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları içinde

sınıflandırılır.

 

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

7111     Madenciler ve taşocağı çalışanları

  

Madenciler ve taşocağı çalışanları; yeraltı veya yerüstü maden ve taşocaklarından katı mineralleri

çıkarırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Yeraltı veya yerüstü maden ve taşocaklarından kömür, maden cevheri ve diğer katı mineralleri

çıkarmak;

(b) taşocaklarından granit, kireçtaşı, arduaz, çakmaktaşı ve diğer türdeki kayaları çıkarmak;

(c) maden veya taşocaklarının açıktaki yüzeylerine tünel ya da patlayıcı delikleri açan makineleri

kurmak ve kullanmak;

(d) yeraltı çalışmalarında duvarları ve tavanı desteklemek için tahta ya da çelik destek, sütun ve

kemer kesmek ve yerleştirmek;

(e) laboratuar analizi için kömür ve maden cevheri örneği toplamak;

(f) açık kuyulardan tebeşir, kil, çakıl veya kum çıkarmak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Madenci

• Taşocağı işçisi

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, delme/maden ocağı - 8111



• Makine operatörü, madencilik/sürekli - 8111

 

  

7112     Ateşleyiciler ve patlatma işlerinde çalışanlar

  

Ateşleyiciler ve patlatma işlerinde çalışanlar; istenilen patlamanın yerini ve gücünü belirler,

maden veya taşocaklarındaki kömür, maden cevheri, kaya ve diğer katı mineralleri parçalamak ve

çıkarmak ya da inşaat alanlarını vb. temizlemek amacıyla patlayıcıları hazırlar ve patlatırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) İşyeri emniyet işlemleri ve talimatlarının yerine getirilmesini sağlamak;

(b) kullanılacak patlayıcıların yerini belirlemek ve açılacak kuyularla ilgili talimatlar vermek;

(c) kullanılacak patlayıcıların gücüne karar vermek, uygun miktarda patlayıcı koymak ve patlama

alanını hazırlamak;

(d) maden ve taşocaklarında patlayıcıları ateşlemek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Patlayıcı işçisi

• Ateşleyiciler

 

  

7113     Taş kırma, kesme ve oyma işlerinde çalışanlar

  

Taş kırma, kesme ve oyma işlerinde çalışanlar; çıkartılmış taşları kalın dilim veya bloklar halinde

kırar ya da bina, süsleme, anıt yapımı vb. amaçlar için, el aletleri ya da el gücü ile çalışan aletler

yardımıyla taşları keser, şekillendirir ve işlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Çıkartılmış taşları takoz ve çivilerle kalın dilim veya bloklar haline getirmek;

(b) granit, mermer ve diğer taş dilim ve bloklarını seçmek ve sınıflarına göre ayırmak;

(c) el ile veya el gücü ile çalışan aletler ile, bina veya anıt yapımında kullanılan granit ya da

mermer gibi taşları kesmek, şekillendirmek ve işlemek;

(d) daha sonra yapılacak biçme, planyalama, delme, düzeltme ve diğer kesim işlemleri için,

taşların üzerine modelleri çizmek ve şekilleri yapmak;

(e) anıt veya abide yapımında kullanılan taş bloklar üzerine harf, şekil ya da desenleri kesmek ve

oymak;

(f) anıt ve abide dikiminde kullanılan taşları yerleştirmek;



(g) bina yüzeylerindeki dekoratif kaplamalar için kullanılan taşların üzerine harf, şekil ya da

desenleri kesmek ve oymak;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Oymacı, taş

• Kesici, taş

• Duvarcı, anıt

• Parçalayıcı, taş

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, oyma/taş ürünleri - 8212

• Makine operatörü, kesme/taş ürünleri - 8212

• Makine operatörü, parçalama/taş - 8112

• Heykeltıraş - 2452

• Taş duvarcı, inşaat - 7122

 

  

712       KABA İNŞAAT İLE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞAN SANATKÂRLAR

  

Kaba inşaat ile ilgili işlerde çalışan sanatkârlar; binaların ve diğer inşaatların alt yapısını, iç ve dış

duvarlarını ve diğer ana kısımlarını inşa eder, bunların bakım ve onarımlarını yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Geleneksel bina yapım teknikleri ile bambu, kuru ot, saman

ve çamur gibi malzemeler kullanarak, binaların ve diğer yapıların inşa edilmesi ve bunların

onarılması; tuğla, taş ve benzeri malzemeler kullanarak, temellerin, duvarların, yapıların inşa

edilmesi ve onarılması; betonarme iskelet ve yapıların inşa edilmesi ve onarılması, yüzeylerin sıva

işlerinin tamamlanması; çeşitli ahşap yapı ve donanımların inşa edilmesi ve onarılması; inşaat ve

bina bakımı ile ilgili çeşitli görevlerin yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama

dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

7121 Geleneksel malzeme kullanan inşaat ustaları

7122 Tuğla ve taş duvar örücüler

7123 Beton ustaları ve diğer ilgili çalışanlar

7124 Marangozlar ve doğramacılar

7129 Başka yerde sınıflandırılmamış kaba inşaat ile ilgili işlerde çalışan sanatkârlar



 

Not: Yapılan görevler, makinelerin işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime

dayanıyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları içinde

sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır

  

7121     Geleneksel malzeme kullanan inşaat ustaları

  

Geleneksel malzeme kullanan inşaat ustaları; geleneksel bina yapım teknikleri ile bambu, kuru ot,

saman, kamış, çamur, tahta, direk veya yaprak gibi malzemeler kullanarak küçük ve büyük bina

ve diğer yapıları inşa ederler, bunların bakım ve onarımını yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) İnşa edilecek bina veya diğer yapıların yerini hazırlamak;

(b) gerekli malzemeleri toplamak;

(c) çatıyı destekleyen yapıları inşa etmek ve çamur, kamış ya da diğer malzemelerle duvar inşa

etmek ya da kaplamak;

(d) çatılara kiriş yapmak ve bunları çatı malzemeleri ile kaplamak;

(e) bina tabanını düzeltmek ve tesviye etmek;

(f) mevcut yapıların bakım ve onarımını yapmak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Ev inşaatçısı, geleneksel malzemeler

 

  

7122     Tuğla ve taş duvar örücüler

  

Tuğla ve taş duvar örücüler; tuğla, taş ve benzer malzemeler kullanarak bina temeli, duvar gibi

yapıları inşa eder ve onarırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Taş, tuğla, kiremit ve benzer malzemeleri kullanarak, duvar, bölme, şömine ve baca, fırın,

konvektör, tuğla fırını, ocak, rıhtım ve köprü ayağı gibi yapıları inşa etmek ve onarmak;

(b) yaya yolu, bordur ve kaldırım taşı döşemek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;



(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Tuğla örücü, inşaat

• Taş örücü, inşaat

 

  

7123     Beton ustaları ve diğer ilgili çalışanlar

  

Beton ustaları ve diğer ilgili çalışanlar; betonarme iskelet ve yapıları inşa eder, beton kalıbı yapar,

beton yüzeyleri kuvvetlendirir, duvarların yüzeylerini ve kuyu duvarlarını sıvar, çimento

yüzeylerin tamamlayıcı işlerini yapar ve bunları onarır, ayrıca mozaik işlerini yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Betonarme zemin, duvar, depo, silo ve diğer beton yapıları inşa etmek ve onarmak;

(b) beton dökümü için prefabrik kalıpların montajını yapmak;

(c) duvarların yüzeylerini ve kuyu duvarlarını sıvamak;

(d) beton yapıların yüzeylerinin tamamlayıcı işlerini yapmak ve bunları perdahlamak;

(e) zeminleri, dayanıklı ve düz bir yüzey olacak şekilde mozaik kaplama olarak bilinen, çimento,

kum pigmentleri ve mermer parçaları kullanarak kaplamak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Tamamlayıcı, çimento

• Yerleştirici, beton

• Mozaik işçisi

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, tamamlama/beton - 8212

• Operatör, yol tesviye makineleri ? 8332

 

  

7124     Marangozlar ve doğramacılar

  

Marangozlar ve doğramacılar; çeşitli türdeki ahşap yapı ve donanımların kesimi, şekillendirilmesi,

montajı, inşası, bakımı ve onarımını yaparlar.

 



Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Bir iş tezgâhında ya da bir inşaat alanında yapısal ağaç işleri ile diğer ağaç işlerini yapmak,

bunların üzerinde değişiklik yapmak ve onarmak;

(b) inşaat alanlarındaki ağır iskeletli ahşap yapıları inşa etmek ve kurmak

(c) duvar, kapı, pervaz, pencere çerçevesi, iç ve dış kaplamalar ile panel tahtaları gibi binaların iç

ve dış sabit eşyalarını yerleştirmek, montajını yapmak ve üzerlerinde değişiklik yapmak;

(d) tiyatro gösterileri, sinema ya da televizyon prodüksiyonları için sahne dekorları yapmak,

onarmak ve kurmak;

(e) vagon, uçak, gemi, kayık, sal, duba ve diğer araçlarda kullanılan ahşap sabit eşya ve donanımı

inşa etmek, montajını yapmak, üzerinde değişiklik yapmak ve onarmak;

(f) çoğunlukla bir iş tezgâhında, ahşap parçaları kesmek, şekillendirmek, kurmak ve montajını

yapmak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Marangoz

• Doğramacı

• Tersane işçisi, ağaç

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Marangoz - 7422

• Tekerlekçi - 7422

 

  

7129     Başka yerde sınıflandırılmamış kaba inşaat ile ilgili işlerde çalışan sanatkârlar

  

Bu birim grup, Grup 712 Kaba inşaat ile ilgili işlerde çalışan sanatkârlar içindeki diğer birim

gruplarda sınıflandırılmamış kaba inşaat ile ilgili işlerde çalışan sanatkârları kapsamaktadır.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) İyi durumdaki iş yerleri, apartman daireleri, fabrikalar ve benzer yerlerdeki çeşitli inşaat ve

bina bakım işlerini yapmak;

(b) alışılmadık yüksekliklerdeki inşaat, bakım ve onarım işlerini yapmak;

(c) inşaat alanlarında, geçici metal ya da ağaç yapı iskelesi inşa etmek;

(d) bina ya da diğer yapıları yıkmak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.



 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Yıkım işçisi

• Ev inşaatçısı, geleneksel olmayan malzemeler

• İskele kurucu

• Çan iskelesi kurucusu

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Amele, inşaat/bina - 9313

• Amele, yıkım - 9313

 

  

713       İNŞAATI TAMAMLAYICI İŞLER İLE İLGİLİ SANATKÂRLAR

  

İnşaatı tamamlayıcı işler ile ilgili sanatkârlar; bina ve diğer inşaatlardaki çatı, yer ve duvarları

kaplar, pencere ve diğer çerçevelerin camlarını yerleştirir ve monte eder, yalıtım sistemlerini,

ayrıca su, boru ve elektrik tesisatlarını döşer ve bunların bakım ve onarımını yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Bir veya birden fazla malzeme kullanarak çatıların

kaplanması; parke veya diğer yer döşeme malzemelerinin döşenmesi ya da karo veya mozaik

panolar ile yer ve duvarların kaplanması; duvar ve tavanların sıvanması; duvar, yer ve tavanların

yalıtım malzemesiyle kaplanması; pencere ve diğer açıklıklara cam kesilmesi ve yerleştirilmesi;

su ve boru tesisatlarının kurulması; elektrik kablolarının döşenmesi ve ilgili tesisatın kurulması.

Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

7131 Çatı kaplayıcılar

7132 Yer ve duvar döşemecileri ve kaplamacıları

7133 Sıvacılar

7134 Yalıtım işlerinde çalışanlar

7135 Camcılar

7136 Su ve boru tesisatçıları

7137 Bina vb. ile ilgili elektrik tesisatçıları

 

Not: Yapılan görevler, makinelerin işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime

dayanıyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları içinde

sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,



meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

7131     Çatı kaplayıcılar

  

Çatı kaplayıcılar, bir ya da birden fazla malzeme kullanarak çatıları kaplar, bakım ve onarımını

yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Arduaz, kiremit, sentetik malzemeler, asfalt, metal levhalar ya da saz veya yaprak gibi

malzemeler kullanarak çatıları kaplamak;

(b) ilgili diğer görevleri yapmak;

(c) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Çatı kaplayıcı, asfalt

• Çatı kaplayıcı, metal

• Çatı kaplayıcı, arduaz

• Çatı kaplayıcı, kiremit

• Çatı kaplayıcı, saz ve yaprak

  

7132     Yer ve duvar döşemecileri ve kaplamacıları

  

Yer ve duvar döşemecileri ve kaplamacıları; yerlere parke ve diğer yer malzemelerini döşer,

bunların bakım ve onarımlarını yapar ya da dekoratif veya diğer amaçlar için karo veya mozaik

panolarla yer, duvar ve diğer yüzeyleri kaplarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Parke, karo veya diğer malzemelerin döşeneceği yerleri hazırlamak;

(b) parke parçalarını veya diğer malzemeleri birbirlerine monte etmek ve bunları tasarıma ya da

diğer ölçütlere göre döşemek;

(c) duvarları, dekor ya da ses yalıtımı gibi amaçlar için karo veya diğer malzemeler ile kaplamak

üzere hazırlamak;

(d) duvar, yer ve diğer yüzeylere karo döşemek, mozaik panolar yapmak ve bunları yüzeylere

yerleştirmek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 



• Parke işçisi

• Döşeyici, mermer

• Döşeyici, karo

  

7133     Sıvacılar

  

Sıvacılar; sıva tirizini yerleştirir ve onarır, binaların duvar ve tavanlarını sıvarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Sıva tirizini yerleştirmek ve onarmak, binaların iç duvar ve tavanlarını düzleştirmeye yönelik

olarak bir ya da birkaç kat sıva yapmak;

(b) süs nitelikli alçı panolarını biçimlendirmek ve yerleştirmek, süs nitelikli alçı çatı oluklarını

kalıba dökmek ve düzeltmek;

(c) binaların dış yüzeylerini koruyucu ve dekoratif amaçlı çimento, alçı ve benzer malzemelerle

kaplamak;

(d) lifli alçı kullanarak dekoratif eşyalar yapmak ve yerleştirmek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Sıvacı

• Sıvacı, süs

 

  

7134     Yalıtım işlerinde çalışanlar

  

Yalıtım işlerinde çalışanlar; bina, kazan ve borulara, ayrıca, soğutma ve havalandırma cihazlarına

yalıtım malzemelerini yerleştirir ve bunları onarırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Binaların duvar, yer ve tavanlarına yalıtım veya ses emici malzemeleri yerleştirmek;

(b) motorlu makineler yardımıyla, binaların duvar, yer ve tavanları arasındaki yalıtım amaçlı

boşluklara ses emici malzemeleri doldurmak;

(c) kazan, boru ve tank gibi donanımların açık yüzeylerine yalıtım malzemelerini yerleştirmek;

(d) soğutma ve havalandırma cihazlarının yalıtımını yapmak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:



 

• Yalıtım işçisi

• Yalıtım işçisi, ses

• Yalıtım işçisi, kazan ve boru

• Yalıtım işçisi, soğutma ve havalandırma cihazları

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, yalıtım - 8290

 

  

7135     Camcılar

  

Camcılar; pencere, kapı, vitrin vb. çerçeveleri için cam keser ve bunları monte ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Cam tabakalarını seçmek, ölçüye göre kesmek ve bunları pencere, kapı ve bina bölmelerine

takmak;

(b) binaların tavan açıklıklarına cam tabakaları monte etmek;

(c) vitrin, iki tarafa açılır kapı, dükkan camekanı, lombar veya diğer açıklıklara düz ya da kavisli

cam takmak;

(d) pencere ve panoları dekore etmek amacıyla kurşun veya bakır çerçevelere cam kesmek ve

takmak;

(e) pencere, kapı ve araçların ön siperliklerine normal ya da kırılmaz cam takmak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Camcı

• Camcı, çatı

• Camcı, taşıt

  

7136     Su ve boru tesisatçıları

  

Su ve boru tesisatçıları; su tesisatlarını, boruları ve boru sistemlerini monte eder, ayarlar, kurar ve

onarırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Drenaj, ısıtma, su dağıtım ve kanalizasyon sistemlerinde boruları, donanım ve bağlantıları



kesmek, bükmek, diş açmak, birleştirmek, monte etmek, kurmak, bunların bakım ve onarımını

yapmak;

(b) gemi, uçak, bina, fabrika vb. yerlerdeki boru sistemlerini monte etmek, kurmak, bunların

bakım ve onarımını yapmak;

(c) kanalizasyon, drenaj ya da su şebekeleri yapmak ve başka amaçlar için hendeklere kil, beton

ve dökme-demir borular döşemek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Montajcı, boru

• Döşeyici, boru

• Tesisatçı

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, boru tesisatı - 8290

 

  

7137     Bina vb. ile ilgili elektrik tesisatçıları

  

Bina vb. ile ilgili elektrik tesisatçıları; elektrik kablo sistemini ve ilgili donanımları döşer, bunların

bakım ve onarımını yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Okul, hastane, ticari yerler, ikametgahlar ve diğer yapılardaki elektrik kablo sistemini ve ilgili

donanımları döşemek, bunların bakım ve onarımını yapmak;

(b) tiyatro, radyo ya da televizyon stüdyolarında elektrik tertibatını kurmak, bakım ve onarımını

yapmak;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Elektrikçi

• Elektrikçi, bina onarım

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Montajcı, elektrik - 7241



• Makinist, elektrik - 7241

 

  

714       BADANA, BOYA VE BİNA TEMİZLEME İŞLERİ İLE İLGİLİ SANATKÂRLAR

  

Badana, boya ve bina temizleme işleri ile ilgili sanatkârlar; yüzeyleri hazırlar, bina ve diğer

yapıları, araçları ya da çeşitli imalat ürünlerini boyar ve bunlara benzer kaplama malzemelerini

uygularlar; ayrıca, iç duvar ve tavanları duvar kağıdı ile kaplar, bina ve diğer yapılardaki baca ve

dış yüzeyleri temizlerler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Yüzeylerin yapılacak işlemler için hazırlanması; bina ve diğer

yapıların boyanması ya da diğer benzer malzemelerin uygulanması; genellikle elle kullanılan

püskürtme aletleri ile araçların ya da çeşitli ürünlerin boyanması veya cilalanması; iç duvar ve

tavanların duvar kağıdı, ipek ya da diğer kumaşlar ile kaplanması; bacaların temizlenmesi; bina ve

diğer yapıların dış yüzeylerinin temizlenmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil

edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

7141 Boyacılar (bina ve deniz taşıtları)

7142 Oto boyama, koruyucu kaplama ve cilalama işlerinde çalışanlar

7143 Bina dış yüzeyi temizleyicileri

 

Not: Yapılan görevler, makinelerin işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime

dayanıyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları içinde

sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

7141     Boyacılar (bina ve deniz taşıtları)

  

Boyacılar (bina ve deniz taşıtları); bina ve diğer yapıların yüzeylerini boyamak için hazırlar, boya

ve benzeri koruyucu ya da dekoratif kaplamaları uygularlar ya da binaların iç duvar ve tavanlarını

duvar kağıdı, ipek veya diğer kumaşlarla kaplarlar

 

Kapsanan görevler şunlardır:

(a) Binaların duvar ve diğer yüzeylerini boyamak ya da kaplamak için temizlemek ve hazırlamak;

(b) binaların yüzeylerine ve çeşitli donanımlarına boya, vernik, gomalaka ve benzer malzemeleri

uygulamak;

(c) bina ve gemilerin iç duvar ve tavanlarının ölçüsünü almak ve bu ölçülere göre duvar kağıdı,

ipek veya diğer kumaşlar ile kaplamak;



(d) gemilerin teknelerine ve metal yapılara, binaların, köprülerin ve metal inşaatların çelik

iskeletlerine boya, sülyen (kırmızı kurşun oksidi), ziftli emülsiyon ve benzer malzemeleri

uygulamak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Boyacı, bina

• Kağıt kaplayıcı

  

7142     Oto boyama, koruyucu kaplama ve cilalama işlerinde çalışanlar

  

Oto boyama, koruyucu kaplama ve cilalama işlerinde çalışanlar; araba, otobüs ve kamyon gibi

araçları boyarlar, ayrıca, metal, ahşap ve diğer imalat ürünlerine, genellikle elle kullanılan

püskürtme aletleri ile emaye veya cila uygulayarak koruyucu bir tabakayla kaplarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Araba, otobüs, kamyon ve diğer araçları boyamak ve bunlara cila veya diğer koruyucu

maddeleri uygulamak;

(b) metal, ahşap ve diğer imalat ürünlerine, genellikle elle kullanılan püskürtme aletleri ile boya

yapmak, ayrıca koruyucu emaye ya da vernik uygulamak;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Boyacı, imalat ürünleri

• Boyacı, araç

• Cilacı, imalat ürünleri

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, boyama/metal - 8223

• Makine operatörü, boyama/ahşap - 8240

• Boyacı, bina - 7141

• Boyacı, dekoratif - 7324

 

  

7143     Bina dış yüzeyi temizleyicileri



  

Bina dış yüzeyi temizleyicileri; baca içindeki kurumları ve bina ya da diğer yapıların dış

yüzeylerini temizlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Hava veya gaz borularındaki ve bacalardaki kurumları temizlemek ve boruları monte etmek;

(b) taş, tuğla, metal ve benzer malzemelerden yapılmış dış yüzeyleri, kimyasal maddeler ve

basınçlı buhar ya da kum püskürterek temizlemek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Baca temizleyici

• Temizleyici, bina dış yüzeyleri

• Kum püskürtücü, bina dış yüzeyleri

  

72         METAL İŞLEME VE MAKİNE İLE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞAN SANATKÂRLAR

  

Metal işleme ve makine ile ilgili işlerde çalışan sanatkârlar; kalıba dökme, kaynak yapma, dövme

ve diğer yöntemlerle metale şekil verme işlerini yapar, ağır metal yapıları inşa eder ve bunların

bakım ve onarımı sağlarlar; takım tezgâhlarının ayarlanması, ayrıca, motorlar, taşıtlar, elektrikli

ve elektronik donanımlar da dahil makinelerin kurulması, bakım ve onarımlarının yapılması

işleriyle uğraşır ya da el aletleri ve çeşitli metal eşyalar üretirler.

 

İşler elle ya da harcanan fiziksel gücü ve zamanı azaltmak ya da ürünlerin kalitesini artırmak

amacıyla, el gücüyle çalışan aletler ya da diğer aletler yardımıyla yapılır. Görevler, iş

organizasyonu, kullanılan malzemeler ve aletler, son ürünün yapısı ve amacı hakkında bilgi sahibi

olmayı gerektirir.

 

Bu alt ana gruptaki çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır: Metal

dökümü için kalıp ve maça (göbek) yapılması; metalin döküm, kaynak ve şekillendirme işlerinin

yapılması; ağır metal yapıların, palanga ve ilgili donanımların birleştirilmesi, inşa edilmesi,

bunların bakım ve onarımının yapılması; makine, alet, donanım ve diğer eşyaların yapımı ve

onarımına yönelik çelik ve diğer değerli olmayan metallerin demir ocağında kızdırılıp dövülmesi

ve şekillendirilmesi; çeşitli takım tezgâhlarının kurulması ve operatörlüğünün yapılması ya da

operatörler için kurulması; makine ve araçlar, ayrıca, elektrikli ve elektronik aletler ve diğer

donanım da dahil sanayi makinelerinin montajının, bakım ve onarımının yapılması. Diğer

çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu alt ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır:



 

721 Metal kalıp hazırlayıcılar, kaynakçılar, metal inşaat malzemesi hazırlayıcıları ve metal levha

işlerinde çalışanlar

 

722 Demirciler, alet yapımcıları ve ilgili mesleklerde çalışanlar

 

723 Makine bakım ve onarım işlerinde çalışanlar

 

724 Elektrikli ve elektronik donanım ile ilgili bakım ve onarım işlerinde çalışanlar

 

Not: Yapılan görevler, makinelerin işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime

dayanıyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları içinde

sınıflandırılır.

 

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

721       METAL KALIP HAZIRLAYICILAR, KAYNAKÇILAR, METAL İNŞAAT MALZEMESİ

HAZIRLAYICILARI VE METAL LEVHA İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR

  

Metal kalıp hazırlayıcılar, kaynakçılar, metal inşaat malzemesi hazırlayıcıları ve metal levha

işlerinde çalışanlar; metal dökümü için kalıp ve maça (göbek) yapar, metal parçaların kaynak ve

kesim işlerini yürütür, metal levhalardan eşyalar yapar ve bunları onarır, ağır metal yapıları,

palanga, kablolu vagon ve ilgili donanımları kurar, inşa eder, bakım ve onarımını yapar ya da

benzer işleri sualtında yürütürler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Metal dökümü için kalıp ve maça (göbek) yapılması; metal

parçaların döküm, kaynak ve şekillendirme işlerinin yapılması; çelik, bakır, teneke ve pirinç gibi

metal levhalardan eşyalar yapılması ve bunların onarılması; ağır metal yapıların, ayrıca, palanga,

kablolu vagon ve ilgili donanımların kurulması, inşa edilmesi ile bunların bakım ve onarımının

yapılması; benzer işlerin sualtında da yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil

edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

7211 Metal kalıpçılar ve maça hazırlayıcılar

7212 Kaynakçılar

7213 Metal levha işlerinde çalışanlar

7214 Metal inşaat malzemesi hazırlayıcıları ve montajcıları

7215 Taşıma ve kaldırma donanımlarını kuranlar ve kablo ekleyiciler

7216 Sualtında çalışanlar (dalgıçlar ve balıkadamlar)



 

Not: Yapılan görevler, makinelerin işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime

dayanıyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları içinde

sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

7211     Metal kalıpçılar ve maça hazırlayıcılar

  

Metal kalıpçılar ve maça hazırlayıcılar; metal dökümü için kalıp ve göbek yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Küçük metal dökümler için tezgâh üzerinde, büyük dökümler için dökümhane veya ocakta

çeşitli makineler kullanarak ya da elle kalıplar yapmak;

(b) metal kalıplarında kullanılmak üzere göbek yapmak;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Göbek yapıcı, metal

• Kalıpçı, metal döküm

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, göbek yapımı/metal - 8211

 

  

7212     Kaynakçılar

  

Kaynakçılar; gaz alevi kullanarak metal parçalarını birleştirir ya da keser, elektrik arkı ve diğer ısı

kaynakları ile metalleri eriterek keser ya da eklerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Gaz alevi, elektrik arkı, termit bileşimi ya da diğer yöntemler kullanarak metal parçaları

birleştirmek;

(b) direnç-kaynak makinelerini kullanmak;

(c) kurşun kaplama, boru, döşeme ve diğer kurşun donanımın yapım ve onarımı için lehim

lambası kullanmak;



(d) metal parçaları lehimlemek;

(e) gaz alevi ya da elektrik arkı kullanarak metal parçaları kesmek;

(f) elle lehimleyerek metal parçaları birleştirmek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Lehimci

• Alevle kesici

• Kaynakçı

  

7213     Metal levha işlerinde çalışanlar

  

Metal levha işlerinde çalışanlar; çelik, bakır, teneke, pirinç, alüminyum, çinko, galvanizli demir

gibi metal levhalardan ürünleri ya da bunların parçalarını imal eder, kurar ve onarırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kesim ve şekillendirme için metal levhaları işaretlemek;

(b) teneke, bakır ve hafif alaşımlardan ev aletleri, süs eşyaları vb. imal etmek ve onarmak;

(c) kazan, depo, varil ve benzer ürünleri imal etmek ve onarmak;

(d) araçlara ve hava taşıtlarına ait metal plaka parçalarını monte etmek ve onarmak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Kazancı

• Bakırcı

• Metal plaka işçisi

• Tenekeci

  

7214     Metal inşaat malzemesi hazırlayıcıları ve montajcıları

  

Metal inşaat malzemesi hazırlayıcıları ve montajcıları; yapı ve çatıların oluşturulmasında

kullanılmak üzere ağır metal kiriş ve levhalara şekil verir, bunları birleştirir ve inşa ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Bina, gemi ve diğer yapılarda kullanılmak üzere, delinmesi, kesilmesi ya da şekillendirilmesi

amacıyla metal parçaları işaretlemek;



(b) atölyede, inşaat çeliğini delmek, kesmek ve şekillendirmek;

(c) bina, köprü ve diğer yapılar için çelik destekleri kurmak;

(d) gemilerin iskelet ve diğer metal parçalarını birleştirmek ve kurmak;

(e) inşa ya da onarım halindeki gemilerin çelik levhalarını şekillendirmek ve monte etmek;

(f) metal inşaat desteklerini elle, makineyle ya da hava basıncı ile perçinlemek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Kurucu, metal inşaat malzemesi

• Hazırlayıcı, metal inşaat malzemesi

• Perçinci

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, perçin üretimi - 8211

 

  

7215     Taşıma ve kaldırma donanımlarını kuranlar ve kablo ekleyiciler

  

Taşıma ve kaldırma donanımlarını kuranlar ve kablo ekleyiciler; kaldırma ve çekme için palanga

sistemini kurar, inşaat mahallerinde, petrol ve gaz kuyusu açma alanlarında veya gemilerde,

uçaklarda ve diğer yerlerde kablo, halat ve telleri yerleştirir ve bunların bakımını yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Dağlık bölgeler, derin vadi ve fiyortlar, atölye, tersane ya da diğer yerlerdeki yolcu, işçi,

malzeme, makine ve diğer ağır maddeleri taşımaya yönelik çeşitli asansör, kablolu dağ demiryolu,

hareketli platform, vinç ve diğer kaldırma araçlarını kurmak;

(b) tel, kenevir halat ve kablolara gerekli bağlantıları yapmak, onarmak ve düzenlemek;

(c) gemi ve uçaklarda halat, tel ve kabloları yerleştirmek ve onarmak;

(d) su, petrol ve gaz kuyularının sondajına yönelik delme kulelerini kuran ve onaran ekibin bir

üyesi olarak çalışmak, kabloları döşemek, kaldırma ve sondaj donanımını yerleştirmek;

(e) asma köprü inşaatı yapan ekibin, kablolarla ile ilgili elemanı olarak, kullanılan tel kabloları

döşemek ve monte etmek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek,

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Vinççi



• Vinççi, gemi

• Ekleyici, kablo ve halat

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü,ekleme / kablo ve halat - 8290

  

7216     Sualtında çalışanlar (dalgıçlar ve balıkadamlar)

  

Sualtında çalışanlar (dalgıçlar ve balıkadamlar); donanım ve yapıları kontrol etmek, kurmak,

onarmak ve sökmek için skuba donanımı ya da dalgıç elbisesi giyerek sualtında çalışırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Köprü, rıhtım ve liman duvarı alt yapılarını kurmak ve onarmak için sualtında çalışmak;

(b) gemi omurgası veya sualtı tesisatlarındaki hasarları saptamak, küçük olanları onarmak;

(c) kazaya uğramış gemilerin durumunu rapor etmek;

(d) sualtındaki engelleri kaldırmak;

(e) sualtında yapılacak patlamalar için delik açmak,

(f) kurtarma çalışmaları ile ilgili çeşitli sualtı görevlerini yapmak veya cesetleri aramak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Balıkadam (kurbağa adam), kurtarma

• Sualtı işçisi

  

722       DEMİRCİLER, ALET YAPIMCILARI VE İLGİLİ MESLEKLERDE ÇALIŞANLAR

  

Demirciler, alet yapımcıları ve ilgili mesleklerde çalışanlar; çeşitli tipte alet, donanım ve eşyaların

yapım ve onarımı için demir, çelik veya diğer metal çubuk, rod ya da külçeleri döverek işlerler,

çeşitli takım tezgâhlarının montajını yapıp işletirler ya da operatörlerin kullanımı için hazırlarlar;

ayrıca, metal yüzeyleri cilalar ve bilerler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Çeşitli tipte alet, donanım ve diğer eşyaların yapım ve onarımı

için demir, çelik veya diğer metallerin çekiçlenmesi ve ocakta kızdırılarak dövülmesi; ince ayar

gerektiren çeşitli takım tezgâhlarının operatörler için montajının yapılması ya da monte edilip

işletilmesi; metal yüzeylerin ve aletlerin cilalanması ve bilenmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi

de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:



 

7221 Demirciler, dövme ve hadde işlerinde çalışanlar

7222 El aleti yapımcıları ve benzer mesleklerde çalışanlar

7223 Takım tezgâhı montajcıları ve montaj operatörleri

7224 Metal taşlamacılar, parlatıcılar ve alet bileyiciler

 

Not: Yapılan görevler, makinelerin işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime

dayanıyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları içinde

sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

7221     Demirciler, dövme ve hadde işlerinde çalışanlar

  

Demirciler, dövme ve hadde işlerinde çalışanlar; tel çeker, çeşitli tipte alet, metal eşyalar,

donanım parçaları, tarımsal ya da ilgili araçların yapım ve onarımı için demir, çelik veya diğer

metal çubuk, külçe ya da plakaları çekiçler ve ocakta kızdırıp döverler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Demirci ocaklarında metali ısıtmak ve delme, biçme, birleştirme, sertleştirme, tavlama, örs

üzerinde germe, bükme, kesme ve çekiçleme işlemleri ile çeşitli eşyaları imal etmek ve onarmak;

(b) ısıtılmış metali, açık kalıplar ile donatılmış şahmerdanlar üzerindeki dövücüler içinde

şekillendirmek;

(c) metal eşyaların dövülmesinde kullanılan kapalı kalıplı şahmerdanları kullanmak;

(d) metal eşyaların dövülmesinde kullanılan kapalı kalıplı elektrikli baskı makinelerini kullanmak;

(e) tel çekmek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Demirci

• Şahmerdan işçisi

• Dövme presi işçisi

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü,döküm/metal - 8122

• Makine operatörü, takım tezgâhı - 8211



 

  

7222     El aleti yapımcıları ve benzer mesleklerde çalışanlar

  

El aleti yapımcıları ve benzer mesleklerde çalışanlar; elle ya da makineli aletler yardımıyla metali

hassas bir şekilde işleyerek alet, sportif amaçlı silah, kilit, kalıp, şablon (model) vb. metal eşyaları

yapar ve onarırlar; ayrıca motor ya da makine parçalarını da yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) El aletleri ve çeşitli tipteki takım tezgâhları kullanarak kalıp, ölçü aleti ve çeşitli aksamı

yapmak, bunların bakım ve onarımını sağlamak;

(b) motor ve makine parçaları yapmak;

(c) kalıp, ölçü aletleri ve çeşitli aksamın yapım ve onarımı için gerekli parçaları kurmak ve

birleştirmek;

(d) sportif amaçlı ve diğer küçük boyutlu silahları onarmak ve bunların üzerinde ufak çapta

değişiklikler yapmak;

(e) kilit ve kilit parçaları yapmak, kurmak, monte etmek, onarmak ve yerleştirmek;

(f) döküm kalıplarının hazırlanması için metal şablonlar yapmak ve bunları onarmak;

(g) metali kesen, torna tezgâhında biçimlendiren, frezeleyen, taşlayan ya da başka yollarla şekil

veren diğer çalışanlara rehberlik etmeye yönelik olarak, metal malzemeler üzerine çizgiler,

işaretler ve referans noktaları koymak;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Tüfekçi

• Çilingir

• Alet yapımcısı

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler

 

• Makine operatörü, alet imalatı - 8211

 

  

7223     Takım tezgahı kurucuları ve kurucu - kullanıcıları

  

Takım tezgâhı kurucuları ve kurucu - kullanıcıları; operatörlerin ya da kendilerinin kullanımlarına

yönelik olarak, takım tezgâhlarını hassas ayarlarda çalışacak şekilde kurar ve ayarlarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:



 

(a) Standart seriler halinde metal ürünlerin üretilmesi için operatörlere yönelik bir ya da birden

çok tipte takım tezgâhı kurmak;

(b) çeşitli takım tezgâhlarını kurmak ve işletmek;

(c) çok amaçlı sayısal kontrollü metal işleme makineleri de dahil, torna tezgâhı, freze, planya,

delme, taşlama ya da perdahlama makineleri gibi belirli tiplerdeki metal işleme makinelerini

kurmak ve işletmek;

(d) plastiğin ya da diğer metallerin yerine kullanılabilecek maddeleri işlerken benzer görevleri

yapmak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Kurucu, takım tezgâhı

• Kurucu-operatör, matkap/metal işleme

• Kurucu-operatör, taşlama makinesi/metal işleme

• Kurucu-operatör, torna tezgâhı/metal işleme

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, matkap/metal - 8211

• Makine operatörü, taşlama/metal - 8211

• Makine operatörü, takım tezgâhı - 8211

 

  

7224     Metal taşlamacılar, parlatıcılar ve alet bileyiciler

  

Metal taşlamacılar, parlatıcılar ve alet bileyiciler; metal yüzeyleri taşlar ve parlatırlar, ayrıca

aletleri bilerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Sabit ya da taşınabilir perdah ve parlatma makinelerini kullanmak

(b) kesici aletleri, taşlama diski veya mekanik öğütme makineleri kullanarak bilemek;

(c) kumaş tarama makinelerindeki testere yataklarını ve silindirlerin metal dişlerini onarmak,

ayarlamak ve bilemek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:



 

• Cilalayıcı, metal

• Taşlayıcı, alet

• Parlatıcı, metal

• Bileyici, bıçak

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, cilalama/metal - 8223

• Makine operatörü, parlatma/metal - 8223

  

723       MAKİNE BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR

  

Makine bakım ve onarım işlerinde çalışanlar; motorlar, taşıtlar, tarımsal veya endüstriyel

makineler ile mekanik donanımları kurar, monte eder, bunların bakım ve onarımını yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Motorlar, taşıtlar, tarımsal veya endüstriyel makineler ile

mekanik donanımların kurulması, monte edilmesi ve bunların bakım ve onarımının yapılması.

Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

7231 Motorlu taşıt bakım ve onarım işlerinde çalışanlar

7232 Uçak motoru bakım ve onarım işlerinde çalışanlar

7233 Tarımsal veya endüstriyel makinelerle ilgili bakım ve onarım işlerinde çalışanlar

 

Not: Yapılan görevler, makinelerin işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime

dayanıyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları içinde

sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

7231     Motorlu taşıt bakım ve onarım işlerinde çalışanlar

  

Motorlu taşıt bakım ve onarım işlerinde çalışanlar; motosiklet, yolcu aracı, yük kamyonu ve diğer

motorlu taşıtların mekanik donanımları ile motorlarını kurar, monte eder, bunların bakım, onarım

ve servis hizmetlerini yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Araçların motorlarını monte etmek, incelemek, test etmek, bunların bakım ve onarımını



yapmak;

(b) motorun parçalarını ya da tamamını değiştirmek;

(c) motorlu taşıtların arızalı parçalarını kontrol etmek, ayarlamak, sökmek, onarmak ve

değiştirmek;

(d) motorlu taşıtların motor, fren, kumanda parçaları ile diğer parçalarını monte etmek ya da

ayarlamak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Montajcı, motor/motorlu taşıt

• Tamirci, garaj

• Tamirci, motorlu taşıt

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Montajcı, motor/motorlu taşıt - 8281

  

7232     Uçak motoru bakım ve onarım işlerinde çalışanlar

  

Uçak motoru bakım ve onarım işlerinde çalışanlar; uçak motorlarını monte eder ve bunların

bakım, onarım ve servis hizmetlerini yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Uçak motorlarını monte etmek, kontrol etmek, test etmek ve servis hizmeti vermek;

(b) motorun parçalarını ya da tamamını değiştirmek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Montajcı, motor/uçak

• Tamirci, motor/uçak

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Montajcı, motor/uçak - 8281

  

7233     Tarımsal veya endüstriyel makinelerle ilgili bakım ve onarım işlerinde çalışanlar



  

Tarımsal veya endüstriyel makinelerle ilgili bakım ve onarım işlerinde çalışanlar; motor (motorlu

taşıt ve uçak motorları hariç), tarımsal veya endüstriyel makineler ve mekanik donanımları kurar,

monte eder ve kontrol, bakım ve onarım hizmetleri verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Motor (motorlu taşıt ve uçak motorları hariç), tarımsal ve endüstriyel makineler ve mekanik

donanımları kurmak, monte etmek ve kontrol, bakım ve onarım hizmetleri vermek;

(b) sabit motorları, makine ve taşıtları yağlamak;

(c) belirli standart ve şartlar doğrultusunda uygunluğun araştırılması için yeni makine ve mekanik

donanımları denetlemek ve test etmek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Montajcı, motor/denizcilik

• Montajcı, madencilik makineleri

• Montajcı, tekstil makineleri

• Tamirci, inşaat makineleri

• Tamirci, çiftlik makineleri

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Montajcı, tekstil makineleri - 8281

 

  

724       ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK DONANIM İLE İLGİLİ BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE

ÇALIŞANLAR

  

Elektrikli ve elektronik donanım ile ilgili bakım ve onarım işlerinde çalışanlar; bilgisayar

donanımı, ses ve görüntü kaydedici sistemler ve telekomünikasyon sistemleri gibi elektrikli ve

elektronik donanımları kurar, ayarlar, monte eder ve onarırlar, ayrıca elektrik hatlarının inşasını,

montajını ve onarımını yapar, kabloları birleştirirler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Elektrikli makine ve donanımların kurulması, ayarlanması ve

onarılması; bilgisayar donanımı ve diğer elektronik ürünlerin kurulması, ayarlanması, servis

hizmeti verilmesi ve onarılması; radyo, televizyon ve diğer (hi-fi) ses donanımları için servis

hizmeti verilmesi ve bunların onarılması; telgraf ve telefon donanımının monte edilmesi,

onarılması ve bunlar için servis hizmeti verilmesi; elektrik hatlarının kurulması ve onarılması,



kablo döşenmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

7241 Elektrikli cihazlar ile ilgili bakım ve onarım işlerinde çalışanlar

7242 Elektronik cihaz kurucu ve ayarlayıcıları

7243 Elektronik cihazlar ile ilgili bakım ve onarım işlerinde çalışanlar

7244 Telgraf ve telefon tesisatçıları ile servis elemanları

7245 Elektrik hattı tesisatçıları, onarımcıları ve kablo döşeyiciler

 

Not: Yapılan görevler, makinelerin işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime

dayanıyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları içinde

sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

7241     Elektrikli cihazlar ile ilgili bakım ve onarım işlerinde çalışanlar

  

Elektrikli cihazlar ile ilgili bakım ve onarım işlerinde çalışanlar; ev, fabrika, atölye ve diğer

yerlerdeki elektrikli makine, cihaz ve donanımları kurar, ayarlar, monte eder ve onarırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Çeşitli tipteki elektrikli makineler ile motorlar, jeneratörler, şalterler, kontrol cihazları,

elektrikli aletler ya da asansör gibi donanımların parçalarını monte etmek, ayarlamak ve onarmak;

(b) ev aletleri, sanayi makineleri ve diğer aletlerin elektrikli parçalarını ya da uçak, gemi ve

taşıtlardaki elektrikli cihazları kurmak, ayarlamak ve onarmak;

(c) imal edilen elektrikli ürünleri kontrol etmek ve test etmek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İnşaatçı, armatür

• Montajcı, elektrik/jeneratör

• Tamirci, elektrik

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Montajcı, elektrikli donanım - 8282

 



  

7242     Elektronik cihaz kurucu ve ayarlayıcıları

  

Elektronik cihaz kurucu ve ayarlayıcıları; bilgisayar donanımlarını, ses ve görüntü kaydeden ya da

ileten telekomünikasyon donanımlarını ve diğer elektronik donanımları monte eder ve ayarlarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Bilgisayar aksamı, ses ve görüntü kaydedici ve ileticiler, radar donanımı, müzik aletlerinin

elektronik parçaları, tıbbi veya endüstriyel donanımlar ile sinyalizasyon sistemlerini monte etmek

ve ayarlamak;

(b) imal edilen elektronik ürünleri kontrol ve test etmek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Montajcı, elektronik/bilgisayar donanımı

• Montajcı, elektronik/ telekomünikasyon donanımı

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Montajcı, elektronik donanım - 8283

 

  

7243     Elektronik cihazlar ile ilgili bakım ve onarım işlerinde çalışanlar

  

Elektronik cihazlar ile ilgili bakım ve onarım işlerinde çalışanlar; radyo ve televizyon

donanımları, teyp, kasetli görüntü kaydediciler ve diğer görsel ve işitsel donanımlar ile ilgili

servis hizmeti verirler ve bunları onarırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Radyo ve televizyon donanımları, teyp, kasetli görüntü kaydediciler ve diğer görsel ve işitsel

donanımları kontrol etmek, bozuk parçaları değiştirmek, ayarlamak ve onarmak;

(b) ilgili diğer görevleri yapmak;

(c) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Montajcı, radyo anteni



• Tamirci, elektronik/işitsel-görsel donanım

• Servis elemanı, elektronik donanım

  

7244     Telgraf ve telefon tesisatçıları ile servis elemanları

  

Telgraf ve telefon tesisatçıları ile servis elemanları; merkezi ya da bireysel yerleşim yerlerindeki

telefon ve telgraf donanımlarını kurar, onarır ve servis hizmeti verirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Merkezi ya da bireysel yerleşim yerlerindeki telefon ve telgraf donanımlarını kurmak, bunlar

için servis hizmeti vermek ve onarmak;

(b) ilgili diğer görevleri yapmak;

(c) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Tesisatçı, telefon

• Tamirci, telgraf

• Servis elemanı, telefon

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Montajcı, elektronik / telekomünikasyon donanımı - 7242

 

  

7245     Elektrik hattı tesisatçıları, onarımcıları ve kablo döşeyiciler

  

Elektrik hattı tesisatçıları, onarımcıları ve kablo döşeyiciler; elektrik hatlarını kurar ve onarırlar,

kabloları birleştirirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Yerüstü ve yeraltı elektrik enerjisi ve elektrik çekiş hatlarını döşemek ve onarmak;

(b) yerüstü ve yeraltı telefon ve telgraf hatlarını döşemek ve onarmak;

(c) yeraltı ve yerüstü kablolarına eklemeler yapmak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 



• Kablo işçisi, telgraf

• Ekleyici, kablo/elektrik

• Hat işçisi, elektrik enerjisi

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, elektrik hattı tesisatı - 8290

 

  

73         HASSAS İŞLERDE, EL SANATLARI VE BASIM İLE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR

  

Hassas işlerde, el sanatları ve basım ile ilgili işlerde çalışanlar; hassas aletler, müzik aletleri,

mücevher, değerli metal eşyalar, seramik, porselen ve cam eşyalar ile ağaç, tekstil, deri ve ilgili

malzemelerden yapılmış elişi ürünleri imal eder ve onarırlar, ayrıca, basım veya ciltleme işlerini

yaparlar.

 

İşler elle ya da harcanan fiziksel gücü ve zamanı azaltmak ya da ürünlerin kalitesini artırmak

amacıyla, el gücüyle çalışan aletler ya da diğer aletler yardımıyla yapılır. Görevler, iş

organizasyonu, kullanılan malzemeler ve aletler, son ürünün yapısı ve amacı hakkında bilgi sahibi

olmayı gerektirir.

 

Bu alt ana grupta çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır:

Denizcilik, meteoroloji, optik vb. alanlarda kullanılan hassas alet ve donanımın yapılması ve

onarılması; müzik aletlerinin yapılması ve onarılması; mücevher ve değerli metal eşyaların

yapılması; çanak-çömlek ya da porselen, seramik ve cam eşyaların yapılması; çeşitli eşyaların

boyanması ve süslenmesi; ağaç, tekstil, deri vb. malzemeler ile elişi eşyalar üretilmesi; basım ve

ciltleme işlerinin yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu alt ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

731 Metal vb. malzemelerle hassas işler yapanlar

 

732 Çanak ve çömlekçiler, cam eşya yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar

 

733 Ağaç, tekstil, deri vb. malzemeleri kullanan elişi ustaları

 

734 Basım ve ilgili mesleklerde çalışanlar

 

Not:Yapılan görevler, makinelerin işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime

dayanıyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları içinde

sınıflandırılır.

 



Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır

  

731       METAL VB. MALZEMELERLE HASSAS İŞLER YAPANLAR

  

Metal vb. malzemelerle hassas işler yapanlar; hassas aletler, müzik aletleri, mücevher ve diğer

değerli metal eşyaların yapım ve onarımıyla uğraşırlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Saat imalatı, denizcilik, meteoroloji, optik, cerrahi, dişçilik,

ortopedi ve diğer alanlarda kullanılan hassas alet ve donanımın yapılması ve onarılması; müzik

aletlerinin yapılması ve onarılması; değerli taşların kesilmesi ve yerleştirilmesi, mücevher ve

değerli metal eşyaların yapılması ve onarılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil

edilebilir.

 

Bu küçük gruptaki meslekler aşağıdaki birim gruplar içinde sınıflandırılır:

 

7311 Hassas alet yapımcıları ve tamircileri

7312 Müzik aleti yapımcıları ve akortçuları

7313 Mücevher ve değerli metal eşya işlerinde çalışanlar

 

Not: Yapılan görevler, makinelerin işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime

dayanıyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları içinde

sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

7311     Hassas alet yapımcıları ve tamircileri

  

Hassas alet yapımcıları ve tamircileri; mekanik saat, denizcilik, meteoroloji, optik, cerrahi,

dişçilik, ortopedi vb. alanlarda kullanılan hassas alet ve donanımları yapar ve onarırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Mekanik saatler yapmak, ayarlamak ve onarmak;

(b) denizcilik ve meteoroloji ile ilgili alet ve donanımları yapmak, ayarlamak ve onarmak;

(c) optik aletler yapmak, ayarlamak ve onarmak;

(d) cerrahi ve tıbbi alet ve donanımları yapmak, ayarlamak ve onarmak;

(e) tıp, ortopedi ve dişçilikte kullanılan cihaz ve protezleri yapmak ve onarmak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.



 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İmalatçı, alet/meteorolojik

• İmalatçı, alet/cerrahi

• İmalatçı, ortopedik cihaz

• İmalatçı, kol saati

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Montajcı, saat - 8283

• Makine operatörü, takım tezgâhı ? 8211

 

  

7312     Müzik aleti yapımcıları ve akortçuları

  

Müzik aleti yapımcıları ve akortçuları; elle ya da motorlu aletler kullanarak telli, nefesli ve

vurmalı sazlar yapar, onarır ve akort ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Akordeonlar, telli ya da nefesli sazlar yapmak ve onarmak;

(b) org ve parçalarını yapmak ve onarmak;

(c) piyanonun parçalarını imal etmek, montajını ve onarımını yapmak;

(d) org, piyano ve diğer müzik aletlerinin akordunu yapmak;

(e) diğer müzik aletlerini yapmak ve onarmak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İmalatçı, enstrüman/müzikal (bakır nefesli)

• İmalatçı, enstrüman/müzikal (telli)

• İmalatçı, enstrüman/müzikal (tahta nefesli)

• Akortçu, müzik aletleri

  

7313     Mücevher ve değerli metal eşya işlerinde çalışanlar

  

Mücevher ve değerli metal eşya işlerinde çalışanlar; mücevher ve değerli metal eşyalar yapar ve

onarır, değerli taşları keser ve yerleştirir, mücevher ve değerli metal eşyalar üzerine oyma

yaparlar.

 



Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Mücevherleri ve demir dışındaki diğer metal maddeleri elle kalıba dökmek;

(b) yüzük, broş ve bilezik gibi mücevher eşyalar yapmak;

(c) değerli taşları kesmek ve parlatmak, eşyalara ya da takılara yerleştirmek;

(d) değerli metal eşyalar yapmak ve onarmak;

(e) değerli metalleri haddelemek ve dövmek;

(f) mücevher ve değerli metal eşyalar üzerine harf ve desen oymak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Emayeleyici, mücevher

• Altın ustası

• Kuyumcu

• Yerleştirici, değerli taş

• Gümüş ustası

  

732       ÇANAK VE ÇÖMLEKÇİLER, CAM EŞYA YAPIMCILARI VE İLGİLİ İŞLERDE

ÇALIŞANLAR

  

Çanak ve çömlekçiler, cam eşya yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar; kiremit, tuğla, karo, çanak-

çömlek, porselen ve cam eşyalar yaparlar, cam eşyalar üzerine oyma ve dağlama yöntemiyle

çeşitli desenler çizerler, cam, seramik ve benzer eşyalar ile levhaları boyar ve süslerler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Bileme çarkı, çanak-çömlek, porselen eşya, tuğla ve karo

yapılması; cam eşyalar yapılması; oyma ve dağlama yöntemiyle cam eşyalar üzerine çeşitli

desenler yapılması; cam ve seramik eşyaların süslenmesi; çeşitli eşyalar üzerine, boya, vernik ve

benzer malzemelerin uygulanması veya levhalar üzerine harf ve desenlerin çizilmesi. Diğer

çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

7321 Aşındırıcı çark kalıpçıları ve çanak-çömlek işlerinde çalışanlar

7322 Cam eşya yapımcıları, kesicileri, öğütücüleri ve cilalayıcıları

7323 Cam oymacıları ve asitle şekil verenler

7324 Cam ve seramik boyacıları ve diğer ilgili dekoratif boyacılar

 

Not: Yapılan görevler, makinelerin işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime

dayanıyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları içinde

sınıflandırılır.



Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

7321     Aşındırıcı çark kalıpçıları ve çanak-çömlek işlerinde çalışanlar

  

Aşındırıcı çark kalıpçıları ve çanak-çömlek işlerinde çalışanlar; çanak, çömlek, porselen eşya,

tuğla, kiremit, karo ve aşındırıcı çark yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Çanak-çömlek ve porselen eşyalar yapmak;

(b) kil ve alçıdan kalıp yapmak;

(c) elle ya da döküm modelleri ve şekillendirme aletleri kullanarak, çömlekçi çarkı üzerinde çeşitli

eşyalar yapmak;

(d) alçı kalıplarına yarı akışkan kil dökerek çeşitli eşyalar yapmak;

(e) özel kalıplar kullanarak, elle tuğla, kiremit ve karo yapmak;

(f) plastik kili elle kalıplarda presleyerek eşyalar yapmak;

(g) toz kilden eşyalar yapmak için vida presi veya hidrolik pres kullanmak;

(h) daha sonraki işlemler için nemli kili sıkan makineler kullanmak;

(i) aşındırıcı karışımları kalıplayarak ve presleyerek bileyi çarkı yapmak;

(j) ilgili diğer görevleri yapmak;

(k) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Dökümcü, çanak-çömlek ve porselen

• Modelci, çanak-çömlek ve porselen

• Çanak-çömlek ustası

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Tuğla ocağı operatörü, tuğla ve karo - 8131

• Tuğla ocağı operatörü, çanak-çömlek ve porselen - 8131

  

7322     Cam eşya yapımcıları, kesicileri, öğütücüleri ve cilalayıcıları

  

Cam eşya yapımcıları; kesicileri, öğütücüleri ve cilalayıcıları; eritilmiş camı üfleyerek,

kalıplayarak, presleyerek ve yuvarlayarak çeşitli şekiller elde eder, camı keser, öğütür ve

parlatırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:



 

(a) Eritilmiş camı üfleme borusu, elle kalıplama, ısıtma veya bükme yardımıyla şekillendirmek;

(b) mercek yapımı için optik camları ısıtmak, kalıplamak ve preslemek;

(c) ham mercekleri perdahlamak ve parlatmak;

(d) cam kenarlarını perdahlamak ve yuvarlatmak;

(e) cam levhaları el aletleriyle kesmek ve optik cam blokları keserek prizma veya diğer şekiller

yapmak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Üfleyici, cam

• Kesici, cam

• Tamamlayıcı, cam

• Öğütücü, cam

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Ocak operatörü, cam imalatı - 8131

 

  

7323     Cam oymacıları ve asitle şekil verenler

  

Cam oymacıları ve asitle şekil verenler; cam eşyalar üzerine oyma ve dağlama yöntemiyle çeşitli

desenler yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Cam eşyalar üzerine monogramlar ve çeşitli dekoratif desenler oymak;

(b) cam eşyalar üzerine dekoratif desenler, ayar çizgileri ve diğer şekilleri dağlama yöntemiyle

yapmak;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Kesici, kristal cam

• Oymacı, cam

• Dağlayıcı, cam

  



7324     Cam ve seramik boyacıları ve diğer ilgili dekoratif boyacılar

  

Cam ve seramik boyacıları ve diğer ilgili dekoratif boyacılar; ağaç, metal, tekstil, cam, seramik ve

diğer malzemelerden yapılmış eşyaları süsler, tabela yapmak için harf ve desenleri tasarlar,

düzenler ve boyarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Fırça ve spreyle ya da şablon, çıkartma, lastik damga ve benzer malzemelerle eşyalar üzerine

çeşitli desenler yapmak;

(b) eşyalar üzerine, püskürtme veya daldırma yöntemiyle, süsleme amaçlı boya, sır, mine, vernik,

cila, lake ve benzer malzemeleri uygulamak;

(c) ayna camını gümüş eriyiği ile kaplamak;

(d) tabela yapmaya yönelik harf ve desenleri düzenlemek ve boyamak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Sırlayıcı, cam

• Boyacı, dekoratif

• Tabela yazıcı

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, boyama/seramik - 8131

• Makine operatörü, boyama/cam - 8131

• Boyacı, bina - 7141

• Boyacı, imalat ürünleri - 7142

• Boyacı, taşıt - 7142

  

733       AĞAÇ, TEKSTİL, DERİ VB. MALZEMELERİ KULLANAN ELİŞİ USTALARI

  

Ağaç, tekstil, deri vb. malzemeleri kullanan elişi ustaları; geleneksel teknikler kullanarak, evde ya

da kişisel kullanıma yönelik, aynı zamanda dekoratif amaçlı çeşitli eşyalar üretirler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Ağaç, hasır, benekli hintkamışı, saz, kemik, taş, kabuk ve

diğer malzemelerin hazırlanması; çeşitli eşyaların yapımına yönelik olarak bunların oyulması,

kalıplanması, birleştirilmesi, boyanması ve süslenmesi; dokuma, örme, nakış ve dantel işlerinin

yapılması; geleneksel ayakkabı üretilmesi; çanta, kemer ve diğer aksesuarların yapılması. Diğer

çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 



Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

7331 Ağaç ve benzer malzemeleri kullanan elişi ustaları

7332 Tekstil, deri ve benzer malzemeleri kullanan elişi ustaları

 

Not: Yapılan görevler, makinelerin işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime

dayanıyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları içinde

sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

7331     Ağaç ve benzer malzemeleri kullanan elişi ustaları

  

Ağaç ve benzer malzemeleri kullanan elişi ustaları; geleneksel tekniklerle ağaç, hasır, hintkamışı,

saz, taş, kil, kabuk vb. esaslı malzemeleri hazırlarlar, evde ya da kişisel kullanıma yönelik, aynı

zamanda dekoratif amaçlı çeşitli eşyaları oyar, kalıplar, birleştirir, dokur, boyar ve süslerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Ağaç, hasır, hintkamışı, saz, taş, kabuk ve benzer malzemeleri hazırlamak;

(b) salata tabağı, servis kaşığı, kesme tahtası, tepsi, vazo, testi, sepet, hasır şapka, hasır paspas ve

benzer eşyalar gibi evde ya da kişisel kullanıma yönelik, aynı zamanda dekoratif amaçlı çeşitli

eşyaları oymak, birleştirmek, dokumak, boyamak ve süslemek;

(c) heykeller, satranç taşları ve mücevher gibi eşyaların yapımına yönelik olarak çeşitli dekoratif

malzemeleri oymak, bileştirmek, dokumak ve boyamak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• El işi ustası, saz örme

• El işi ustası, taş eşya

• El işi ustası, ahşap eşya

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• İmalci, fırça - 7424

• Makine operatörü, oyma/taş ürünleri - 8212

• Makine operatörü, ahşap ürünler - 8240

 



  

7332     Tekstil, deri ve benzer malzemeleri kullanan elişi ustaları

  

Tekstil, deri ve benzer malzemeleri kullanan elişi ustaları; geleneksel teknik ve yöntemlerle, evde

kullanılmak üzere dokuma kumaş ya da örülmüş, işlenmiş, dokunmuş ve diğer şekillerde yapılmış

giysiler ile çeşitli eşyaları, ayrıca, geleneksel ayakkabı, çanta, kemer ve diğer aksesuarları

üretirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Yün, pamuk ve diğer ipleri bükmek ve doğal boyalar ile boyamak;

(b) dantel yapmak ve evde kullanılmak üzere çeşitli elbise ve eşyalar dokumak, örmek ya da

işlemek;

(c) doğal boyalar ile ham deriyi hazırlamak ve boyamak, geleneksel ayakkabı, çanta, kemer vb.

aksesuarlar yapmak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• El işi ustası, halı

• El işi ustası, deri

• El işi ustası, tekstil

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, dokuma/kumaş - 8262

• Dokumacı, kumaş - 7432

  

734       BASIM VE İLGİLİ MESLEKLERDE ÇALIŞANLAR

  

Basım ve ilgili mesleklerde çalışanlar; elle, elektronik klavye ya da diğer makinelerle dizgi

malzemesini ya da kopyasını ayarlar ve düzenler, tipografik veya elektronik olarak hazırlanmış

dizgi ve kopyadan baskı plakası yapar, litografya taşlarını, baskı plakası ve merdaneleri oyar,

serigrafi baskısı yapar, kağıt ve diğer malzemeler üzerine baskı yapar ya da kitapları ciltler ve

bunların son işlemlerini yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Elle, elektronik klavye ya da diğer makinelerle dizgi

malzemesinin veya kopyasının ayarlanması ve düzenlenmesi; tipografik veya elektronik olarak

hazırlanmış dizgi ve kopyadan baskı plakası yapılması; litografya taşlarının ve baskı plakası,

merdanesi, kalıbı ve bloklarının oyulması; serigrafi baskısı yapılması; kağıt ve diğer malzemeler

üzerine baskı yapılması; kitapların ciltlenmesi ve son işlemlerinin yapılması. Diğer çalışanların



denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

7341 Mizanpajcılar, dizgiciler ve ilgili mesleklerde çalışanlar

7342 Klişeciler ve galvano kaplayıcılar

7343 Baskı oymacıları ve dağlayıcıları

7344 Fotoğrafçılık ile ilgili işlerde çalışanlar

7345 Ciltçilik ve ilgili işlerde çalışanlar

7346 Serigrafi, blok ve tekstil baskıcıları

 

Not: Yapılan görevler, makinelerin işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime

dayanıyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları içinde

sınıflandırılır.

 

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

7341     Mizanpajcılar, dizgiciler ve ilgili mesleklerde çalışanlar

  

Mizanpajcılar, dizgiciler ve ilgili mesleklerde çalışanlar; dizgiyi elle ya da makine ile ayarlar ve

düzenlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Dizgiyi elle ayarlamak ve kopyaları basit makineler ile basmak;

(b) linotip, monotip ve harf döküm makinelerini kullanmak;

(c) sayfa düzenine göre dizgiyi ve resim bloklarını ayarlamak;

(d) basım için sayfaları sıraya koymak;

(e) foto-plaka yapımı için, karakterleri film, hassas bant veya kağıt haline dönüştüren elektronik

klavyeli makineleri kullanmak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Dizgici, baskı

• Matbaacı

• Dizgici

  



Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Basım-operatörü, baskı/silindir - 8251

 

  

7342     Klişeciler ve galvano kaplayıcılar

  

Klişeciler ve galvano kaplayıcılar; stereotipi ve galvanoplasti yöntemleriyle hazır basım

harflerinden baskı plakalarını yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

(a) Kartonpiyer, mum veya diğer malzemelerden hazır harf kalıpları yapmak;

(b) kartonpiyer veya diğer malzemelerden kalıpları kullanarak, metal döküm yoluyla ya da

elektrolizle kaplama kalıpları ile yapılmış bakır parçaların üzerine kurşun alaşım koyma

yöntemiyle baskı plakaları hazırlamak;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Galvano kaplayıcı

• Klişeci

  

7343     Baskı oymacıları ve dağlayıcıları

  

Baskı oymacıları ve dağlayıcıları; litografya taşları, baskı plakası ve merdane, kalıp ve bloklarına

çeşitli yöntemlerle oyma yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Litografya taşlarının yüzeyine uygulanmış filmler üzerine desenler kesmek;

(b) çelik ve bakır plaka, merdane ve kalıpları ya da tahta, plastik ve linolyum blokları elle oymak;

(c) metal plaka ve merdaneleri makine ile oymak;

(d) litografya taşlarından metal plakalara desen aktarmak;

(e) baskı plakalarının fotogravür işlemleriyle hazırlanmasında işlerin tümünü ya da bir kısmını

yapmak;

(f) asit ile metal plaka veya merdaneleri dağlamak ve rötuş yapmak;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 



• Oymacı, baskı/litografik taş

• Oymacı, baskı/metal levha

• Dağlayıcı, baskı/metal levha

• Foto-gravür

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Desinatör, grafik - 3471

 

  

7344     Fotoğrafçılık ile ilgili işlerde çalışanlar

  

Fotoğrafçılık ile ilgili işlerde çalışanlar; fotoğraf filmini banyo eder ve işler, ayrıca, baskı ve slayt

yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Negatiflerini ya da saydam pozitiflerini elde etmek amacıyla siyah-beyaz ya da renkli film ve

plakaları işlemek;

(b) siyah-beyaz ya da renkli fotoğrafları basmak;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Karanlık oda işçisi, film banyosu/renkli fotoğraf

• Film banyo edici, film/renkli

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, film banyosu - 8224

 

  

7345     Ciltçilik ve ilgili işlerde çalışanlar

  

Ciltçilik ve ilgili işlerde çalışanlar; kitapları ciltler ve son işlemlerini yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kitap ve süreli yayınları elle ciltlemek;

(b) ciltleme makinelerini kurmak ve işletmek;



(c) elle ya da makine ile kitap üzerine kabartma desen ya da yazı basmak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Ciltçi

• Kabartmacı, kitap

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, ciltleme - 8252

 

  

7346     Serigrafi, blok ve tekstil baskıcıları

  

Serigrafi, blok ve tekstil baskıcıları; serigrafi baskısı için şablon keser, kauçuk, tahta ya da diğer

malzemelerden yapılmış bloklar, serigrafi veya oyuk baskı merdaneleri ile kağıt, metal, kumaş ve

diğer materyaller üzerine baskı yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Serigrafi baskı için şablon kesmek;

(b) serigrafi işlemiyle kağıt, metal, kumaş gibi malzemelerin üzerine baskı yapmak;

(c) oyuk merdanelerle donatılmış makinelerle ya da oyuk bloklar ile kumaş ya da duvar kağıdı

üzerine çeşitli şekil ve desenler basmak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Kesici, şablon/serigrafi

• Baskıcı, blok

• Baskıcı, serigrafi

• Baskıcı, tekstil

  

74         DİĞER SANATKÂRLAR VE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR

  

Diğer sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar; tarım ve balıkçılık mahsullerini işleyerek gıda

ürünleri vb. elde ederler; ayrıca, ahşap, tekstil, kürk, deri vb. ürünleri yapar ve onarırlar.

 

İşler, belirli görevler için gerekli olan fiziksel gücü ve zamanı azaltmak veya ürünlerin kalitesini



artırmak amacıyla, elle ve el gücüyle çalışan ya da diğer aletlerin kullanılması ile yapılır.

Görevler, iş organizasyonu, kullanılan malzemeler ve aletler, son ürünün yapısı ve amacı

hakkında bilgili olmayı gerektirir.

 

Bu alt ana gruptaki çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır: Et,

balık, tahıl, meyve, sebze vb. malzemeleri işleyerek gıda ürünleri üretilmesi, tütünden tütün

ürünleri elde edilmesi; gıda ürünleri ve içeceklerin tadılması ve bunların sınıflandırılması; doğal

elyaf, deri ve ham derilerin işlenmesi; yünden yapılmış eşyaların ve diğer ürünlerin üretilmesi ve

bunların onarılması; ham deri, deri ve kürklerin ileri aşamalardaki kullanımlar için hazırlanması;

kumaş, giyim eşyası, şapka, ayakkabı ve ilgili ürünlerin yapılması ve onarılması. Diğer

çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu alt ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

741 Gıda işleme ile ilgili mesleklerde çalışanlar

 

742 Ağaç, mobilya ve ilgili işlerde çalışanlar

 

743 Tekstil ve giyim eşyası ile ilgili mesleklerde çalışanlar

 

744 Ham deri, deri ve ayakkabı yapımı ile ilgili işlerde çalışanlar

 

Not: Yapılan görevler, makinelerin işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime

dayanıyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları içinde

sınıflandırılır.

 

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

741       GIDA İŞLEME İLE İLGİLİ MESLEKLERDE ÇALIŞANLAR

  

Gıda işleme ile ilgili mesleklerde çalışanlar; hayvanları keser, bunları ve benzer gıda maddelerini

insan ve hayvanların tüketimine hazırlarlar; çeşitli tipte ekmek, kek vb. unlu ürünleri yaparlar,

sebze, meyve vb. gıdaları işler ve konserve yaparlar, çeşitli gıda ürünlerini ve içecekleri tadar ve

sınıflandırırlar; ayrıca, tütünü hazırlar ve tütün esaslı ürünleri imal ederler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Hayvanların kesilmesi; et ve balıkların işlenmesi, bunların ve

ilgili gıda maddelerinin hazırlanması; çeşitli tipte ekmek, kek vb. unlu ürünlerin yapılması; sebze,

meyve ve ilgili gıdaların işlenmesi ve konserve yapılması; çeşitli gıda ürünleri ve içeceklerin

tadına bakılması ve bunların sınıflandırılması; tütünün hazırlanması ve tütün ürünlerinin imal

edilmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.



 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

7411 Kasaplar, balık satıcıları ve benzeri işlerde çalışanlar

7412 Fırıncılar, pastacılar ve şekerleme imalatçıları

7413 Süt ürünleri imalatçıları

7414 Meyve-sebze ile ilgili konserveciler

7415 Gıda ve içecek tadıcılar ve sınıflayıcılar

7416 Tütün hazırlayıcılar ve tütün ürünleri imalatçıları

 

Not: Yapılan görevler, makinelerin işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime

dayanıyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları içinde

sınıflandırılır.

 

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

7411     Kasaplar, balık satıcıları ve benzeri işlerde çalışanlar

  

Kasaplar, balık satıcıları ve benzeri işlerde çalışanlar; hayvanları ve balıkları keser, temizler,

parçalara ayırır ve işler, benzer gıda maddelerini hazırlar, kurutma, tuzlama ve tütsüleme

yöntemiyle et, balık ve diğer gıda maddeleri ile ürünlerinin konservesini yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Hayvanları veya balıkları kesmek;

(b) hayvanların derisini yüzmek ve temizlemek;

(c) satış ve daha ileri işlemler için et ve balıkları kesmek ve işlemek;

(d) karışımları hazırlamak ve basit kesici, karıştırıcı ve şekil verici makineler kullanarak sosis ve

benzer ürünler yapmak;

(e) et, balık ve diğer besinleri dumanla tütsüleyerek veya tuzlayarak konserve etmek;

(f) tütsüleme yerlerini veya fırınları kullanarak et, balık ve diğer gıda maddelerini tütsülemek;

(g) satış amacıyla et, balık ve diğer gıda maddelerini pişirmek ya da diğer yollarla hazırlamak;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Kasap

• Balıkçı (satıcı)



  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, et işleme - 8271

• Makine operatörü, balık işleme - 8271

  

7412     Fırıncılar, pastacılar ve şekerleme imalatçıları

  

Fırıncılar, pastacılar ve şekerleme imalatçıları; çeşitli tipte ekmek, kek ve diğer unlu mamuller ile

el yapımı çikolata ve şekerleme üretirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Ekmek, kek, bisküvi, pasta, börek ve diğer unlu mamuller yapmak;

(b) çeşitli alet ve makinelerin yardımıyla, şeker, çikolata ve diğer karışımlardan el yapımı

şekerlemeler üretmek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Fırıncı

• Şekerci

• İmalatçı, çikolata

• Hamur işi aşçısı

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Aşçı - 5122

• Makine operatörü, fırın ürünleri - 8274

• Makine operatörü, ekmek üretimi - 8274

• Makine operatörü, çikolata üretimi - 8274

 

  

7413     Süt ürünleri imalatçıları

  

Süt ürünleri imalatçıları; tereyağı, çeşitli tipte peynir, krema vb. süt ürünlerini üretirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Sütü kaynatmak, kremasını ayrıştırmak ve kremayı döverek tereyağı çıkarmak

(b) sütün kesilmesini sağlamak, çökeleği istenilen sertliğe gelinceye kadar ısıtmak ve kurutmak,



peyniri şekillendirmek için kalıplara koymak;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İmalatçı, tereyağı

• İmalatçı, peynir

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, süt ürünleri - 8272

• Makine operatörü, süt işleme - 8272

 

  

7414     Meyve-sebze ile ilgili konserveciler

  

Meyve-sebze ile ilgili konserveciler; sebze, meyve, kabuklu yemiş ve ilgili besinleri, pişirme,

kurutma, tuzlama ve suyunu ya da yağını çıkarma da dahil çeşitli yollarla işler ve konserve

ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Çeşitli meyvelerin suyunu çıkarmak;

(b) yağlı tohum, kabuklu yemiş veya meyvelerden yağ çıkarmak;

(c) meyve, sebze ve ilgili besinleri pişirmek, tuzlamak veya kurutmak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Yağ çıkarıcı

• Konserveci, meyve

• Konserveci, sebze

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, kutulama (teneke)/meyve - 8275

• Makine operatörü, kutulama (teneke)/sebze - 8275

 

  



7415     Gıda ve içecek tadıcılar ve sınıflayıcılar

  

Gıda ve içecek tadıcılar ve sınıflayıcılar; tarımsal ürünler ile yiyecek ve içecekleri kontrol eder,

tadar ve sınıflandırırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kalite ve dereceye yönelik uygun sınıfı belirlemek için tarımsal ürünler ile yiyecek ve

içecekleri, işlem sürecindeki çeşitli aşamalarda kontrol ve test etmek ya da tatmak;

(b) ilgili diğer görevleri yapmak;

(c) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Sınıflayıcı, gıda

• Tadıcı, gıda

• Tadıcı, likör

• Tadıcı, şarap

 

  

7416     Tütün hazırlayıcılar ve tütün ürünleri imalatçıları

  

Tütün hazırlayıcılar ve tütün ürünleri imalatçıları; tütün yapraklarını hazırlar ve çeşitli tütün

ürünleri imal ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) İşlenmiş tütün yapraklarını tip, kalite ve yetiştiği bölgeye göre sınıflamak;

(b) farklı koku karışımlarını elde etmek için kullanılan formüle göre tütün yapraklarını

karıştırmak;

(c) daha sonraki işlemler için tütünlerin nemlendirilmesinde kullanılan vakumlu sandıkları

hazırlamak;

(d) tütün yapraklarından damar ve sapları çıkarmak ve tütünleri kıymak;

(e) elde ya da basit makineler yardımıyla puro, sigara, enfiye ve diğer tütün ürünlerini üretmek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Sınıflayıcı, tütün

• İmalatçı, puro

• İmalatçı, sigara



 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, puro imalatı - 8279

• Makine operatörü, sigara imalatı - 8279

 

  

742       AĞAÇ, MOBİLYA VE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR

  

Ağaç, mobilya ve ilgili işlerde çalışanlar; ağaçları ve ham ahşap ürünleri kurutur ve çürümesini

önlerler; çeşitli alet ya da ağaç işleme makineleri kullanarak ahşap mobilya, donanım, kalıp ve

modeller yapar ve onarırlar, ağaç işleme makinelerini kurar ya da kurup işletirler, saz veya dalları

kullanarak örgü mobilya vb. eşyalar yaparlar, ağaç eşyaları veya eşyaların tahta parçalarını süsler

ve onarırlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Ağaçların kurutulması ve çürümesinin önlenmesi; ahşap

mobilya yapılması, bunların dekore edilmesi ve onarılması; ahşap araç, model ve kalıpların, pipo,

kayak takımı, ayakkabı ya da spor aletleri gibi çeşitli tahta eşyaların tümünün ya da parçalarının

yapılması, dekore edilmesi ve onarılması; hassas kesim, şekil verme veya oyma gibi işlemler için

kullanılan ağaç işleme makinelerinin kurulması ya da kurup işletilmesi; sazlar veya dallar

kullanarak örgü mobilya, sepet ve benzer eşyalar ile saplı süpürge ve fırça yapılması. Diğer

çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

7421 Ağaç işleyiciler

7422 Ahşap işlerinde çalışanlar

7423 Ağaç işleme makinesi montajcıları ve montaj operatörleri

7424 Sepet ve süpürge imalatçıları

 

Not: Yapılan görevler, makinelerin işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime

dayanıyorsa,

meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları içinde sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

7421     Ağaç işleyiciler

  

Ağaç işleyiciler; ağaçları kurutur ve çürümesini önlerler.

 



Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Ağaçları kurutmak için buhar ısıtmalı fırınları kullanmak;

(b) çürümesini ya da parazitlenmesini önlemek için ağaçlara kimyasal maddeler uygulamak;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Ağaç (odun) kurutucu

• Ağaç işleyici

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, işleme/ağaç - 8141

 

  

7422     Ahşap işlerinde çalışanlar

  

Ahşap işlerinde çalışanlar; alet ya da ağaç işleme makineleri ile ahşap mobilya, tekerlek veya

taşıtların diğer ahşap parçalarını, tahta donanımları, kalıp ve modeller ile pipo, ahşap kayak

takımı, ayakkabı, raket ve sopa gibi çeşitli tahta eşyaları yapar, dekore eder ve onarırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Ağaç işleme makineleri ile çeşitli el aletleri kullanarak dolap vb. mobilyalar ile ahşap eşyalar

yapmak ve onarmak;

(b) ahşap taşıtlar, tekerlek ya da diğer ahşap taşıtların parçalarını yapmak ve onarmak;

(c) kalıp, ölçekli model, maket, varil, pipo, ahşap kayak takımı, ayakkabı, raket veya spor sopası

gibi ahşap eşyaları yapmak ve onarmak;

(d) ağaç kakma işiyle mobilya ve eşyaları dekore etmek, kaplama yapmak ve bunlar üzerine desen

oymak;

(e) ağaç eşyaların veya mobilyaların yüzeylerine son işlemleri yapmak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Dolap imalatçısı

• At arabası yapımcısı

• Tekerlek yapımcısı



  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Marangoz - 7124

• Doğramacı - 7124

• Makine operatörü, mobilya imalatı - 8240

 

  

7423     Ağaç işleme makinesi kurucuları ve kurucu - kullanıcıları

  

Ağaç işleme makinesi kurucuları ve kurucu - kullanıcıları; hassas biçme, şekillendirme,

planyalama, delme, tornalama ve oyma makineleri gibi çeşitli ağaç işleme makinelerini kurar veya

kurup işletirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Başkaları tarafından kullanılmak üzere çeşitli tipteki makineleri kurmak ve ayarlamak,

(b) bir veya birden fazla tipteki ağaç işleme makinelerini kurmak ve işletmek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Bıçkıcı, hassas ağaç işleme

• Kurucu, ağaç işleme makinesi

• Kurucu-operatör, ağaç işleme makinesi

• Tornacı, ağaç

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, ağaç işleme - 8240

• Kurucu-operatör, metal işleme makinesi - 7223

 

  

7424     Sepet ve süpürge imalatçıları

  

Sepet ve süpürge imalatçıları; saz veya dallardan örgü mobilya, fırça ve saplı süpürge imal eder ve

sepet örerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 



(a) Kabuğu soyulmuş ve yumuşatılmış hint kamışı, saz, hasır otu, söğüt dalları vb. malzemelerden

örgü mobilyalar yapmak;

(b) sepetçi söğüdü, hint kamışı, kamış, hasır otu veya benzer malzemeleri ağ gibi örerek çeşitli

tipte sepetler yapmak;

(c) kalın kıl, naylon, elyaf ve tel gibi fırça yapımında kullanılan malzemeleri seçmek ve

hazırlamak, bunları fırça tabanına yerleştirmek;

(d) süpürge bitkisi, hasır ve kıl telleri gibi malzemeleri seçmek ve hazırlamak, bunları süpürge

sapına sabitlemek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Sepet imalatçısı

• Fırça imalatçısı

• Mobilya imalatçısı / saz ve dal örgü

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• El işi işçisi, ahşap eşya - 7331

• Makine operatörü, ağaç işleme - 8240

  

743       TEKSTİL VE GİYİM EŞYASI İLE İLGİLİ MESLEKLERDE ÇALIŞANLAR

  

Tekstil ve giyim eşyası ile ilgili mesleklerde çalışanlar; doğal tekstil elyafı, iplik ve bükülmüş

iplik hazırlar, dokuma, trikotaj ve diğer tekniklerle kumaş imal eder, giysi ve diğer tekstil ürünler

ile deri eşyalar yapar ve onarır ya da mobilyaları döşerler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Doğal tekstil elyafı hazırlanması, iplik ve sicimlerin

bükülmesi, iki kat yapılması, sarılması; dokuma, trikotaj ve diğer tekniklerle kumaş imal edilmesi;

provalı giysi yapılması; giyime hazır eşyaların imalatında bulunulması; deri eşyalar yapılması,

bunlar üzerinde değişiklik yapılması ve onarılması; kalıp yapılması, tekstil ve benzer

malzemelerin işaretlenmesi ve kesilmesi; tekstil ve benzer materyallerin elle veya elle işleyen

makinelerle dikilmesi; mobilyaların döşenmesi ve yatak imal edilmesi. Diğer çalışanların

denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

7431 Elyaf hazırlayıcılar

7432 Dokumacılar, trikotajcılar ve ilgili işlerde çalışanlar

7433 Terziler, elbise yapımcıları ve şapka imalatçıları

7434 Kürkçüler ve ilgili işlerde çalışanlar



7435 Kumaş, deri vb. kalıp yapımcıları ve kesimcileri

7436 Dikişçiler, nakışçılar ve ilgili işlerde çalışanlar

7437 Döşemeciler ve ilgili işlerde çalışanlar

 

Not: Yapılan görevler, makinelerin işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime

dayanıyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları içinde

sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

7431     Elyaf hazırlayıcılar

  

Elyaf hazırlayıcılar; bükme ve sarma için yün, pamuk, keten, jüt, kenevir ve diğer doğal tekstil

elyaflarını hazırlarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Doğal tekstil elyaflarını sınıflandırmak;

(b) yün elyaflarını yıkamak;

(c) tekstil elyafını temizlemek ve yumuşatıp kabartmak;

(d) elyafı şerit haline getirmek, bunları taramak, şeritleri katlamak veya yarı bükülmüş iplik haline

getirmek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Tarama işçisi, elyaf/tekstil

• Gerici, elyaf/tekstil

• İplik bükücü, elyaf/tekstil

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, tarama/tekstil elyafı - 8261

  

7432     Dokumacılar, trikotajcılar ve ilgili işlerde çalışanlar

  

Dokumacılar, trikotajcılar ve ilgili işlerde çalışanlar; ipliği elle büker ve sarar, el tezgâhlarında

çeşitli malzemeler dokur, düğümleme tekniği ile halı yapar, elle veya elle çalışan makinelerle

giysi kumaşlarını örer ve benzer imalat işlerini bu yollarla yaparlar.

 



Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) İpliği elle bükmek ve sarmak;

(b) çözgü iplerini dokuma tezgâhlarında elle çekmek;

(c) el tezgâhlarında düz ya da desenli kumaş, goblen (örtü), dantel, halı veya diğer kumaşları

dokumak;

(d) düğümleme tekniği ile halı yapmak;

(e) giysi ve diğer eşyaları elle ya da el makineleriyle örmek;

(f) elle dantel veya su taşı (kurdele) yapmak;

(g) elle ağ yapmak;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak,

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Örücü

• Bükme işçisi, ip

• İp çekici, dokuma tezgâhı

• Dokumacı, halı

• Dokumacı, kumaş

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• El işi işçisi, tekstil - 7332

• Makine operatörü, örme - 8262

• Makine operatörü, dokuma - 8262

 

  

7433     Terziler, elbise yapımcıları ve şapka imalatçıları

  

Terziler, elbise yapımcıları ve şapka imalatçıları; kürk hariç, tekstil dokuması, deri ve diğer

malzemelerden takım elbise, kadın elbisesi ve diğer giysileri yapar, düzeltme ve onarım işleriyle

uğraşır, şapka imal eder ya da konfeksiyon ürünlerinin imalatında çalışırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Genellikle müşterilerin istekleri üzerine palto, takım elbise, etek, gömlek, bluz, kadın çamaşırı,

korse ve benzer giyim eşyaları yapmak;

(b) hazır giyim eşyalarının imalatında çalışmak;

(c) şapka imal etmek;

(d) giyim eşyalarını düzeltmek, onarmak veya bunların modellerini değiştirmek;

(e) tiyatro, televizyon ve sinema prodüksiyonlarında kullanılan kostümleri yapmak ve bunların



bakımını sağlamak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Kadın terzisi

• Kadın şapkacısı

• Terzi

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• El işi işçisi, tekstil - 7332

• Makine operatörü, dikiş - 8263

 

  

7434     Kürkçüler ve ilgili işlerde çalışanlar

  

Kürkçüler ve ilgili işlerde çalışanlar; kürkten giysi vb. eşyalar yapar, bunları düzeltir, onarır ve

modellerini değiştirirler veya hazır giyim eşyalarının üretiminde çalışırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kürk giysi ve diğer eşyaların yapımına yönelik seçilen kalıp taslağına uyacak şekilde, işlenmiş

kürkleri seçmek, gerdirmek ve düzeltmek;

(b) kürk palto, ceket vb. giysi ve eşyalar yapmak;

(c) hazır kürk giyimi imalatında çalışmak;

(d) eski giysilerdeki kürk ve derileri yeniden kullanılır hale getirmek, kürk mantoların içine kumaş

yapıştırmak ve bozulmuş kürk giysileri düzeltmek ve temizlemek;

(e) kürk giysi vb. eşyaları düzeltmek, onarmak ve modelini değiştirmek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Kürkçü

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, dikiş/kürk - 8263

  



7435     Kumaş, deri vb. kalıp yapımcıları ve kesimcileri

  

Kumaş, deri vb. kalıp yapımcıları ve kesimcileri; kalıp yapar, giysi, eldiven ve çeşitli ürünlerin

imalatında kullanılan kumaş, deri ve diğer malzemeleri işaretler ve biçerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Takım elbise, kadın elbisesi, etek, bluz, eldiven, şapka, başlık ve diğer giysilerin yapımında

kullanılan kalıpları çizmek ve biçmek;

(b) kesimi belirlemek amacıyla kumaş, ince deri ve diğer malzemelerin üzerine kalıpların

taslaklarını yapmak;

(c) giysi, eldiven ve benzer eşyaların yapılması için malzemeleri kalıp taslağına göre biçmek;

(d) dokuma eşyalar, bez eşya ve şemsiye gibi ürünlerin imalatında, kalıp yapımı, işaretleme ve

kesim işlerini yapmak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Biçici, giysi

• Biçici, eldiven

• Kalıp yapıcı, kürk

• Kalıp yapıcı, giysi

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, kalıp yapımı/tekstil - 8269

  

7436     Dikişçiler, nakışçılar ve ilgili işlerde çalışanlar

  

Dikişçiler, nakışçılar ve ilgili işlerde çalışanlar; kumaş, kürk, deri vb. malzemelerden giyim

eşyası, eldiven ve diğer ürünleri, elle veya basit dikiş makineleriyle diker, onarır ve süslerler;

ayrıca çeşitli görevleri yaparlar. Kapsanan görevler şunlardır:

(a) Kumaş, deri ve diğer malzemelerden eşyaların yapımı, düzeltilmesi ve onarımında çeşitli dikiş

işlerini yapmak;

(b) giyim eşyası veya benzer malzemeler üzerine dekoratif desenler işlemek;

(c) yelken, çadır, tente ve benzer eşyaları dikmek;

(d) şemsiyeleri monte etmek ve kaplamak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak

(f) diğer çalışanları denetlemek.

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

        Nakışçı



         İmalatçı, şemsiye

         Dikişçi

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

     Kadın terzisi - 7433

      El işi işçisi, tekstil ? 7332

      Makine operatörü, dikiş ? 8263

 

  

7437     Döşemeciler ve ilgili işlerde çalışanlar

  

Döşemeciler ve ilgili işlerde çalışanlar; mobilyaları döşer, yatak imal eder veya tekstil, deri ve

benzer malzemelerden iç dekorasyon mallarını yapar ve bunları yerleştirirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Mobilya iskeletine yayları, doldurma ve kaplama malzemelerini yerleştirmek, bunları

düzenlemek ve sabitlemek;

(b) motorlu araba, vagon ve uçak gibi araçlardaki koltuk ve diğer eşyalara, kaplama kumaşı ve

minderleri döşemek ve yerleştirmek;

(c) yatak imal etmek;

(d) tekstil, deri ve benzer malzemelerden yapılan dokuma eşyaları ve iç dekorasyon ürünlerini

döşemek ve yerleştirmek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İmalatçı, yatak

• Döşemeci, mobilya

• Döşemeci, araç

 

  

744       HAM DERİ, DERİ VE AYAKKABI YAPIMI İLE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR

  

Ham deri, deri ve ayakkabı yapımı ile ilgili işlerde çalışanlar; daha ileri kullanım için kürklü ve

yünlü ham derileri hazırlar, ham derilerden deri imal eder; doğal veya sentetik deriden giysi,

şapka ve eldiven hariç, ayakkabı ve diğer eşyaları yapar ve onarır, deri veya benzer

malzemelerden çeşitli diğer eşyaları imal ederler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Giyim eşyası ve diğer ürünlerin yapımı için kürklü ve yünlü



ham derilerin elle veya basit aletlerle hazırlanması; ham derilerden deri imal edilmesi; giysi, şapka

ve eldiven hariç, deri ve benzer materyallerden ayakkabı ve diğer eşyaların yapılması ve

onarılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

7441 Ham deri işleyiciler, tabakçılar ve postçular

7442 Ayakkabı, çanta yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar

 

Not: Yapılan görevler, makinelerin işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime

dayanıyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları içinde

sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

7441     Ham deri işleyiciler, tabakçılar ve postçular

  

Ham deri işleyiciler, tabakçılar ve postçular; giysi ve diğer ürünlerin yapımı için kürklü ve yünlü

ham derileri hazırlar ve ham deriden deri imal ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Düz ve kürklü derileri ayırmak ve sınıflamak;

(b) vulkanizasyondan önce ham derilerden et ve yağları ayıklamak;

(c) deriden et ve kılları temizlemek;

(d) ham derilerden uzun ve kaba kılları ayıklamak ve diğerlerini tıraşlayarak aynı seviyeye

getirmek;

(e) ham derilerin kenarlarını ayıran makineleri kullanmak;

(f) ham derileri işleyerek deri imal etmek;

(g) kürklü ham derileri boyamak;

(h) derileri boyamak ve cilalamak;

(i) İşlenmiş derileri gerdirmek ve pürüzsüzleştirmek;

(j) ilgili diğer görevleri yapmak;

(k) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Postçu

• Sınıflayıcı, ham deri

• Tabakçı, deri

 



  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, deri tabaklama ? 8265

 

  

7442     Ayakkabı, çanta yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar

  

Ayakkabı, çanta yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar; standart ve özel ayakkabılar yapar ve

onarırlar; deri giysi, şapka ve eldiven hariç, doğal ve sentetik deriden bavul, el çantası ve kemer

gibi çeşitli eşyalar imal ederler; ayrıca ayakkabı vb. ürünlerin imalatında çalışırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Ayakkabı parçalarının kesiminde kullanılan kalıpları yapmak;

(b) ayakkabı parçalarını kesmek, hazırlamak ve birleştirmek;

(c) ayakkabı parçalarını dikmek;

(d) kullanıcıların istekleri doğrultusunda standart ya da ortopedik ayakkabılar yapmak;

(e) sipariş üzerine diğer özel tiplerde ayakkabılar yapmak;

(f) ayakkabıları kontrol etmek ve son işlemlerini yapmak;

(g) ayakkabı onarımı yapmak;

(h) çeşitli eşyaları, örneğin hayvanlar için eyer ve koşum takımı, ayrıca bavul, el çantası, evrak

çantası, deri çantalar ve diğer aksesuarları yapmak ve onarmak,

(i) deri eşya yapımı amacıyla, deri parçalarını kesmek, şekillendir-mek ve doldurmak;

(j) elle veya makineyle deri parçalarını dikmek;

(k) ilgili diğer görevleri yapmak;

(l) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Ayakkabı tamircisi

• Eyerci

• Ayakkabı yapımcısı

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, ayakkabı imalatı - 8266

 

  

8           TESİS VE MAKİNE OPERATÖRLERİ VE MONTAJCILARI

  



Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları; endüstriyel ve tarımsal amaçlı makine ve donanımı

yerinden ya da uzaktan kontrolle işletirler ve çalışmasını gözlerler; trenleri, motorlu taşıtları ve

hareketli makine ve donanımı sürerler ve işletirler ya da tüm ayrıntıları ve işlem sırasını göz

önünde bulundurarak ana parçaları birleştirerek ürünlerin montajını yaparlar.

 

Çalışmalar, temel olarak, yürüyen makineleri kullanabilme ve teknolojik gelişmelere uyum

sağlayabilme yeteneği ile birlikte, endüstriyel ve tarımsal makine ve donanım ile ilgili bilgi ve

deneyim gerektirmektedir. Bu ana gruptaki mesleklerin çoğu, ISCO'nun ikinci beceri seviyesini

gerektirir.

 

Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları

kapsamaktadır: Su tasfiyesi ya da elektrik enerjisi üretim tesisatı ile ilgili tesislerin işletilmesi ve

çalışmasının gözlenmesi ile birlikte, metal, maden, cam, seramik, ağaç, kağıt veya kimyasal

maddeleri işlemek için kullanılan madencilik veya diğer endüstriyel amaçlı makine ve donanımın

işletilmesi ve çalışmasının gözlenmesi; metal, maden, kimyasal madde, kauçuk, plastik, ağaç,

kağıt, tekstil, kürk ve deriyi kullanarak çeşitli eşyaları üretmek veya gıda maddelerini ve ilgili

ürünleri işlemek için kullanılan makine ve donanımın işletilmesi ve çalışmasının gözlenmesi;

matbaa ve ciltleme makinelerinin işletilmesi; trenlerin ve motorlu taşıtların sürülmesi ve

işletilmesi; hareketli endüstriyel ve tarımsal amaçlı makine ve donanımın sürülmesi, işletilmesi ve

çalışmasının gözlenmesi; tüm ayrıntılar ve işlem sırası göz önünde bulundurularak ana parçaların

birleştirilmesi ve ürünlerin monte edilmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil

edilebilir.

 

Bu ana gruptaki meslekler, aşağıdaki alt-ana gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

81 Sabit tesis operatörleri

 

82 Makine operatörleri ve montajcıları

 

83 Sürücüler ve hareketli makinelerin operatörleri

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan

malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana

Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

 

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

81         SABİT TESİS OPERATÖRLERİ

  



Sabit tesis operatörleri; otomatik ve yarı otomatik montaj işlemleri ve endüstriyel robotlar ile

birlikte, endüstriyel madencilik tesisi veya metal, maden, cam, seramik, ağaç, kağıt, kimyasal

madde işlenmesi veya su tasfiyesi, elektrik enerjisi üretimi ve diğer amaçlara yönelik makine ve

donanımı yerinden veya uzaktan kontrolle işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Çalışmalar, esasen işletilen ve çalışması gözlenen endüstriyel tesisle ilgili kavrayış ve deneyim

gerektirmektedir. Çoğu zaman, yürüyen makineleri kullanabilme ve teknolojik gelişmelere uyum

sağlayabilme yeteneğine gerek olmaktadır.

 

Bu alt-ana gruptaki çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır:

Madenlerin ve endüstriyel tesislerinin işletilmesi ve çalışmasının gözlenmesi; metal, maden, cam,

seramik, ağaç, kağıt ve kimyasal maddelerin işlenmesi ya da su tasfiyesi, elektrik enerjisi üretimi

ve diğer amaçlar için endüstriyel tesislerin işletilmesi ve çalışmasının gözlenmesi; endüstriyel

robotlarla birlikte otomatik ya da yarı otomatik montaj hatlarının işletilmesi ve çalışmasının

gözlenmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu alt-ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

811 Madencilik ve maden işleme tesisi operatörleri

 

812 Metal işleme tesisi operatörleri

 

813 Cam, seramik vb. ile ilgili tesis operatörleri

 

814 Ağaç işleme ve kağıt imalat tesisi operatörleri

 

815 Kimyasal madde işleme tesisi operatörleri

 

816 Enerji üretim tesisi ve ilgili tesis operatörleri

 

817 Otomatik montaj hattı ve endüstriyel robot operatörleri

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan

malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana

Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

 

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

811       MADENCİLİK VE MADEN İŞLEME TESİSİ OPERATÖRLERİ



  

Madencilik ve maden işleme tesisi operatörleri; bir maden ocağında kanalların açılmasında,

maden cevheri ve taşların işlenmesinde, kuyuların açılmasında ve kurulmasında kullanılan tesisatı

işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Bir maden ocağı veya bir taş ocağında sürekli madencilik

yapmak, dehlizler açmak veya kanalları kesmek için kullanılan makine ve donanımın işletilmesi

ve çalışmasının gözlenmesi; kuyuların delinmesi ve kazılması ile birlikte, maden cevheri ve

taşlarını işlemekte kullanılan makine ve donanımın işletilmesi ve çalışmasının gözlenmesi. Diğer

çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

8111 Maden tesisi operatörleri

8112 Maden cevheri işleme ve taş işleme tesisi operatörleri

8113 Kuyu açma makinesi operatörleri (Sondörler)

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan

malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana

Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

8111     Maden tesisi operatörleri

  

Maden tesisi operatörleri; bir maden ocağında veya taşocağında kanalları kesen makine ve

donanımı işletirler ve çalışmasını gözlerler; matkapla patlatıcı konulacak delikleri açarlar ya da

sürekli madencilik makinelerini işletirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Bir maden ocağında veya taşocağında kanal kesmek için kullanılan makine ve donanımı

işletmek ve çalışmasını gözlemek; maden ve taşocaklarında patlayıcı konulacak delikleri matkapla

delmek;

(b) sürekli madencilik makinelerini işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, kesme/maden



• Makine operatörü, matkap/maden

• Makine operatörü, madencilik/sürekli

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Madenci - 7111

• Taşocağı işçisi - 7111

• Ateşçi (patlayıcı) - 7112

  

8112     Maden cevheri işleme ve taş işleme tesisi operatörleri

  

Maden cevheri işleme ve taş işleme tesisi operatörleri; maden cevheri ve taşların işlenmesinde

kullanılan makine ve donanımı işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Maden cevherlerini ve taşları gerekli büyüklüklerde ezen ve kıran makine ve donanımı

işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) artık maddelerden arındırmak amacıyla maden cevherlerinin yıkanmasında kullanılan yıkama,

ayıklama, süzme, tortusunu ayırma, filtreden geçirme, özünü çıkarma ve karıştırma işlemlerini

yapan makineleri işletmek ve gözlemek;

(c) daha ileri aşamalardaki işlemleri kolaylaştırmak için çözücülerle maden cevherlerini

karıştırmak;

(d) yoğunlaştırma, yüzdürme, yerçekimi kuvvetiyle ayırma, filtre etme, manyetik veya

elektrostatik ayırma gibi yöntemlerle, maden cevheri veya alüvyonlu tortulardan yoğunlaştırarak

metal ve mineralleri ayırmak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Yüzdürme işçisi, mineraller

• Makine operatörü, ezme/mineral cevheri

• Makine operatörü, öğütme/mineraller

• Makine operatörü, taş işleme

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Kesici, taş - 7113

• Yarıcı (çatlatıcı), taş - 7113

 



  

8113     Kuyu açma makinesi operatörleri (Sondörler)

  

Kuyu açma makinesi operatörleri (Sondörler); kuyuların açılmasında ve işletilmesinde kullanılan

delme makineleri ile donanımını kurarlar, işletirler ve ilgili görevleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Vinç, iskele taşıyıcı boru cihazlarını ve sulu çamur pompalarını hazırlamak ve işletmek;

(b) petrol veya gaz kuyularını delmek için kullanılan dönerek veya vurarak delen makine ve

donanımı işletmek;

(c) petrol veya gaz kuyularını temizlemek ve çalışmasını sağlamak, pompa pistonlarını,

muhafazalarını ve boru takımlarını değiştirmek;

(d) petrol veya gaz kuyuları haricindeki diğer kuyuları ve sondajları delmek amacıyla kullanılan

makine ve donanımı kurmak ve işletmek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Operatör, sondaj donanımı / kuyular

• Operatör, iskele vinci / petrol veya gaz kuyuları

• Operatör, delme donanımı / kuyular

  

812       METAL İŞLEME TESİSİ OPERATÖRLERİ

  

Metal işleme tesisi operatörleri; metal cevherini eritme, metal dönüştürme ve rafinerileştirme

fırınlarını, metal haddehanelerini, metali ısı ile işleme veya metal çıkarma tesisatını işletirler ve

çalışmasını gözlerler. Yapılan görevler genelde şunlardır: Metal cevherini eritme, metal eritme,

rafine etme, metal dönüştürme, tekrar ısı ile işleme ile ilgili fırınların işletilmesi ve çalışmasının

gözlenmesi; metalleri rulo haline getirme, haddeleme ve şekillendirme tesisatının işletilmesi ve

çalışmasının gözlenmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

8121 Maden cevheri ve metal fırını operatörleri

8122 Metal eriticiler, dökümcüler ve haddehane operatörleri

8123 Metal ısıl işlem tesisi operatörleri

8124 Metal çekiciler ve presçiler

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan

malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana



Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

8121     Maden cevheri ve metal fırını operatörleri

  

Maden cevheri ve metal fırını operatörleri; maden cevherini eritme, metale dönüştürme ve rafine

etme ile ilgili fırınları işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Demirli veya demir dışı metallerin üretilmesi amacıyla, maden cevherini eritmek için

kullanılan yüksek fırınları işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) çelik üretmek amacıyla pik demir veya hurda metali dönüştürmeye veya rafine etmeye yönelik

fırınları işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) demir dışı metalleri dönüştürme veya rafine etme ile ilgili fırınları işletmek ve çalışmasını

gözlemek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Fırın operatörü, dönüştürme / demir dışı metaller

• Fırın operatörü, rafine etme / çelik (açık ark ocağı)

• Fırın operatörü, ergitme / metal (yüksek fırın )

  

8122     Metal eriticiler, dökümcüler ve haddehane operatörleri

  

Metal eriticiler, dökümcüler ve haddehane operatörleri; metalleri haddelemeye ilişkin rulo

haddeleri veya metalleri eritmede veya yeniden ısıtmada kullanılan fırınları veya metalleri

dökmek için kullanılan makineleri işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Döküm için demir veya demir dışı metalleri eritmeye yönelik fırınları işletmek ve çalışmasını

gözlemek;

(b) stok metalleri dövme, mekanik presleme, haddeleme ve daha ileri işlemlerle şekil vermeden

önce tekrar ısıtmakta kullanılan fırınları işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) sıcak veya soğuk çeliğe daha ileri işlemlerde kullanılacak şekilleri veya son şeklini vermek

amacıyla kullanılan rulo haddeleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(d) sıcak ve soğuk demir-dışı metallere sac, levha, metal tabakası gibi belli şekiller vermeye



yönelik rulo haddelerini işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(e) uzunlamasına olarak delinmiş demir çubuklardan dikişsiz ve standart boru şekli vermeye

yönelik ruloları işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(f) ergimiş metalleri kalıplara dökmek ve kalıba dökme makinelerini işletmek ve çalışmasını

gözlemek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Fırın operatörü, ergitme / metal

• Makine operatörü, kalıba dökme / metal

• Operatör, rulolama haddesi / demir dışı metal

  

8123     Metal ısıl işlem tesisi operatörleri

  

Metal ısıl işlem tesisi operatörleri; ısıtma, soğutma ve kimyasal işlemler yoluyla metallerin

fiziksel özelliklerini değiştiren tesisatı işletirler ve çalışmasını gözlerler. ;

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) İç basıncı azaltmaya, kolay şekil alabilme özelliğini kazandırmaya ve tane yapısını rafine

etmeye yönelik olarak metal nesneleri ısıtan ve soğutan fırınları işletmek ve çalışmasını

gözlemek;

(b) çelik nesneleri sertleştiren fırınları işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) çelik nesneleri kimyasal maddelerle işleme sokarak, ısıtıp soğutarak veya su ile soğutarak, sert

ve katı bir yapı veya kolayca şekil alabilme özelliği veren tesisatı işletmek ve çalışmasını

gözlemek;

(d) sertleştirilen çelik nesnelerin iç basınçlarını azaltmaya ve dayanıklılık sağlamaya yönelik

fırınları işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Tavlamacı

• Fırın operatörü, sertleştirme / metal

• Fırın operatörü, ısı ile işleme / metal

  

8124     Metal çekiciler ve presçiler

  



Metal çekiciler ve presçiler; tel, boru ve benzer ürünleri yapmak için metalleri çeken ve kalıptan

presleyip çıkaran makine ve donanımı işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Tel çekme makinelerini işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) dikişsiz metal boru çekmek için kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) metal çubuk, boru ve dikişsiz boru yapmak için kalıptan presleyip çıkaran makineleri işletmek

ve çalışmasını gözlemek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörleri, çekme / tel

• Makine operatörleri, kalıptan presleyip çekme / metal

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Çekici, tel - 7221

 

  

813       CAM, SERAMİK VB. İLE İLGİLİ TESİS OPERATÖRLERİ

  

Cam, seramik vb. ile ilgili tesis operatörleri; seramik ürünlerinin yanı sıra cam imalatında

kullanılan kurutma fırınlarını, yüksek fırınları ve diğer makine ve donanımı işletirler ve

çalışmasını gözlerler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Seramik ürünleri ve cam imalatında kullanılan kurutma fırını,

yüksek fırın ve diğer makine ve donanımın işletilmesi ve çalışmasının gözlenmesi. Diğer

çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

8131 Cam ve seramik fırınları ile ilgili tesislerdeki makine operatörleri

8139 Başka yerde sınıflandırılmamış cam, seramik vb. ile ilgili tesis operatörleri

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan

malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana

Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,



meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

8131     Cam ve seramik fırınları ile ilgili tesislerdeki makine operatörleri

  

Cam ve seramik fırınları ile ilgili tesislerdeki makine operatörleri; cam, seramik, porselen ve

tuğla-kiremit imalatında kullanılan kurutma fırınlarını, yüksek fırınlar ve diğer makine ve

donanımı işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Cam imalatı yapan fırınları işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) iç basıncı önlemeye ve ortadan kaldırmaya yönelik olarak camları ısıtan fırınları işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(c) camları sertleştirmeye yönelik kullanılan tavlama fırınlarını işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(d) üfleyerek veya basınç kalıbıyla cam eşyaları şekillendiren makineleri işletmek ve çalışmasını

gözlemek;

(e) erimiş camı çekerek veya yuvarlayarak sürekli tabaka şeklinde düz cam imalatı yapan

makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(f) float cam üreten tesisleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(g) cam levha yüzeyini cilalayan ve düzleyen makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(h) eritilmiş camı çekerek veya hem çekip hem üfleyerek cam çubuk ve boru imalatı yapan

makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(i) çanak, çömlek ve porselen eşyaları fırınlayan veya yeniden fırınlayarak yaldızlı ve süslü hale

getiren kurutma fırınlarını işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(j) tuğla ve kiremit pişiren kurutma fırınlarını işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(k) ilgili diğer görevleri yapmak;

(l) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Fırın operatörü, cam üretimi

• Kurutma fırını operatörü, tuğla ve kiremit

• Kurutma fırını operatörü, çanak-çömlek ve porselen

• Makine operatörü, üfleme cam

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Cam üfleyicisi - 7322

• Cam kesicisi - 7322

• Dökümcü, tuğla ve kiremit - 7321

 



  

8139     Başka yerde sınıflandırılmamış cam, seramik vb. ile ilgili tesis operatörleri

  

Bu birim grup, Grup 813 Cam, seramik vb. ile ilgili tesis operatörleri içindeki diğer birim

gruplarda sınıflandırılmamış cam ve seramik tesisi operatörlerini kapsamaktadır.

 

Örneğin, cam yapımında veya kil, sır ve aşındırıcıları hazırlamakta kullanılan maddelerin

karıştırılmasında ya da erimiş camdan cam elyaflı iplik yapımında kullanılan makine ve

donanımın işletilmesi ile ilgili kişiler burada sınıflanır.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Cam yapımında kullanılan maddeleri karıştıran makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) seramik ve tuğla üretimi için kullanılan kili hazırlayan makineleri işletmek ve çalışmasını

gözlemek;

(c) sır veya aşındırıcı yapmak için kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(d) erimiş camdan cam elyaflı iplik yapmak için kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını

gözlemek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, karıştırma / kil

• Makine operatörü, karıştırma / cam

  

814       AĞAÇ İŞLEME VE KAĞIT İMALAT TESİSİ OPERATÖRLERİ

  

Ağaç işleme ve kağıt imalat tesisi operatörleri; daha ileri kullanıma yönelik olarak ağacı kesen,

biçen ve öğüten makineler ile donanımın yanı sıra, ağaç ve diğer malzemeleri kağıt hamuruna

dönüştüren ve kağıt hamurundan kağıt yapan makine ve donanımı işletirler ve çalışmasını

gözlerler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Daha ileri kullanıma yönelik olarak ağacı işlemek, ağacı ve

diğer malzemeleri kağıt hamuruna dönüştürmek ve kağıt hamurundan kağıt yapmak için

kullanılan makine ve donanımın işletilmesi ve çalışmasının gözlenmesi. Diğer çalışanların

denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

8141 Ağaç işleme tesisi operatörleri

8142 Kağıt hamuru imalat tesisi operatörleri



8143 Kağıt imalat tesisi operatörleri

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan

malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana

Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

8141     Ağaç işleme tesisi operatörleri

  

Ağaç işleme tesisi operatörleri; ağacı biçen, sunta kesen ve kontrplak yapan veya ağacı daha ileri

kullanıma yönelik olarak hazırlayan makine ve donanımı işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Tomruk beslemeli ve taşıyıcılı sistemleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) tomrukları biçmek, yatay kesitleri, kalın kenarları veya kanatları kesmek için ve kesilmiş

kerestelerden pürüzlü kenarları düzeltmek amacıyla kullanılan hızarları ve çok bıçaklı testereleri

işletmek ve çalışmalarını gözlemek;

(c) suntaları kesen makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(d) kontrplâk işleme makinelerini ve kontraplağı presleyen sıcak levhalı pres makinelerini

işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Operatör, şerit testere

• Operatör, hızar tesisi

• Operatör, ağaç işleme tesisi

• Pres operatörü, kontrplak

  

8142     Kağıt hamuru imalat tesisi operatörleri

  

Kağıt hamuru imalat tesisi operatörleri; ağaç, paçavra, halfa otu, saman, hurda kağıt hamuru ve

kırpıntı kağıt gibi malzemeleri kağıt yapımında kullanmak için stok malzemeye dönüştüren

makine ve donanımı işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Tomrukları ağaç hamuruna dönüştüren kesme ve öğütme makinelerini işletmek ve çalışmasını



gözlemek;

(b) ağaç, paçavra, halfa otu, döküntü kağıt hamuru ve kırpıntı kağıt gibi malzemelerden kağıt

hamurunu üreten cihazları işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) kağıt hamuru, paçavra, halfa otu, saman veya hurda kağıt hamuru ve kırpıntı kağıtları

beyazlatan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(d) kağıt yapımı ince hamur malzemesinin hazırlanması amacıyla kağıt hamuru ve diğer

maddeleri birbirine karıştıran, çırpan ve su ile karıştıran makineleri işletmek ve çalışmasını

gözlemek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, öğütme / ağaç

• Operatör, kesme makinesi / kağıt hamuru

• Operatör, kağıt hamuru tesisi

  

8143     Kağıt imalat tesisi operatörleri

  

Kağıt imalat tesisi operatörleri; kağıt hamuru stoklarından kağıt, mukavva ve levha halinde kağıt

hamuru yapan makine ve donanımı işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kağıt imalatının, ıslak kağıt hamurunun kağıda dönüştürülmesi ya da kağıdın kurutulması,

perdahlanması, sarılması, delinmesi gibi aşamalarındaki makine ve donanımı işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(b) kağıt yüzeyini parlatmakta ve cilalamakta kullanılan silindirik perdahlama makinelerini

işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) kaplama bileşimiyle kağıdı perdahlamak ve emprenye etmek için kullanılan makine ve

donanımı işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Operatör, kağıt imalat tesisi

• Operatör, silindirik perdahlama makinesi

  

815       KİMYASAL MADDE İŞLEME TESİSİ OPERATÖRLERİ

  



Kimyasal madde işleme tesisi operatörleri; istenilen özelliklerdeki ürünleri elde etmek için

kimyasal maddeleri ve ilgili malzemeleri işleyen makine ve donanımı işletirler ve çalışmasını

gözlerler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: İstenilen özelliklerde ürün elde etmek üzere kimyasal

maddeleri ezerek, ısıtarak, karıştırarak, süzerek işleyen makine ve donanımın işletilmesi; petrol ya

da petrole dayalı ürünleri işleyen tesislerin işletilmesi ve çalışmasının gözlenmesi. Diğer

çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

8151 Kimyasal madde kırma, öğütme ve karıştırma makineleri operatörleri

8152 Kimyasal madde ısıl işlem tesisi operatörleri

8153 Kimyasal süzme ve ayırma teçhizatı operatörleri

8154 Kimyasal damıtma ve tepkime yaptırma operatörleri (petrol ve doğalgaz hariç)

8155 Petrol ve doğalgaz rafine tesisi operatörleri

8159 Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal madde işleme tesisi operatörleri

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan

malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana

Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

8151     Kimyasal madde kırma, öğütme ve karıştırma makineleri operatörleri

  

Kimyasal madde kırma, öğütme ve karıştırma makineleri operatörleri; kimyasal işlemlerde,

kimyasal maddeleri ezen, öğüten, karıştıran vb. makineleri işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Katı kimyasal maddeleri vb. daha ileri işlemlere hazırlamak için uygun büyüklüklere indiren

değirmenleri ve ezme makinelerini işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) kimyasal işlemlerde kullanılan katıların veya sıvıların karıştırıldığı ya da harmanlandığı

makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, ezme / kimyasal ve ilgili işlemler



• Makine operatörü, karıştırma / kimyasal ve ilgili işlemler

• Operatör, değirmen / kimyasal ve ilgili işlemler

  

8152     Kimyasal madde ısıl işlem tesisi operatörleri

  

Kimyasal madde ısıl işlem tesisi operatörleri; kimyasal vb. işlemlerdeki pişirme, fırınlama gibi ısıl

işlemlere yönelik makine ve donanımı işletir ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Malzemeleri saflaştırmak, karıştırmak veya birleştirmek, belirli özellikler kazandırmak,

kimyasal değişiklikleri etkilemek için pişiren makine ve donanımı işletmek ve çalışmasını

gözlemek;

(b) kimyasal maddeleri kurutmak, belli özellikler kazandırmak ya da kimyasal dönüşümler

sağlamak gibi amaçlarla kullanılan makine ve donanımı işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) kimyasal maddelerin işlenmesinde ve benzer işlemlerde kullanılan kurutucuları işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Kurutma fırını operatörü, kimyasal ve benzer işlemler

• Operatör, çimento üretim tesisi

• Operatör, fırında tavlama donanımı / kimyasal ve ilgili işlemler

  

8153     Kimyasal süzme ve ayırma teçhizatı operatörleri

  

Kimyasal süzme ve ayırma teçhizatı operatörleri; kimyasal maddeleri ve ilgili malzemeleri süzen

ve ayıran makine ve donanımı işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Çözeltileri bir filtre içerisinden geçerken basınçla süzen ve ayıran makineleri işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(b) çözeltileri dönen bir silindire monte edilmiş vakum çekişli filtre edici araçlarla süzen donanımı

işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) merkezkaç kuvvetiyle maddeleri ayıran makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(d) ham petrolden tortu ve su çıkartan donanımı işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 



Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Operatör, ayırıcı / kimyasal ve ilgili işlemler

• Operatör, işleme donanımı / ham petrol

• Basınçlı filtre operatörü / kimyasal ve ilgili malzemeler

  

8154     Kimyasal damıtma ve tepkime yaptırma operatörleri (petrol ve doğalgaz hariç)

  

Kimyasal damıtma ve tepkime yaptırma operatörleri (petrol ve doğalgaz hariç); petrol ve doğalgaz

haricindeki kimyasal maddeleri damıtan ve rafine eden donanımı işletirler ve çalışmasını

gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Ham sıvı kimyasal maddeleri rafine eden veya onları kimyasal bileşenlerine ayıran donanımı

işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) kimyasal bir reaksiyon işleminde işlemleri bir sıraya göre yapan donanımı işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(c) eriyik ve süspansiyonları yoğunlaştıran buharlaşma tankı, vakum kazanı veya benzer cihazları

işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Operatör, konvertör / kimyasal işlemler (petrol ve doğalgaz hariç)

• Operatör, reaktör / kimyasal işlemler (petrol ve doğalgaz hariç)

• Operatör, damıtma donanımı/neftyağı (terebentin)

  

8155     Petrol ve doğalgaz rafine tesisi operatörleri

  

Petrol ve doğalgaz rafine tesisi operatörleri; petrol, petrole dayalı ürünler ile yan ürünleri veya

doğalgazı rafine eden, damıtan ve işleyen makineleri işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Petrol ve petrole dayalı ürünler ile yan ürünlerden kükürt çıkartan tesisatı işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(b) petrol ürünlerini veya su ve kimyasal eriyikleri rafineri içerisinde dolaştırmaya yarayan

pompaları işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) petrol ürünlerini damıtan veya rafine eden donanımı işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(d) kimyasal maddelerle ve diğer katık maddelerle petrolü karıştıran makineleri işletmek ve



çalışmasını gözlemek;

(e) doğalgazı rafine eden ya da başka şekilde işleyen makineleri işletmek ve çalışmasını

gözlemek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Operatör, karıştırıcı/petrol ve doğalgaz rafinesi (etil)

• Operatör, damıtma donanımı/petrol ve doğalgaz rafinesi

  

8159     Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal madde işleme tesisi operatörleri

  

Bu birim grup, Grup 815 Kimyasal madde işleme tesisi operatörleri içindeki diğer birim gruplarda

sınıflandırılmamış kimyasal madde işleme tesis operatörlerini kapsar.

 

Örneğin, kimyasal eriyikleri ağartıcılarla işlemden geçiren, kömürden kok ve gaz üreten, doğal ve

sentetik polimerleri sentetik elyaflar şeklinde çeken ve biçim veren, kimyasal gübre üreten veya

radyoaktif maddeleri çıkartan ve işleyen makine ve donanımı işleten ve çalışmasını gözleyenler

burada sınıflandırılır.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kimyasal eriyikleri ağartıcılarla işlemden geçiren tesisatı işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) kömürden kok veya gaz üreten tesisatı işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) doğal ve sentetik polimerleri sentetik elyaflar şeklinde çeken ve biçim veren tesisatı işletmek

ve çalışmasını gözlemek;

(d) gübre fabrikası donanımını işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(e) maden cevherinden radyoaktif malzemeleri ayıran ve çıkaran veya bu malzemeleri işleyen

tesisatı işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Operatör, kok üretim tesisi

• Operatör, suni gübre tesisi

• Operatör, sentetik elyaf üretim tesisi

  

816       ENERJİ ÜRETİM TESİSİ VE İLGİLİ TESİS OPERATÖRLERİ

  



Enerji üretim tesisi ve ilgili tesis operatörleri; elektrik enerjisi üretim tesisi, su işleme tesisi, çöp

fırını tesisi ve ilgili tesislerdeki makine ve donanımı işletirler ve çalışmasını gözlerler; buhar

kazanlı gemilerin makineleri ile diğer buharlı makineleri işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Elektrik enerjisi üreten makine ve donanımın işletilmesi ve

çalışmasının gözlenmesi; buharlı makinelerin, buharlı kazanların ve çöp fırınları gibi diğer sabit

makine ve donanım ile su işleme tesisi ve pompalama istasyonlarının işletilmesi ve çalışmasının

gözlenmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

8161 Enerji üretim tesisi operatörleri

8162 Buharlı makine ve buharlı kazan operatörleri

8163 Çöp fırını, su arıtma ve ilgili tesis operatörleri

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan

malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana

Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

8161     Enerji üretim tesisi operatörleri

  

Enerji üretim tesisi operatörleri; elektrik ve diğer enerjileri üreten ve dağıtımını kontrol eden

makine ve donanımı işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kömür, petrol veya doğalgaz ateşlemeli buhar enerjisi üreten tesisleri işletmek ve çalışmasını

gözlemek;

(b) nükleer yakıtlı buhar enerjisi üreten tesisleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) hidro-elektrik enerji santrallerini işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(d) güneş, gel-git, jeo-termal ve rüzgar enerjisi gibi diğer enerji üretim tesislerini işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(e) enerji istasyonlarından çıkan elektrik enerjisinin çıkışını ve dağıtımını kontrol etmek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Operatör, elektrik enerjisi tesisi



• Operatör, hidroelektrik enerji tesisi

• Operatör, nükleer enerji tesisi

• Operatör, güneş enerjisi tesisi

  

8162     Buharlı makine ve buharlı kazan operatörleri

  

Buharlı makine ve buharlı kazan operatörleri; karada ve denizde kullanılan buharlı makineleri ve

buhar kazanlarını işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Karada ve denizde kullanılan petrol veya kömür ateşlemeli buharlı makineleri veya buharlı

kazanları işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) ilgili diğer görevleri yapmak;

(c) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Operatör, buhar kazanı / gemi

• Operatör, buhar makinesi

  

8163     Çöp fırını, su arıtma ve ilgili tesis operatörleri

  

Çöp fırını, su arıtma ve ilgili tesis operatörleri; çöp fırınları, su arıtma tesisleri, hava ve gaz

kompresörleri, pompalama istasyonları, soğutma, ısıtma veya havalandırma sistemleri gibi değişik

türdeki tesisleri işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Çöp veya diğer atık malzemeleri yakan çöp fırını vb. makine ve donanımı işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(b) insanların tüketimine yönelik içme ve kullanma sularını arıtan ve temizleyen makine ve

donanımı işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) hava ve gaz kompresörlerini işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(d) sıvıları, gazları, yarı-sıvıları ve toz haline gelmiş maddeleri bir yerden başka bir yere taşıyan

pompalama istasyonlarını işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(e) serin veya soğuk depolamalar için kullanılan soğutma sistemlerini veya endüstriyel işlemleri

işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(f) ısıtma ve havalandırma sistemlerini işletmek ve çalışmasını gözlemek

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 



Burada sınıflandırılan örnek meslekler:

 

• Operatör, çöp fırını/atıkların yok edilmesi

• Operatör, pompalama istasyonu/su

• Operatör, su arıtma tesisi

  

817       OTOMATİK MONTAJ HATTI VE ENDÜSTRİYEL ROBOT OPERATÖRLERİ

  

Otomatik montaj hattı ve endüstriyel robot operatörleri; endüstriyel amaçlı robotlar ile otomatik

veya yarı-otomatik montaj hatlarını işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Endüstriyel amaçlı robotlar ile otomatik veya yarı otomatik

montaj hatlarının işletilmesi ve çalışmasının gözlenmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de

kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

8171 Otomatik montaj hattı operatörleri

8172 Endüstriyel robot operatörleri

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan

malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana

Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

8171     Otomatik montaj hattı operatörleri

  

Otomatik montaj hattı operatörleri; otomatik veya yarı otomatik montaj hatlarını işletirler ve

çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Otomatik veya yarı otomatik montaj fabrikalarını işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) ilgili diğer görevleri yapmak;

(c) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Operatör, montaj hattı/otomatik



  

8172     Endüstriyel robot operatörleri

  

Endüstriyel robot operatörleri; endüstriyel amaçlı robotları işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Endüstriyel robotları işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) ilgili diğer görevleri yapmak;

(c) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Operatör, robot

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Kontrolör, robot - 3123

  

82         MAKİNE OPERATÖRLERİ VE MONTAJCILARI

  

Makine operatörleri ve montajcıları; yerinde veya uzaktan kontrolle endüstriyel amaçlı makineleri

işletirler ve çalışmasını gözlerler; tüm ayrıntıları ve işlem sırasını göz önünde bulundurarak, ana

parçaları birleştirir, ürünlerin montajını yaparlar.

 

Bu çalışmalar temel olarak, işletilen ve çalışması gözlenen endüstriyel amaçlı makine ve donanım

ile ilgili deneyim ve kavrayış gerektirmektedir. Yürüyen makineleri kullanabilme ve teknolojik

gelişmelere uyum sağlayabilme yeteneği de çoğu zaman gerekmektedir.

 

Bu alt-ana grupta çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır: Metal,

mineral, kimyasal madde, kauçuk, plastik, ağaç, kağıt, tekstil, kürk ve deri esaslı ürünleri üreten

ve gıda maddeleri ve ilgili ürünleri işleyen makinelerin işletilmesi ve çalışmasının gözlenmesi;

matbaa ve ciltleme makinelerinin işletilmesi; ürünleri paketleyen ve etiketleyen makinelerin

işletilmesi; tüm ayrıntıları ve işlem sırası göz önünde bulundurularak ana parçaların

birleştirilmesi; ürünlerin montajının yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil

edilebilir.

 

Bu alt ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır.

 

821 Metal ve mineral ürünleri makine operatörleri

 

822 Kimyasal ürünler ile ilgili makine operatörleri



 

823 Kauçuk ve plastik ürünleri makine operatörleri

 

824 Ağaç ürünleri makine operatörleri

 

825 Baskı, ciltleme ve kağıt ürünleri ile ilgili makine operatörleri

 

826 Tekstil, kürk ve deri ürünleri ile ilgili makine operatörleri

 

827 Gıda ve ilgili ürünlerin makine operatörleri

 

828 Montajcılar

 

829 Diğer makine operatörleri ve montajcıları

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan

malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana

Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

 

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

821       METAL VE MİNERAL ÜRÜNLERİ MAKİNE OPERATÖRLERİ

  

Metal ve mineral ürünleri makine operatörleri; metal işleyen makineleri işletirler ve çalışmasını

gözlerler ya da metalik olmayan mineral esaslı malzemelerden ürün imalatı yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Torna tezgahı, motorlu kesici ve delme makinesi gibi metal

işleyen makineler ile delici, öğütücü ve metal kesici takım tezgahlarının veya dökülmemiş

çimentoyu, betonu, taş ürünlerini şekillendirmeye, kalıba koymaya, karıştırmaya, öğütmeye ve

kesmeye yönelik makinelerin işletilmesi ve çalışmasının gözlenmesi. Diğer çalışanların

denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

8211 Takım tezgahı operatörleri

8212 Çimento ve diğer mineral ürünler ile ilgili makine operatörleri

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan

malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana

Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.



Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

8211     Takım tezgahı operatörleri

  

Takım tezgahı operatörleri; takım tezgahı montajcıları tarafından kurulan ve tekrarlamalı işler

yapan otomatik ve yarı-otomatik metal işleme makinelerini işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Numerik kontrollü olarak ya da bir otomatik aktarma makinesi ile bağlantılı da olabilen torna

tezgahı, kalıp presi, motorlu kesici gibi makineleri ya da metal bükme, frezeleme, planyalama,

öğütme, perdahlama ve metal kesmeye yönelik makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) ilgili diğer görevleri yapmak;

(c) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Torna tezgahı operatörü, revolver/metal işleme

• Makine operatörü, matkap/metal

• Makine operatörü, takım tezgahı

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Montajcı, makineli alet - 7223

• Montajcı - operatör, takım tezgahı - 7223

  

8212     Çimento ve diğer mineral ürünler ile ilgili makine operatörleri

  

Çimento ve diğer mineral ürünler ile ilgili makine operatörleri; çeşitli dökülmemiş çimentoyu,

betonu, taş ürünlerini şekillendirmeye, kalıba koymaya, karıştırmaya, öğütmeye ve kesmeye

yönelik makineleri işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Döşeme taşı, parmaklık direkleri, dökme boru kısımları ve hendek boruları, duvar örme ve

bölme dilimleri, yapı parçaları ve kablo boruları, duman ve toz çekme boruları gibi çeşitli beton

ve taş ürünlerini imal eden ve işleyen çekme, kalıba dökme, öğütme ve kesme makinelerinin

işletilmesi ve çalışmasının gözlenmesi;

(b) beton yapmak için kum, çakıl, çimento ve suyu karıştıran makineleri işletmek ve çalışmasını

gözlemek;



(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, dökme beton ürünleri

• Makine operatörü, kalıplı taş ürünleri

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Kurutma fırını operatörü, çimento üretimi - 8152

• Makine operatörü, taş işleme - 8112

 

  

822       KİMYASAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ MAKİNE OPERATÖRLERİ

  

Kimyasal ürünler ile ilgili makine operatörleri; eczacılık ürünlerinin, tuvalet malzemelerinin,

patlayıcı maddelerin, fotoğrafçılık ile ilgili maddelerin ya da diğer çeşitli katkı maddelerinin

üretiminde kullanılan kimyasal maddeleri işleyen makineleri ya da metal eşyaları perdahlamak ve

kaplamak amacıyla kullanılan makineleri işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Daha ileri endüstriyel üretim için istenen özellikleri vermek

amacıyla kimyasal maddeleri ve diğer malzemeleri kalıba döken, filtre eden, fermente eden,

karıştıran, harmanlayan ve diğer işlemlerden geçiren makinelerin işletilmesi ve çalışmasının

denetlenmesi; metal ürünleri perdahlayan, kaplayan ve astarlayan makinelerin işletilmesi ve

çalışmasının gözlenmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

8221 Eczacılık ve tuvalet malzemeleri ile ilgili makine operatörleri

8222 Cephane ve patlayıcı maddeler ile ilgili makine operatörleri

8223 Metal kaplama ile ilgili makine operatörleri

8224 Fotoğrafçılık ürünleri ile ilgili makine operatörleri

8229 Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal ürünler ile ilgili makine operatörleri

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan

malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana

Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.



  

8221     Eczacılık ve tuvalet malzemeleri ile ilgili makine operatörleri

  

Eczacılık ve tuvalet malzemeleri ile ilgili makine operatörleri; eczacılık ürünleri ve tuvalet

malzemeleri üretiminde kullanılan kimyasal maddeleri veya diğer bileşik maddeleri işleyen

makineleri işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Eczacılık ürünleri, tuvalet malzemeleri, deterjan vb. ürünlerin üretiminde kullanılan

malzemeleri kalıba döken, filtre eden, fermente eden, karıştıran, öğüten, dolduran ve sızdırmaz

hale getiren makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) sıcaklık, basınç, akış ve işlem hızını düzenlemek amacıyla kullanılan kumandaları işletmek;

(c) donanımı temizlemek ve dezenfekte etmek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, deterjan üretimi

• Makine operatörü, eczacılık ile ilgili ürünler

• Makine operatörü, tuvalet malzemeleri üretimi

  

8222     Cephane ve patlayıcı maddeler ile ilgili makine operatörleri

  

Cephane ve patlayıcı maddeler ile ilgili makine operatörleri; cephane ve patlayıcı madde

üretiminde kullanılan çeşitli kimyasal maddeleri ve diğer bileşik maddeleri işleyen makineleri

işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Nitroselüloz, gelignit ve çeşitli tipteki itici güç veren ve patlayıcı maddelerin üretilmesinde

kullanılan kimyasal maddeleri karıştıran, harmanlayan ve işleyen makineleri işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(b) patlayıcılar ve fişekler için fitil makinelerini işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) kovan, bomba, füze, torpil, mayın ve benzer aletleri monte eden ve dolduran makineleri

işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 



• Makine operatörü, cephane ürünleri

• Makine operatörü, patlayıcı madde üretimi

• Makine operatörü, kibrit üretimi

  

8223     Metal kaplama ile ilgili makine operatörleri

  

Metal kaplama ile ilgili makine operatörleri; metal eşya veya parçalara paslanma ve aşınmaya

karşı direnç kazandırmak, dekoratif görünüm vermek ya da elektriksel veya magnetik özellikler

kazandırmak amacıyla perdahlayan, kaplama yapan ve astarlayan donanımı işletirler ve

çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Elektrolizle kaplama, galvanize etme, emaye kaplama veya benzer işlemler yapmak amacıyla

metal maddeleri temizleyen donanımı işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) elektrolizle maden kaplama donanımını işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) demir ve çelik ürünlerini astarlamak için kullanılan sıcak daldırma donanımını işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(d) demir dışı metalleri otomatik olarak astarlayan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(e) metal ürünler üzerinde koruyucu veya dekoratif astarlama sağlamak için erimiş metal ya da

diğer maddeleri püskürten veya eskimiş ya da hasarlı yüzeyleri eski haline getirmekte kullanılan

donanımı işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(f) metal maddeleri kimyasal maddelerle işleyerek ve ısıtarak onlara antipas özelliği

kazandırmakta kullanılan donanımı işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, astarlama/metal

• Makine operatörü, perdahlama/metal

• Makine operatörü, kaplama/metal

  

8224     Fotoğrafçılık ürünleri ile ilgili makine operatörleri

  

Fotoğrafçılık ürünleri ile ilgili makine operatörleri; fotografik film ve kağıtların imalatında veya

çekilmiş fotografik filmleri işlemede ve baskı yapmakta kullanılan donanımı işletirler ve

çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Fotografik film ve kağıtların imalatında kullanılan donanımı işletmek ve çalışmasını



gözlemek;

(b) fotografik plakaları desteklemekte ve kaplamakta kullanılan makineleri işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(c) renkli ve siyah beyaz film ve plakaları işleyen donanım ile negatifleri ve saydam filmleri elde

etmek amacıyla kaplama yapan donanımı işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(d) siyah-beyaz veya renkli fotoğrafların basılmasında ya da büyütülüp küçültülmesinde

kullanılan donanımı işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek;

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, fotoğraf banyosu

• Makine operatörü, büyültme/fotoğraf

• Makine operatörü, fotografik film üretimi

• Makine operatörü, baskı/fotoğraf (renkli)

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Banyo yapıcı, film/renkli - 7344

• Büyültmeci, fotoğraf - 7344

• Baskıcı, fotoğraf - 7344

  

8229     Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal ürünler ile ilgili makine operatörleri

  

Bu birim grup, Grup 822 Kimyasal ürünler ile ilgili makine operatörleri içindeki diğer birim

gruplarda sınıflandırılmamış, kimyasal ürünlerle ilgili makine operatörlerini kapsar.

 

Örneğin, linolyum (muşamba), mum, halojen gazı ve benzer maddeler gibi kimyasal maddelere

dayalı ürünleri üreten makineleri işleten ve çalışmasını gözleyen kişilerin burada sınıflandırılması

gerekir.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Linolyum (muşamba), mum, halojen gazlar gibi, kimyasal ürünleri yapan makineleri işletmek

ve çalışmasını gözlemek;

(b) ilgili diğer görevleri yapmak;

(c) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, mum üretimi



• Makine operatörü, halojen gazı üretimi

• Makine operatörü, linolyum (muşamba) üretimi

  

823       KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ MAKİNE OPERATÖRLERİ

  

Kauçuk ve plastik ürünleri makine operatörleri; kauçuğu ve kauçuk bileşiklerini yoğuran ve

karıştıran makineleri işletirler ve çalışmasını gözlerler; doğal ve sentetik kauçuk ve plastikten

çeşitli malzeme ve ürünleri üretirler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Kauçuğu ve kauçuk bileşiklerini yoğuran ve karıştıran

makinelerin işletilmesi ve denetlenmesi, doğal ve sentetik kauçuk ve plastikten çeşitli malzeme ve

ürünlerin üretilmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

8231 Kauçuk ürünleri makine operatörleri

8232 Plastik ürünleri makine operatörleri

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan

malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana

Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

8231     Kauçuk ürünleri makine operatörleri

  

Kauçuk ürünleri makine operatörleri; kauçuğu ve kauçuk bileşiklerini karıştıran ve yoğuran

makineleri işletirler ve çalışmasını gözlerler, kalıba dökülen ayakkabı, ev eşyası, yalıtım

malzemeleri, endüstriyel aksesuarlar veya bisiklet, otomobil, traktör, uçak ve diğer araçların

lastikleri gibi doğal ve sentetik kauçuktan çeşitli ürün ve malzemeleri üretirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kauçuğu ve kauçuk bileşiklerini yoğuran, karıştıran, harmanlayan ve daha ileri işlemlere

hazırlayan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) yuvarlama işlemi ile kauçuk tabakalarını veya kauçuk kumaşları üretmekte kullanılan

makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) vulkanize (kükürtle sertleştirilmiş) kauçuğu kalıba dökmekte ya da bileşimli kauçuğu

çekmekte kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(d) belli bir formda lastik üretmekte, lastikleri vulkanize etmekte, kullanılmış lastikleri

kalıplamakta veya yeniden sırt geçirmekte kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını



gözlemek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, çekme/kauçuk

• Makine operatörü, öğütme/kauçuk

• Makine operatörü, tekerlek lastiği üretimi

 

  

8232     Plastik ürünleri makine operatörleri

  

Plastik ürünleri makine operatörleri; plastik ürünlerini elde etmek amacıyla bileşimleri yoğuran ve

karıştıran makineler ile çeşitli plastik ürün ve eşyaları yapan makineleri işletirler ve çalışmasını

gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Plastik malzemelerini elde etmek amacıyla bileşimleri yoğuran ve karıştıran makineleri

işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) plastik ürünleri kalıba koyarak, presleyerek, keserek veya başka yollarla şekil veren makineleri

işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) plastik ve plastikle emprenye yapılmış malzemeleri astarlayan makineleri işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, presleme (kalıpta)/plastik

• Makine operatörü, döküm/plastik

• Makine operatörü, plastik üretimi

  

824       AĞAÇ ÜRÜNLERİ MAKİNE OPERATÖRLERİ

  

Ağaç ürünleri makine operatörleri; ağaç işleme makinesi montajcıları tarafından kurulmuş ve

sürekli çalışan otomatik ve yarı-otomatik ağaç işleme makinelerini işletirler ve çalışmasını

gözlerler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Ağacı kesen, şekillendiren, delen, planyalayan, tornalayan ve

oymakta kullanılan ağaç işleme makinelerinin işletilmesi ve çalışmasının gözlenmesi. Diğer



çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır

 

8240 Ağaç ürünleri makine operatörleri

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan

malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana

Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

8240     Ağaç ürünleri makine operatörleri

  

Ağaç ürünleri makine operatörleri; ağaç işleme makinesi montajcıları tarafından kurulmuş olan ve

sürekli işlerde kullanılan, otomatik ve yarı-otomatik ağaç işleme makinelerini işletirler ve

çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Önceden monte edilmiş bir veya daha fazla sayıdaki kesici, delici, şekil verici makineyi ya da

planyalama, tornalama ve oyma makinelerini işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) ilgili diğer görevleri yapmak;

(c) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, oyma/ağaç

• Makine operatörü, mobilya üretimi

• Makine operatörü, ağaç ürünleri

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Montajcı, ağaç işleme makinesi - 7423

• Montajcı-operatör, ağaç işleme makinesi - 7423

 

  

825       BASKI, CİLTLEME VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ MAKİNE OPERATÖRLERİ

  

Baskı, ciltleme ve kağıt ürünleri ile ilgili makine operatörleri; çeşitli tipteki baskı ve kopyalama

makinelerini, kitapları ciltleyen ve üzerlerine kabartma işleri yapan veya kağıt, mukavva ve



benzer malzemelerden çeşitli ürünler üreten makineleri işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Çeşitli tipteki baskı ve kopyalama makinelerinin, kitapları

ciltleyen ve üzerlerine kabartma işleri yapan ya da kağıt, mukavva ve benzer malzemelerden

çeşitli ürünler üreten makinelerin işletilmesi ve çalışmasının gözlenmesi. Diğer çalışanların

denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

8251 Baskı makinesi operatörleri

8252 Ciltleme makinesi operatörleri

8253 Kağıt ürünleri makinesi operatörleri

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan

malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana

Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

8251     Baskı makinesi operatörleri

  

Baskı makinesi operatörleri; teneke levha ve diğer malzemeler üzerine baskı yapan çeşitli tipteki

malzemeleri işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Silindir baskı, platin baskı, rotatif baskı, ofset baskı, direkt litografik baskı (taş baskı), tifdruk

baskı (çukur baskı) ve duvarkağıdı baskı preslerini işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) ilgili diğer görevleri yapmak;

(c) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Pres operatörü, baskı/silindir

• Pres operatörü, baskı/ofset

• Pres operatörü, baskı/rotatif

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Mürettip, matbaa - 7341

• Matbaacı - 7341



• Dizgici (yazı dizme makinesi) - 7341

 

  

8252     Ciltleme makinesi operatörleri

  

Ciltleme makinesi operatörleri; kitapları ciltleyen ve kitapların üzerine kabartma işleri yapan

makineleri işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Ciltleme makinelerini işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) kitap kapakları üzerine kabartma baskı yapan pres makinelerini işletmek ve çalışmasını

gözlemek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, ciltleme

• Makine operatörü, kabartma/kitaplar

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Ciltçi - 7345

• Kabartmacı-yaldızlamacı - 7345

 

  

8253     Kağıt ürünleri makinesi operatörleri

  

Kağıt ürünleri makinesi operatörleri; kağıt, mukavva, karton, şeffaf kağıt ve benzer

malzemelerden kutu, zarf, torba ve diğer ürünleri üreten makineleri işletirler ve çalışmasını

gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kağıdı kartona tutkalla yapıştıran, istenilen uzunlukta kesen ya da paket kutusu oluşturmak

amacıyla kartonları ve mukavvaları kesen ve katlayan makineleri işletmek ve çalışmasını

gözlemek;

(b) kağıt, mukavva veya kartondan yapılmış içecek bardaklarını veya diğer muhafazaları oluşturan

presleme makinelerini işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) kağıt vb. malzemelerden zarf ve kağıt kutu yapmak amacıyla kesme, katlama ve yapıştırmada

kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;



(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, karton ürünleri

• Makine operatörü, zarf ve kağıt torba üretimi

• Makine operatörü, kağıt kutu üretimi

• Makine operatörü, kağıt ürünleri

  

826       TEKSTİL, KÜRK VE DERİ ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ MAKİNE OPERATÖRLERİ

  

Tekstil, kürk ve deri ürünleri ile ilgili makine operatörleri; elyaf ve iplik, post ve ham deri

hazırlayan, tekstil, kürk ve deri ürünlerini üreten ya da kuru temizleme yapan makineleri

kullanırlar ve çalışmasını gözlerler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Elyaf hazırlamakta, iplik bükmekte ve sarmakta kullanılan

makinelerin; tekstil dokumakta ve örmekte kullanılan makinelerin; çeşitli malzemelerden giyim

eşyaları imalatı yapan makinelerin; tekstil ürünlerini ağartan, boyayan ve temizleyen makinelerin;

deri, post, ham deri ve kürkleri hazırlayan ve işleyen makineler ile ayakkabı ve ilgili ürünleri

üreten makinelerin işletilmesi ve çalışmasının gözlenmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de

kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

8261 Elyaf hazırlama, bükme ve sarma makineleri operatörleri

8262 Dokuma ve örme makineleri operatörleri

8263 Dikiş makinesi operatörleri

8264 Ağartma, boyama ve temizleme makineleri operatörleri

8265 Kürk ve deri hazırlama makineleri operatörleri

8266 Ayakkabı yapımı ile ilgili makine operatörleri

8269 Başka yerde sınıflandırılmamış tekstil, kürk ve deri ürünleri ile ilgili makine operatörleri

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan

malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana

Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

8261     Elyaf hazırlama, bükme ve sarma makineleri operatörleri



  

Elyaf hazırlama, bükme ve sarma makineleri operatörleri; elyaf hazırlamakta, iplik ve sicim

çekmekte, iki kat yapmakta, bükmekte ve sarmakta kullanılan makineleri işletirler ve çalışmasını

gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Tekstil elyaflarını tek tip bir harman olacak şekilde birleştiren makineleri işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(b) tekstil elyaflarını temizleyen, taraklayan, şeritlere dönüştüren, ilk çekim için elyafları şeritler

halinde taraklayan, şeritleri katlayan veya katlanmış şeritleri şeritli vatkalar haline getiren, birkaç

şeriti aynı kalite ve ağırlıkta inceltilmiş bir iplik haline gelecek şekilde birleştiren makineleri

işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) şeritleri fitil haline getiren makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(d) yarı bükülmüş ipliklerden iplik ve sicim büken, bobin üzerine iki veya daha fazla ipliği saran,

iki veya daha fazla iplik telini daha ağır ve dayanaklı tek bir iplik haline getiren ya da ipliği bir

bobinden diğerine aktaran makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, elyaf hazırlama

• Makine operatörü, bükme/ip ve sicim

• Makine operatörü, iplik bükme/ip ve sicim

• Makine operatörü, sarma/ip ve sicim

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Bükücü - 7432

 

  

8262     Dokuma ve örme makineleri operatörleri

  

Dokuma ve örme makineleri operatörleri; dokuma ve örme makineleri ile tekstil malzemeleri ve

kumaş üretmek için kullanılan ilgili donanımları işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Düz veya şekilli dokumalar, duvar halısı (resimli dokumalı duvar örtüsü), dantel, halı, giysi,

mensucat veya diğer kumaşları ve eşyaları dokumakta ve örmekte kullanılan makineleri işletmek

ve çalışmasını gözlemek;



(b) ilgili diğer görevleri yapmak;

(c) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, örme

• Makine operatörü, ağ üretimi

• Makine operatörü, dokuma

• Makine operatörü, dokuma/halı

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Örgücü - 7432

• Dokumacı, halı - 7432

• Dokumacı, dokumalar - 7432

 

  

8263     Dikiş makinesi operatörleri

  

Dikiş makinesi operatörleri; tekstil, kürk ve deri giyim eşyaları yapımı için veya giyim eşyaları

veya diğer malzemeler üzerine süs şekillerini işlemek için kullanılan dikiş makinelerini işletirler

ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Giyim eşyası, eldiven ve çeşitli tekstil, kürk ve deri ürünlerinin imalatında ve onarımında

kullanılan standart veya değişik işlevlere sahip, tek iğneli veya çok iğneli dikiş makinelerini

işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) tekstil ürünlerinin ve diğer malzemelerin üzerine nakış işlemek için kullanılan standart veya

değişik işlevlere sahip, tek iğneli veya çok iğneli dikiş makinelerini işletmek ve çalışmasını

gözlemek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, dikiş

• Makine operatörü, dikiş/nakış

• Makine operatörü, dikiş/tekstil ürünleri

 

  



Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Nakış işlemeci - 7536

• Kürkçü - 7434

• Elişi çalışanı, tekstil ürünleri - 7332

• Terzi - 7433

 

  

8264     Ağartma, boyama ve temizleme makineleri operatörleri

  

Ağartma, boyama ve temizleme makineleri operatörleri; elyaf, iplik, dokuma veya kuru

temizlenebilen tekstil ürünlerini, kürk ve deri eşyaları ağartan, boyayan, yıkayan veya başka

yöntemlerle işlemlerden geçiren makineleri işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Tekstil ürünlerinin rengini açmak veya özel bir renk vermek için işlemlerden geçiren

makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) tekstil, kürk ve deri ürünlerindeki leke, kir, kimyasal madde fazlalıklarını ve doğal

yapışkanları ortadan kaldırmak için yıkayan veya kuru temizleme yapan makineleri işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(c) kumaşı çektiren (büzen) veya elyafları birbirine kenetleyerek dokumayı güçlendiren

makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(d) tekstil ürünlerini su geçirmez hale getirmek amacıyla kimyasal maddelerle emprenye eden

makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(e) ipekli kumaşa şekil ve ağırlık vermek amacıyla birtakım işlemlerden geçirmekte kullanılan

makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(f) tekstil ürünlerini presleyen, geren veya parlatan ya da perdahlama işlemlerini uygulayan

makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, kuru temizleme

• Makine operatörü, boyama/tekstil elyafı

• Makine operatörü, çamaşır yıkama

• Makine operatörü, ütüleme/çamaşırhane

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Çamaşırcı, el - 9133



• Ütücü, el - 9133

 

  

8265     Kürk ve deri hazırlama makineleri operatörleri

  

Kürk ve deri hazırlama makineleri operatörleri; deri hazırlamakta, kürk ve yünlü ham derileri

işlemekte kullanılan çeşitli makineleri işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) İşlemeye geçmeden önce ham derilerden et ve yağları temizleyen makineleri işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(b) kürklü derilerden uzun kaba kılları ortadan kaldıran, uzun kılları düzleştirerek kırkan ve şekil

verilmiş postları boyayan, geren ve düzleyen makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) derilerden artık yünleri veya postlardan et ve kılları ayıran makineler ile postları bölen

makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(d) eriyikler içinde post ve derileri işlemlerden geçiren ve bunları işlenmiş deri haline getirmeye

yönelik nihai işlemleri uygulayan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(e) deriyi boyamada ve parlatmada kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, kılların temizlenmesi/ham deri

• Makine operatörü, boyama/deri

• Makine operatörü, sepileme (tabaklama)

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Boyacı, ham deri - 7441

• Sepici - 7441

 

  

8266     Ayakkabı yapımı ile ilgili makine operatörleri

  

Ayakkabı yapımı ile ilgili makine operatörleri; deri esaslı standart veya özel ayakkabıların, el

çantası ve diğer aksesuarların üretilmesinde ve onarımında kullanılan makineleri işletirler ve

çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 



(a) Kalıp çıkaran (işaretleyen) ve ayakkabı parçalarını kesen makineleri işletmek ve çalışmasını

gözlemek;

(b) ayakkabı parçalarını veya kenarlarını birleştirerek diken, parlatmada ve süslemekte kullanılan

ve perdahlama işlemleri yapan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) bavul, el çantası, kemer ve semer, hamut, koşum takımları gibi diğer aksesuarları üreten

makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, ayakkabı üretimi

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Ayakkabı tamircisi - 7442

• Elişi ustası, deri - 7332

  

8269     Başka yerde sınıflandırılmamış tekstil, kürk ve deri ürünleri ile ilgili makine operatörleri

  

Bu birim grup, Grup 826 Tekstil, kürk ve deri ürünleri ile ilgili makine operatörleri içindeki diğer

birim gruplarda sınıflandırılmamış tekstil, kürk ve deri ürünleri ile ilgili makine operatörlerini

kapsamaktadır.

 

Örneğin, şapka, kurdele ve diğer şeritlerin yapımında kullanılan makinelerin işletilmesi ve

çalışmasının gözlenmesi ile ilgili kişilerin burada sınıflandırılması gerekir.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) tekstil, kürk veya derilere şekil veren veya şapka yapımında kullanılan makineleri işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(b) şerit vb. süs eşyalarının yapımında kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, kurdele üretimi

• Makine operatörü, şapka imalatı

• Makine operatörü, kalıp yapımı/tekstil ürünleri

  



Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Bayan başlığı imalatçısı - 7433

• Kalıpçı, giyim eşyası - 7435

  

827       GIDA VE İLGİLİ ÜRÜNLERİN MAKİNE OPERATÖRLERİ

  

Gıda ve ilgili ürünlerin makine operatörleri; gıda maddelerini işleyen, insan ve hayvan tüketimi

için gıda ve ilgili ürünlerin imalatını yapan makineleri işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Mezbahada hayvanların kesilmesinde ve karkas etler ile

balıkların depolama ve satışa yönelik hazırlanmasında; et ve balık ürünlerinin imalatının

yapılmasında; süt ve kremanın işlenmesinde; süt ürünleri imalatının yapılmasında; hububat,

baharat veya benzer gıda maddelerinin ezilmesi ve öğütülmesinde; ekmek, pasta ve ilgili ürünlerin

imalatının yapılmasında; sebze, sert kabuklu meyve ve sebzelerin işlenmesinde; şeker işlemede ve

rafine etmede; çay, kahve ve kakao işlemede; bira, şarap, sert içkiler ile diğer içecekleri ve tütün

ürünlerini işlemede kullanılan makinelerin işletilmesi ve çalışmasının gözlenmesi. Diğer

çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

8271 Et ve balık işleme ile ilgili makine operatörleri

8272 Süt ürünleri ile ilgili makine operatörleri

8273 Hububat ve baharat öğütme ile ilgili makine operatörleri

8274 Fırıncılık mamulleri, tahıl ve çikolata ürünleri ile ilgili makine operatörleri

8275 Meyve, sebze ve sert kabuklu meyveleri işleme ile ilgili makine operatörleri

8276 Şeker üretimi ile ilgili makine operatörleri

8277 Çay, kahve ve kakao işleme ile ilgili makine operatörleri

8278 Bira, şarap ve diğer içeceklerle ilgili makine operatörleri

8279 Tütün işleme ile ilgili makine operatörleri

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan

malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana

Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

8271     Et ve balık işleme ile ilgili makine operatörleri

  

Et ve balık işleme ile ilgili makine operatörleri; mezbahalarda hayvanları kesmekte, karkas etleri

kesip düzenlemekte, standart et ve balık parçalarını hazırlamakta ve ayrıca et ve balık ürünlerinin



imalatını yapmakta kullanılan makineleri işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Mezbahada hayvanları kesmekte, karkas etleri temizleyip düzenlemekte, etleri veya balıkları

standart parçalar halinde kesmekte kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) et veya balığın doğranmasında ya da karıştırılmasında kullanılan makineleri işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(c) et ve balığı işlemekte ve sosis, sucuk, salam, füme gibi çeşitli et ve balık ürünlerinin

imalatında kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(d) konservelenmiş ve dondurulmuş et ve balık yemekleri üretmekte kullanılan makineleri

işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, balık işleme

• Makine operatörü, et işleme   

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Kasap - 7411

• Balıkçı (satıcı) - 7411

 

  

8272     Süt ürünleri ile ilgili makine operatörleri

  

Süt ürünleri ile ilgili makine operatörleri; süt ve krema işlemekte ve süt ürünleri üretmekte

kullanılan makineleri işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Süt ve kremayı pastörize eden, homojenize eden ve ısıtarak işlemden geçiren makineleri

işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) yoğunlaştırılmış süt ve süt tozu yapan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) tereyağı, peynir, yoğurt ve diğer süt ürünlerini üreten makineleri işletmek ve çalışmasını

gözlemek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:



 

• Makine operatörü, süt ürünleri

• Makine operatörü, pastörizasyon/süt

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• İmalatçı, tereyağ - 7413

• İmalatçı, peynir - 7413

 

  

8273     Hububat ve baharat öğütme ile ilgili makine operatörleri

  

Hububat ve baharat öğütme ile ilgili makine operatörleri; insan veya hayvanların tüketimine

yönelik olarak hububat, baharat ve bunlara benzer gıda maddelerini ezmek, öğütmek,

harmanlamak gibi işlemlerde kullanılan makineleri işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Pirinç unu, yemeklik pirinç ve hayvan yemi üretimine yönelik olarak pirinci işlemekte

kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) hububat ve baharatları öğütmekte kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, öğütme/tahıl

• Makine operatörü, kabuğundan ayırma ve öğütme/pirinç

• Makine operatörü, öğütme/baharat

  

8274     Fırıncılık mamulleri, tahıl ve çikolata ürünleri ile ilgili makine operatörleri

  

Fırıncılık mamulleri, tahıl ve çikolata ürünleri ile ilgili makine operatörleri; un, kakao ve diğer

katkı maddelerinden kahvaltı ürünleri, ekmek, hamur işi, pasta, çikolata ve benzer ürünlerin

üretiminde karıştırma, harmanlama, şekil verme ve fırınlama gibi işlerde kullanılan makineleri

işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Ekmek, hamur işleri, pasta ve benzer ürünlerin üretiminde kullanılacak hamuru hazırlamak

için un ile diğer maddeleri karıştıran ve harmanlayan makineleri işletmek ve çalışmasını



gözlemek;

(b) ekmek, hamur işleri, pasta ve benzer ürünlerin üretiminde kullanılacak hamuru yoğuran ve

şekillendiren makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) ekmek, hamur işleri, pasta ve ilgili ürünlerin pişirilmesinde kullanılan fırınları işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(d) kahvaltılık hububat ürünlerinin üretiminde kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını

gözlemek;

(e) çikolata ve şekerleme yapımında kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, ekmek üretimi

• Makine operatörü, çikolata üretimi

• Makine operatörü, şekerleme üretimi

• Makine operatörü, hamur işleri üretimi

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

• Fırıncı - 7412

• İmalatçı, çikolata - 7412

 

  

8275     Meyve, sebze ve sert kabuklu meyveleri işleme ile ilgili makine operatörleri

  

Meyve, sebze ve sert kabuklu meyveleri işleme ile ilgili makine operatörleri; meyve ve sebzelerin

özsuyunu çıkarmada, yağlı tohumlardan, sert kabuklu yemişler ile meyvelerden yağ çıkarmakta

kullanılan, ayrıca meyve, sebze ve sert kabuklu yemişleri kurutarak, pişirerek, konserveleyerek ya

da dondurarak işleyen makineleri kullanırlar ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a)Isıtarak veya presleyerek meyve ve sebzelerin özsuyunu çıkaran makineleri işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(b)yağlı tohumlardan, sert kabuklu yemişler ile meyvelerden yağ çıkarmakta ve bu yağları rafine

etmekte kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c)hayvansal ve bitkisel yağlardan margarin ve benzeri ürünlerin imalatında kullanılan makineleri

işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(d)daha ileri işlemlere yönelik olarak meyve, sebze ve sert kabuklu yemişleri hazırlamakta

kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(e)meyve, sebze ve sert kabuklu meyveleri kurutmakta, pişirmekte, konserve yapmakta,

dondurmakta veya başka işlemlerden geçirmekte kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını



gözlemek;

(f)ilgili diğer görevleri yapmak; (g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, meyve işleme

• Makine operatörü, sebze işleme

• Pres-operatörü, yenilebilir sıvı yağlar

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Çıkarıcı, yağ - 7414

• Makine operatörü, alkolsüz içecek üretimi - 8278

• Konserveci, meyve - 7414

• Konserveci, sebze - 7414

  

8276     Şeker üretimi ile ilgili makine operatörleri

  

Şeker üretimi ile ilgili makine operatörleri; şeker kamışı ile şekerpancarını işlemekte ve rafine

etmekte kullanılan şeker makinelerini işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Şekerkamışını veya şekerpancarını ezerek özsularını çıkarmakta kullanılan makineleri işletmek

ve çalışmasını gözlemek;

(b) sıvı şekeri rafine etmekte veya sıcak sıvı şekerden şeker kristalleri üretmekte kullanılan

makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) sürekli işlemlerle şekerpancarını veya şekerkamışını rafine eden makineleri işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(d) akçaağaç, palmiye ve diğer sebze kaynaklarından şeker sularını çıkaran ve rafine eden

makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(e) bal işleyen makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, şeker üretimi

  

8277     Çay, kahve ve kakao işleme ile ilgili makine operatörleri

  



Çay, kahve ve kakao işleme ile ilgili makine operatörleri; çay yapraklarını, kahve veya kakao

tanelerini ve hindiba köklerini harmanlayan ve hazırlayan makineleri işletirler ve çalışmasını

gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Çay yapraklarını kurutmak, solmuş yaprakları yuvarlamak ve yuvarlanmış yaprakları

kurutmak ve çeşitli derecelerdeki çayları harmanlamakta kullanılan makineleri işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(b) kahve ve kakao tohumlarını kesmekte, tanelerin suyunun çekilmesinde, kabuğunun

soyulmasında, temizlenmesinde ve harmanlanmasında kullanılan makineleri işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(c) harmanlanmış kahve veya kakao tanelerini ya da hindiba köklerini kavuran makineleri

işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(d) çay yapraklarını ezmekte veya kahve, kakao ya da hindibaları öğütmekte kullanılan makineleri

işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, kakao çekirdeği işleme

• Makine operatörü, kahve çekirdeği işleme

• Makine operatörü, çay yaprağı işleme

 

  

8278     Bira, şarap ve diğer içeceklerle ilgili makine operatörleri

  

Bira, şarap ve diğer içeceklerle ilgili makine operatörleri; meyve ve sebze suları haricinde, malt

likörleri, şarap ve diğer alkollü veya alkolsüz içecekleri yapmak amacıyla tahılları ve meyveleri

karıştırmada, sıkmada veya filizlendirme ve mayalandırmada kullanılan makineleri işletirler ve

çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Damıtılmış ve malt yapılmış likörlerin yapımında kullanılan arpa ve diğer tahılları işlemekte,

fermentasyon işleminin denetiminde kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) şarap yapımında, üzüm ve diğer meyveleri işlemekte ve fermentasyon işleminin denetiminde

kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) alkollü içeceklerin alkol derecesini artıran veya azaltan imbikleri işletmek ve çalışmasını

gözlemek;

(d) istenilen tat ve kokuyu elde etmek amacıyla şarapları ve likörleri karıştırmakta kullanılan



makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(e) meyve ve sebze suları hariç, alkolsüz içecekleri imal etmekte kullanılan makineleri işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Bira imalatçısı

• Makine operatörü, malt yapımı/ispirtolu içkiler

• Makine operatörü, düşük dereceli alkollü içki üretimi

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, meyve suyu üretimi - 8275

• Tadıcı, şarap - 7415

 

  

8279     Tütün işleme ile ilgili makine operatörleri

  

Tütün işleme ile ilgili makine operatörleri; tütün işlemekte kullanılan makineler ile sigara ve diğer

tütün ürünlerinin imalatında kullanılan makineleri işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Sigara ve diğer tütün ürünlerinin imalatında kullanılan, tütünü hazırlayan makineleri işletmek

ve çalışmasını gözlemek;

(b) sigara ve diğer tütün ürünlerinin üretiminde kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını

gözlemek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Makine operatörü, puro üretimi

• Makine operatörü, sigara üretimi

• Makine operatörü, tütün işleme

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Sınıflayıcı, tütün - 7416

• İmalatçı, puro - 7416



 

  

828       MONTAJCILAR

  

Montajcılar; önceden belirlenmiş kural ve planlara uygun olarak, bir ürüne ait parçaların

montajını yaparlar. Montajı yapılan ürünler, montaj hattı boyunca bir çalışandan diğer çalışana

hareket halinde olabilir.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Önceden belirlenmiş kurallara uygun olarak, ürünlerin

montajının yapılması.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

8281 Mekanik makine montajcıları

8282 Elektrikli teçhizat montajcıları

8283 Elektronik teçhizat montajcıları

8284 Metal, kauçuk ve plastik ürünleri montajcıları

8285 Ağaç ve ilgili ürünlerin montajcıları

8286 Mukavva, tekstil ve ilgili ürünlerin montajcıları

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan

malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana

Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

8281     Mekanik makine montajcıları

  

Mekanik makine montajcıları; mekanik makinelerin parça ve bölümlerini, önceden belirlenmiş

kural ve planlara uygun olarak birleştirerek monte ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

(a) Mekanik makinelerin, motorların ve motorlu taşıtların parça ya da ana bölümlerini, önceden

belirlenmiş kurallara uygun olarak monte etmek;

(b) ilgili diğer görevleri yapmak;

(c) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Montajcı, uçak

• Montajcı, mekanik makineler



• Montajcı, motorlu taşıt

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Operatör, montaj hattı/otomatik - 8171

 

  

8282     Elektrikli teçhizat montajcıları

  

Elektrikli teçhizat montajcıları; elektrikli teçhizata ilişkin parça ve bölümleri önceden belirlenmiş

kural ve planlara uygun olarak birleştirerek monte ederler. Kapsanan görevler şunlardır:

(a) Elektrikli teçhizata ilişkin parça ve bölümleri önceden belirlenmiş kural ve planlara uygun

olarak monte etmek;

(b) ilgili diğer görevleri yapmak;

(c) diğer çalışanları denetlemek.

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Elektrikli teçhizat montajcısı

  

8283     Elektronik teçhizat montajcıları

  

Elektronik teçhizat montajcıları; elektronik teçhizata ilişkin parça ve bölümleri önceden

belirlenmiş kural ve planlara uygun olarak birleştirerek monte ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Elektronik teçhizata ilişkin parça ve bölümleri önceden belirlenmiş kural ve planlara uygun

olarak monte etmek;

(b) ilgili diğer görevleri yapmak;

(c) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Montajcı, elektronik teçhizat

  

8284     Metal, kauçuk ve plastik ürünleri montajcıları

  

Metal, kauçuk ve plastik ürünleri montajcıları; oyuncak, spor malzemesi, bisiklet vb. gibi çeşitli

türdeki ürünlere ait metal, kauçuk veya plastik parça ve bölümlerin önceden belirlenmiş kural ve

planlara uygun olarak monte edilmesi aşamasında, uzmanlık gerektiren sınırlı görevleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:



 

(a) Çeşitli türdeki ürünlere ait metal, kauçuk veya plastik parça ve bölümlerini, önceden

belirlenmiş kural ve planlara uygun olarak monte etmek;

(b) ilgili diğer görevleri yapmak;

(c) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Montajcı, metal ürünleri

• Montajcı, plastik ürünleri

• Montajcı, kauçuk ürünleri

  

8285     Ağaç ve ilgili ürünlerin montajcıları

  

Ağaç ve ilgili ürünlerin montajcıları; çeşitli ürünlere ait ağaç ve benzer malzemelerden yapılmış

parça ve bölümlerin önceden belirlenmiş kural ve planlara uygun olarak montajlarını yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Çeşitli ürünlerin ağaç ve benzer malzemelerden yapılmış parçalarını ve ana bölümlerini,

önceden belirlenmiş kural ve planlara uygun olarak monte etmek;

(b) ilgili diğer görevleri yapmak

(c) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Montajcı, ağaç ürünleri

  

8286     Mukavva, tekstil ve ilgili ürünlerin montajcıları

  

Mukavva, tekstil ve ilgili ürünlerin montajcıları; çeşitli ürünlere ait mukavva, tekstil, deri ve

benzer malzemelerden yapılmış parça ve bölümleri önceden belirlenmiş kural ve planlara uygun

olarak birleştirerek monte ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Çeşitli ürünlere ait mukavva, tekstil, deri ve benzer malzemelerden yapılmış parça ve

bölümleri önceden belirlenmiş kural ve planlara uygun olarak monte etmek;

(b) metal, plastik vb. aksamı yerine monte etmek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 



Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Montajcı, deri ürünleri

• Montajcı, mukavva ürünleri

• Montajcı, tekstil ürünleri

  

829       DİĞER MAKİNE OPERATÖRLERİ VE MONTAJCILARI

  

Diğer makine operatörleri ve montajcıları; paketleme, etiketleme ve pul basma makinelerini

işletirler ve çalışmasını gözlerler ya da geniş bir yelpazedeki malzemelerden üretilen parçaların,

önceden belirlenmiş kural ve planlara uygun olarak montajını yaparlar.

 

Kapsanan görevler genelde şunlardır: Paketleme, etiketleme ve gerek duyulduğunda ürünlere,

paketlere ve konteynerlere pul basmada kullanılan makinelerin işletilmesi ve çalışmasının

gözlenmesi ya da çok çeşitli malzemelerden üretilen parçaların önceden belirlenmiş kural ve

planlara uygun olarak montajının yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil

edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır:

 

8290 Diğer makine operatörleri ve montajcıları

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan

malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana

Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

8290     Diğer makine operatörleri ve montajcıları

  

Diğer makine operatörleri ve montajcıları; paketleme, etiketleme ve pul basma makinelerini

işletirler ve çalışmasını gözlerler ya da çok çeşitli malzemelerden üretilen parçaların önceden

belirlenmiş kural ve planlara uygun olarak montajını yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Depolama ya da sevk amacıyla, sıvı olanlar da dahil, çeşitli ürünleri saran ve paketleyen

makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) tutkallayarak ya da başka bir yöntemle ürünleri paketlemede, paketleri ve çeşitli konteynerleri

etiketlemede veya pul basmada kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) çok çeşitli malzemelerden üretilen parçaların önceden belirlenmiş kural ve planlara uygun



olarak montajını yapmak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Montajcı, karma ürünler

• Makine operatörü, etiketleme

• Makine operatörü, paketleme

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Paketlemeci, el ile - 9322

 

  

83         SÜRÜCÜLER VE HAREKETLİ MAKİNELERİN OPERATÖRLERİ

  

Sürücüler ve hareketli makinelerin operatörleri; trenleri ve motorlu taşıtları sürerler, hareketli

endüstriyel ve tarımsal amaçlı makineleri ve donanımları işletirler ve çalışmasını gözlerler ya da

gemilerde ve diğer su yolu taşıtlarında güverte görevlerini yaparlar.

 

Çalışmalar, temel olarak işletilen ve çalışması gözlenen makine ve donanım ile ilgili deneyimleri

ve kavrayışı gerektirmektedir. Yürüyen makineleri kullanabilme ve teknolojik gelişmelere uyum

sağlayabilme yeteneği de çoğu zaman gereklidir.

 

Bu alt-ana grupta çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır:

Trenlerin ve motorlu taşıtların sürülmesi, hareketli endüstriyel ve tarımsal amaçlı makine ve

donanımın işletilmesi ve çalışmasının gözlenmesi ya da gemilerde ve diğer su yolu taşıtlarında

güverte görevlerinin yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu alt ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

831 Lokomotif sürücüleri ve ilgili çalışanlar

 

832 Motorlu taşıt sürücüleri

 

833 Tarımsal amaçlı hareketli makineler ile diğer hareketli makinelerin operatörleri

 

834 Gemi güverte tayfaları ve ilgili çalışanlar

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan



malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana

Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

 

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

831       LOKOMOTİF SÜRÜCÜLERİ VE İLGİLİ ÇALIŞANLAR

  

Lokomotif sürücüleri ve ilgili çalışanlar; yük ve yolcuları taşımakta kullanılan lokomotifleri

sürerler, yolcu vagonlarına manevra yaptırırlar ya da demiryolu sinyalizasyonunu işletirler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Lokomotiflerin sürülmesi, demiryolu sinyalizasyonunun

işletilmesi, lokomotif ve vagonların makastan geçirilmesi ve demiryolu sahalarında trenlerin

birleştirilmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

8311 Lokomotif sürücüleri

8312 Demiryolu frencileri, sinyalizasyon işçileri ve makasçılar

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan

malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana

Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

8311     Lokomotif sürücüleri

  

Lokomotif sürücüleri; yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan lokomotifleri sürerler veya

sürülmesine yardımcı olurlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Buharlı, elektrikli veya dizelelektrikli lokomotifleri sürmek veya sürülmesine yardımcı olmak;

(b) yeraltında veya yükseltilmiş demiryolu hattında işleyen yolcu trenlerini işletmek;

(c) maden veya taşocağında, yüzeyde ya da yeraltında vagonları çekmek için kullanılan

lokomotifleri sürmek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 



Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Sürücü, maden lokomotifi

• Sürücü, lokomotif

• Sürücü, tren

  

8312     Demiryolu frencileri, sinyalizasyon işçileri ve makasçılar

  

Demiryolu frencileri, sinyalizasyon işçileri ve makasçılar; demiryolu yük trenlerinin kullanımı

esnasında demiryolunun güvenliğini sağlarlar, sinyalizasyonu işleterek demiryolu trafiğinin

hareketini kontrol ederler, lokomotif ve vagonları makastan geçirirler ve demiryolu sahalarında

trenleri birleştirirler, maden ocaklarında çekerek taşımakta kullanılan trenleri toplarlar ve

hareketlerini kontrol ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Yük trenlerinin seyri esnasında demiryolunun güvenliğini sağlamak;

(b) sinyalleri, kontrol panelini veya sinyalizasyon kutusunu idare ederek, hattın belli bir kısmı

üzerindeki demiryolu trafik akışını denetlemek;

(c) tren katarının birleştirilmesinde ve trenlerin yükleme-boşaltma aşamalarında, lokomotif ve

vagonları talimatlara uygun olarak makastan geçirmek, yan yollara yönlendirmek, birleştirmek ve

gerekli manevraları yaptırmak;

(d) maden ve taşocaklarında, lokomotifle veya kablo ile katarları çekerek trenleri birleştirmek,

çekiş yolu boyunca hareketlerini yönetmek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Frenci, demiryolu

• Makasçı, demiryolu

• Sinyalizasyoncu, demiryolu

  

832       MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ

  

Motorlu taşıt sürücüleri; yük ve yolcu taşımakta kullanılan motorlu taşıtları sürerler ve

yönlendirirler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan motosiklet, otomobil,

taksi, tramvay, otobüs, kamyon, TIR ve karavan gibi taşıtların sürülmesi. Diğer çalışanların

denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 



Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

8321 Motosiklet sürücüleri

8322 Taksi, araba ve karavan sürücüleri

8323 Otobüs ve tramvay sürücüleri

8324 Kamyon, çekici ve TIR sürücüleri

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan

malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana

Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

8321     Motosiklet sürücüleri

  

Motosiklet sürücüleri; yük ve yolcu taşımakta kullanılan motosikletleri ya da üç tekerlekli motorlu

bisikletleri sürerler ve yönlendirirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Yük ve yolcu taşımakta kullanılan motosikletleri ya da üç tekerlekli motorlu bisikletleri

sürmek ve yönlendirmek;

(b) ilgili diğer görevleri yapmak;

(c) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Kurye (Dağıtıcı), motosikletli

• Motosiklet sürücüsü

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Sürücü, pedallı taşıt - 9331

 

  

8322     Taksi, araba ve karavan sürücüleri

  

Taksi, araba ve karavan sürücüleri; yük ve yolcu taşımakta kullanılan çeşitli motorlu araçları ve

karavanları sürerler ve yönlendirirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:



 

(a) Yolcu taşımacılığında kullanılan motorlu araçları ve taksileri sürmek ve yönlendirmek;

(b) yük taşımak ya da posta ve malları dağıtmak amacıyla kullanılan araba, karavan, kamyonet

gibi araçları sürmek ve yönlendirmek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Sürücü, araba (özel-ücretli)

• Sürücü, taksi

• Sürücü, karavan

  

8323     Otobüs ve tramvay sürücüleri

  

Otobüs ve tramvay sürücüleri; yük ve yolcu taşımak amacıyla kullanılan otobüs veya tramvayları

sürerler ve yönlendirirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Şehiriçi ya da şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan otobüs, troleybüs, motorlu

yolcu vagonu gibi taşıtları sürmek ve yönlendirmek;

(b) yolcu taşımacılığında kullanılan tramvayları sürmek ve yönlendirmek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Sürücü, otobüs

• Sürücü, tramvay

  

8324     Kamyon, çekici ve tır sürücüleri

  

Kamyon, çekici ve TIR sürücüleri; kısa ya da uzun mesafe yük taşımacılığında kullanılan ağır

kara taşıtlarını sürerler ve yönlendirirler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kısa veya uzun mesafe yük taşımacılığında (sıvı yük dahil) kullanılan römorklu veya

römorksuz, damperli veya dampersiz kamyonlar, tankerler ve benzeri ağır kara taşıtlarını sürmek

ve yönlendirmek;

(b) ilgili diğer görevleri yapmak;



(c) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Sürücü, kamyon/TIR

• Sürücü, mekik araba/maden

  

833       TARIMSAL AMAÇLI HAREKETLİ MAKİNELER İLE DİĞER HAREKETLİ MAKİNELERİN

OPERATÖRLERİ

  

Tarımsal amaçlı hareketli makineler ile diğer hareketli makinelerin operatörleri; tarımda ve başka

alanlarda, kaldırma, yükleme, boşaltma gibi amaçlarla kullanılan hareketli makineleri ve donanımı

sürerler, yönlendirirler, işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Traktörlerin, tarımsal amaçlı diğer özel makinelerin, hafriyat

işlerinde kullanılan makinelerin, yük asansörlerinin, yükleme-boşaltma-istifleme yapan araçların

ve benzer donanımın sürülmesi, yönlendirilmesi, işletilmesi ve çalışmasının gözlenmesi. Diğer

çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

8331 Motorize tarım ve ormancılık makinelerinin operatörleri

8332 Hafriyat makineleri ve benzer makinelerin operatörleri

8333 Vinç, yük asansörü ve ilgili tesis operatörleri

8334 Forklift vb. yükleme-boşaltma yapan araçların operatörleri

 

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan

malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana

Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim

ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa,

meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

  

8331     Motorize tarım ve ormancılık makinelerinin operatörleri

  

Motorize tarım ve ormancılık makinelerinin operatörleri; çiftçilik veya ormancılıkta kullanılan

değişik türdeki motorize, hareketli makine ve donanımı sürerler, yönlendirirler, işletirler ve

çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Tarla sürümü, ekim-dikim işleri, biçme, hasat, balyalama gibi işlerde ya da başka amaçlarla



kullanılan, traktörler tarafından çekilen ya da kendinden hareketli çiftlik makinelerini sürmek ve

yönlendirmek;

(b) temizleme, dikme, hasat, kereste taşıma gibi işlerde veya başka amaçlarla kullanılan orman

makinelerini sürmek ve yönlendirmek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Sürücü, tomruk taşıyıcı

• Sürücü, traktör

• Operatör, hasat makinesi, biçer-döğer

• Operatör, motorlu çiftlik donanımı

  

8332     Hafriyat makineleri ve benzer makinelerin operatörleri

  

Hafriyat makineleri ve benzer makinelerin operatörleri; kazı yapmakta, çıkan malzemeleri

toplamakta, yüzey düzleme ve sıkıştırmada ya da asfalt ve beton sermekte kullanılan makineleri

işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Toprak, kaya, kum, çakıl ve benzer alanlarda kazı yapmak ve çıkan malzemeleri taşımak

amacıyla, hareketli bir kepçe ile donatılmış kazma makineleri ile bina ve diğer yapıları yıkmakta

kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) atık su kanalları, drenaj ve kanalizasyon sistemleri ile su, petrol, gaz vb. taşıyan boru hatlarını

kazmakta kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) toprak, kum, kar vb. malzemeleri taşımakta, dağıtmakta ve sermekte kullanılan, içbükey çelik

bir bıçakla donatılmış makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(d) suyun dibinden kum, çakıl ve çamur çıkarmada kullanılan donanımı işletmek ve çalışmasını

gözlemek;

(e) tahta, beton veya çelik kazıkları dikmekte kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını

gözlemek;

(f) yol yapımında, döşenmesinde ve benzer işlerde kullanılan malzemelerin sıkıştırılması ve

düzlenmesi amacıyla silindirleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(g) otoban, karayolu yapımı ve benzer çalışmalarda beton, asfalt ve katranlı karışımları yaymakta

ve düzlemekte kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 



• Operatör, buldozer

• Operatör, ekskavatör (kazıcı)

• Operatör, kazık varyosu

• Operatör, silindir

  

8333     Vinç, yük asansörü ve ilgili tesis operatörleri

  

Vinç, yük asansörü ve ilgili tesis operatörleri; vinçleri ve diğer kaldırma donanımını işletirler ve

çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Seyyar ya da sabit bir vinç kolu (bumba) ile donatılmış seyyar ya da sabit vinçleri işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(b) inşaat alanında veya maden ocağında malzemeleri veya insanları indirmede ve kaldırmada

kullanılan donanımı işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(c) kayakçıları tepeye çıkarmada kullanılan telesiyejleri ve benzer donanımı işletmek ve

çalışmasını gözlemek;

(d) kısa mesafeli su yolu geçitlerinde, kanallarda vb., yolcu ve yük feribotlarını veya mavnaları

çekmekte kullanılan makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(e) karayolları ya da su yolları üzerindeki hareketli köprüleri açıp kapamakta kullanılan

makineleri işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Operatör, vinç

• Operatör, ağır yük asansörü

  

8334     Forklift vb. yükleme-boşaltma yapan araçların operatörleri

  

Forklift vb. yükleme-boşaltma yapan araçların operatörleri; kaldırma, taşıma ve istifleme işlerinde

kullanılan, forklift benzeri araçları ve taşıma paletlerini işletirler ve çalışmasını gözlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Malların yüklenmesi, boşaltılması, taşınması, kaldırılması, istiflenmesi gibi işlerde kullanılan

forklift ve benzer araçlar ile terminallerde, limanlarda, ambarlarda, fabrikalarda ve diğer

işyerlerinde kullanılan taşıma paletlerini işletmek ve çalışmasını gözlemek;

(b) ilgili diğer görevleri yapmak;

(c) diğer çalışanları denetlemek.



 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Operatör, forklift

  

834       GEMİ GÜVERTE TAYFALARI VE İLGİLİ ÇALIŞANLAR

  

Gemi güverte tayfaları ve ilgili çalışanlar; gemilerde ve diğer su yolu taşıtlarında güverte

görevlerini yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Denizde ve limandaki gözetleme noktalarında nöbet

tutulması; verilen talimata göre gemilerin dümeninin idare edilmesi; gemi ve güverte

donanımlarının temizlenmesi, boyanması ve bakımının yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi

de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır:

 

8340 Gemi güverte tayfaları ve ilgili çalışanlar

  

8340     Gemi güverte tayfaları ve ilgili çalışanlar

  

Gemi güverte tayfaları ve ilgili çalışanlar; gemilerde ve diğer su yolu taşıtlarında güverte

görevlerini yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Denizde, limanların veya diğer iç suların giriş-çıkışlarında yer alan gözetleme noktalarında

nöbet tutmak;

(b) verilen talimata göre gemilerin dümenini idare etmek;

(c) gemi üzerindeki palamar iplerini idare etmek;

(d) kurtarma ve yangın söndürme aletlerinin ve diğer gemi donanımlarının bakımını sağlamak ve

bazı durumlarda işletmek;

(e) geminin teknesinde ve güvertesinde, yıkama, kazıma, boyama gibi bakım ve temizlik işlerini

yapmak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Lostromo

• Gemici

• Denizci, kalifiye



  

9           NİTELİK GEREKTİRMEYEN İŞLERDE ÇALIŞANLAR

  

Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar; çoğu zaman el aletleri kullanılarak yapılan ve fiziksel

emek gerektiren basit ve tekdüze görevlerden oluşmaktadır. Bu ana gruptaki mesleklerin çoğu,

birinci ISCO beceri seviyesini gerektirir.

 

Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları

kapsamaktadır: Cadde ve sokaklarda, halka açık yerlerde veya kapı-kapı dolaşarak malların

satılması; temizlik işleri, yıkama, ütüleme; apartman, otel, motel, büro ve diğer binaların bakımı;

pencereler ile binaların diğer cam yüzeylerinin temizlenmesi; mesajların ve malların dağıtılması;

bagajların taşınması; kapıcılık ve mal bekçiliği; otomatik satış yapan makinelerin doldurulması ve

sayaçların okunması; çöp toplama; cadde, sokak ve benzeri yerlerin süpürülmesi; çiftçilik,

balıkçılık, avcılık ve tuzakla avcılıkla ilgili çeşitli basit işlerin yapılması; madencilik, inşaat ve

ürünlerin düzenlenmesi ile parçaların basit olarak el ile montajı da dahil imalatla bağlantılı basit

işlerin yapılması; elle yapılan paketleme işleri; hamallık; yük ve yolcuların pedallı veya elle

çekilen taşıtlarla taşınması; hayvanlar tarafından çekilen taşıtların ve makinelerin sürülmesi. Diğer

çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu ana gruptaki meslekler, aşağıdaki alt-ana gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

91 Satış ve hizmetler ile ilgili nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

 

92 Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki nitelik gerektirmeyen

işlerde çalışanlar

 

93 Madencilik, inşaat, imalat ve ulaştırma sektörlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

  

91         SATIŞ VE HİZMETLER İLE İLGİLİ NİTELİK GEREKTİRMEYEN İŞLERDE ÇALIŞANLAR

  

Satış ve hizmetler ile ilgili nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar; esas olarak cadde ve

sokaklarda veya kapı-kapı dolaşarak yapılan satış ve hizmetler ile temizlik, bekçilik ve bakım,

malların ve mesajların dağıtılması veya bagaj taşıma ile bağlantılı görevlerden oluşmaktadır.

 

Bu alt-ana gruptaki çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır: Cadde

ve sokaklarda veya kapı-kapı dolaşarak malların satılması; çeşitli cadde ve sokak hizmetlerinin

verilmesi; temizlik işleri, çamaşır yıkama, ütüleme, süpürme veya çöp toplama; kapıcılık, bekçilik

ve bina bakımı; pencere ve diğer cam yüzeylerin temizlenmesi; yer göstericilik; mesaj ve malların

dağıtılması; otomatik satış yapan makinelerin doldurulması ve sayaçların okunması; bagaj

taşımacılığı. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu alt-ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır:



 

911 Sokak satıcıları ve ilgili işlerde çalışanlar

 

912 Ayakkabı boyama ve diğer sokak hizmetleri ile ilgili nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

 

913 Evlerde ve işyerlerinde çalışan temizlikçiler vb. elemanlar

 

914 Bina temizlik ve bakım sorumluları ile taşıt, pencere vb. temizleyicileri

 

915 Kurye, hamal, kapıcı ve benzeri işlerde çalışanlar

 

916 Çöpçüler ve temizlik işlerinde çalışanlar

  

911       SOKAK SATICILARI VE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR

  

Sokak satıcıları ve ilgili işlerde çalışanlar; cadde ve sokaklarda ve halka açık diğer yerlerde

dolaşarak ya da telefonla gıda ve diğer malları satarlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Gıda maddelerinin, içecek ve diğer malların cadde ve

sokaklar ile diğer halka açık yerlerde hazırlanması ve satışı veya önceden hazırlanmış olanların

satışı; gezerek veya telefonla satış yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil

edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

9111 Sokak satıcıları (gıda)

9112 Sokak satıcıları (gıda dışı)

9113 Kapı-kapı dolaşarak veya telefonla çalışan satış elemanları

  

9111     Sokak satıcıları (gıda)

  

Sokak satıcıları (gıda); istasyon, sinema ve tiyatro gibi halka açık yerler ile cadde ve sokaklarda

sıcak ve soğuk gıdaları, sebze ve meyveleri, dondurma ve çeşitli içecekleri hazırlarlar ve satarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Satılacak gıda ve içecekleri temin etmek;

(b) satılacak gıda ve içecekleri önceden veya satış anında hazırlamak;

(c) satış yapılacak yere götürmek üzere gıda ve içecekleri el arabalarına yüklemek ve boşaltmak;

(d) gıda ve içecekleri sergilemek;

(e) satış yerinde ücretleri toplamak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;



(g) diğer çalışanları denetlemek;

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Seyyar satıcı, yiyecek-içecek/sinema

• Seyyar satıcı, yiyecek-içecek/tiyatro

• Seyyar satıcı/gıda

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Satıcı, pazar - 5230

• Satıcı, cadde ve sokaklardaki küçük dükkanlar - 5230

• Seyyar satıcı, cadde ve sokak/gıda dışı ürünler - 9112

 

  

9112     Sokak satıcıları (gıda dışı)

  

Sokak satıcıları (gıda dışı); istasyon, sinema ve tiyatro gibi halka açık yerler ile cadde ve

sokaklarda gıda dışındaki diğer çeşitli ürünlerin satışını yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Satılacak çeşitli malları satın almak veya imal etmek;

(b) satılacakları yere taşımak amacıyla, malları elle itilen arabalara, bisikletlere, kamyonlara veya

diğer taşıtlara yüklemek ve boşaltmak;

(c) malları sergilemek;

(d) müşterilere yaklaşarak, gazete gibi malları satmak;

(e) satış yerinde ücretleri toplamak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İşportacı

• Çerçi

• Seyyar satıcı, tiyatro programı

• Seyyar satıcı, cadde ve sokak/gıda dışı ürünler

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Satıcı, pazar - 5230

• Satıcı, cadde ve sokaklardaki küçük dükkan - 5230



• Seyyar satıcı, cadde ve sokak/gıda - 9111

 

  

9113     Kapı-kapı dolaşarak veya telefonla çalışan satış elemanları

  

Kapı-kapı dolaşarak veya telefonla çalışan satış elemanları; özellikle evlere giderek veya telefon

ederek, bir işyerinin adına satış yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kapıkapı dolaşarak ya da telefon aracılığıyla, çeşitli mallara, hizmetlere ve firmanın satış

şartlarına ilişkin ayrıntılı bilgileri vermek;

(b) malların ana özelliklerini anlatarak veya nasıl çalıştıklarını göstererek bilgi vermek;

(c) istenen siparişleri not almak ve bu siparişleri firmaya iletmek;

(d) reklâm malzemeleri ve numuneler dağıtmak;

(e) eğer gerekirse, taksit ödemelerini toplamak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Satış elemanı, kapı-kapı dolaşarak

• Satış elemanı, telefon ile

  

912       AYAKKABI BOYAMA VE DİĞER SOKAK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ NİTELİK

GEREKTİRMEYEN İŞLERDE ÇALIŞANLAR

  

Ayakkabı boyama ve diğer sokak hizmetleri ile ilgili nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar;

ayakkabı boyacılığı, araba camlarının temizlenmesi gibi çeşitli basit sokak hizmetlerini içerir.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Cadde ve sokaklarda veya halka açık yerlerde ayakkabı

temizlenmesi ve boyanması; araba camlarının temizlenmesi; benzeri basit sokak hizmetlerinin

yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır:

 

9120 Ayakkabı boyama ve diğer sokak hizmetleri ile ilgili nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

  

9120     Ayakkabı boyama ve diğer sokak hizmetleri ile ilgili nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

  

Ayakkabı boyama ve diğer sokak hizmetleri ile ilgili nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar;

genellikle ayakkabı boyacılığı, araba camlarının temizlenmesi gibi basit sokak hizmetleri verirler.



 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Gerekli malzemeleri temin etmek;

(b) ayakkabıları boyamak ve cilalamak;

(c) araba camlarını temizlemek ve parlatmak;

(d) bir haber veya bir iş için kısa mesafeli bir yere gitmek;

(e) ücretleri toplamak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Ayak işlerine bakan çocuk

• Ayakkabı boyacısı

• Cam silicisi, el ile/cadde ve sokak (araba camları)

  

913       EVLERDE VE İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN TEMİZLİKÇİLER VB. ELEMANLAR

  

Evlerde ve işyerlerinde çalışan temizlikçiler vb. elemanlar; evlerde, otel, büro, hastane gibi

işyerlerinde (uçak, tren, yolcu vagonu, tramvay ve benzer araçlar dahil), iç mekanları ve eşyaları

temizlemek, çamaşır yıkamak ve ütü yapmak gibi çeşitli işleri yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: El süpürgesi ile veya elektrikli süpürge ile temizlik yapılması;

çarşaf ve örtülerin temizlenmesi; yerlerin, mobilyaların ve diğer eşyaların temizlenmesi ve

parlatılması; yemek yapılması, çeşitli mutfak işlerine ve yemek servisine yardım edilmesi;

çamaşır yıkama ve ütü yapma gibi görevlerin yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de

kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

9131 Evlerde çalışan yardımcılar, temizlikçiler vb. elemanlar

9132 Büro, otel ve diğer işyerlerinde çalışan temizlikçiler vb. elemanlar

9133 Çamaşırcılar ve ütücüler

  

9131     Evlerde çalışan yardımcılar, temizlikçiler vb. elemanlar

  

Evlerde çalışan yardımcılar, temizlikçiler vb. elemanlar; el süpürgesi ile veya elektrikli süpürge

ile temizlik yaparlar; yıkama ve parlatma işleri yaparlar; çarşafları, örtüleri vb. temizlerler; alış-

verişe giderler; yemek hazırlama, servis yapma gibi diğer çeşitli ev-içi görevleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:



 

(a) El süpürgesi ile veya elektrikli süpürge ile temizlik yapmak, yerleri ve mobilyaları parlatmak

ve temizlemek, pencereleri vb. temizlemek;

(b) çarşaf, örtü gibi tekstil ürünlerini yıkamak, ütülemek ve onarmak;

(c) bulaşık yıkamak;

(d) yemekleri hazırlamak, pişirmek ve servis yapmak;

(e) evin çeşitli ihtiyaçları için alışveriş yapmak;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Gündelikçi, ev

• Temizlikçi, ev

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Temizlikçi, otel - 9132

• Kahya - 5122

• Çamaşırcı, el ile - 9133

• Temizlik işçisi, cadde/sokak - 9162

 

  

9132     Büro, otel ve diğer işyerlerinde çalışan temizlikçiler vb. elemanlar

  

Büro, otel ve diğer işyerlerinde çalışan temizlikçiler vb. elemanlar; uçak, tren, otobüs ve benzer

taşıtlar dahil, otel, büro ve diğer işyerlerinin iç mekanları ile sabit eşyalarının temizlenmesi ve

düzenli tutulması amacıyla çeşitli işler yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Binaların, kara taşıtları ve uçakların iç mekanlarını ve mobilyaları temizlemek ve parlatmak,

pencereler ile diğer sabit eşyaları temizlemek;

(b) yatakları hazırlamak, çarşafları değiştirmek, banyoyu temizlemek, havlu, sabun gibi

malzemeleri koymak;

(c) mutfak temizliğini yapmak; bulaşık yıkanması da dahil, çeşitli mutfak işlerine yardımcı olmak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Temizlik görevlisi, uçak



• Temizlik görevlisi, otel

• Temizlik görevlisi, büro

• Bulaşıkçı, el ile

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Bakım görevlisi, bina - 9141

• Temizlikçi, ev - 9131

• Kahya - 5121

• Temizlik işçisi, cadde ve sokak - 9162

 

  

9133     Çamaşırcılar ve ütücüler

  

Çamaşırcılar ve ütücüler; çarşaf, örtü ve diğer tekstil ürünlerini elde yıkarlar, ütülerler veya kuru

temizleme yaparlar. Kapsanan görevler şunlardır:

(a) Çamaşırhanelerde veya işyerlerinde çarşaf, örtü, giyim eşyası, kumaş ve benzer eşyayı

yıkamak ve ütülemek;

(b) kuru temizlemecilerde ya da işyerlerinde giyim eşyalarını, kumaşları, deri eşyaları ve benzer

eşyaları elde ve kimyasal malzemeler kullanarak temizlemek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemesi;

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

      Kuru temizlemeci, el ile

       Çamaşırcı, el ile

       Ütücü, el ile

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

      Makine operatörü, kuru temizleme - 8264

       Makine operatörü, ütüleme/ çamaşırhane - 8264

       Makine operatörü, çamaşır yıkama/ çamaşırhane - 8264

 

  

914       BİNA TEMİZLİK VE BAKIM SORUMLULARI İLE TAŞIT, PENCERE VB.

TEMİZLEYİCİLERİ

  

Bina temizlik ve bakım sorumluları ile taşıt, pencere vb. temizleyicileri; apartman, otel, büro ve

diğer binaların temizlik ve bakımını yaparlar ve bu yerlerin temiz ve düzenli tutulmasını sağlarlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Apartman, otel, büro ve diğer binaların temizliğine, basit



onarımına ve bakımına katkıda bulunulması; gürültü azaltma ve mülkiyetin kötü kullanımını

önleme gibi konularda düzenlemeler yapılması; kiracıların yokluğunda onların adına gelen

mektupların, kargoların vb. korunması ya da arayanlara istenen bilgilerin sağlanması; binaların

veya taşıtların pencere, vitrin ve diğer cam yüzeylerinin temizlenmesi. Diğer çalışanların

denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

9141 Bina temizlik ve bakım sorumluları

9142 Taşıt, pencere vb. temizleyicileri

  

9141     Bina temizlik ve bakım sorumluları

  

Bina temizlik ve bakım sorumluları; apartman, otel, büro ve diğer binaların temizlik ve bakımını

yaparlar ve bu yerlerin temiz ve düzenli tutulmasını sağlarlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Binaların iç kısımlarının temizliğine, basit onarımına ve bakımına katkıda bulunmak;

(b) ısı ve sıcak su sağlayan ocak ve kazanlara bakmak;

(c) gürültü azaltma ve mülkiyetin kötü kullanımını önleme gibi konularda düzenlemeler yapmak;

(d) oturan kişilerin yokluğunda onlar adına gelen mektup, kargo vb. teslim almak veya arayanlara

istenen bilgileri vermek;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Temizlik ve bakım görevlisi/bina

• Kapıcı, bina

• Temizlik memuru

• Zangoç

  

9142     Taşıt, pencere vb. temizleyicileri

  

Taşıt, pencere vb. temizleyiciler; binaların veya taşıtların pencerelerini, vitrinlerini ve diğer cam

yüzeylerini temizlerler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Elle veya makineyle, otomobil ve diğer taşıtları temizlemek, yıkamak ve parlatmak;

(b) suyla ve çeşitli kimyasal maddeler kullanarak pencere camlarını ve diğer cam yüzeyleri



temizlemek, kurutmak ve parlatmak;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Temizlikçi, pencere camı

• Taşıt yıkayıcısı, el ile

  

915       KURYE, HAMAL, KAPICI VE BENZERİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR

  

Kurye, hamal, kapıcı ve benzeri işlerde çalışanlar; mesajları ve malları dağıtırlar; bagaj taşırlar;

park yerlerine bakarlar; özel veya kamu mülkiyetine kanunsuz girişi, hırsızlığı veya yangını

önlemek için gözlem yaparlar; yer göstericilik yaparlar; otomatik satış yapan makinelerden para

toplarlar; elektrik, gaz ve su sayaçlarını okurlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Bir işyeri dahilinde ya da işyerleri arasında mesaj, paket vb.

dağıtılması; özellikle otel, terminal, istasyon ve havaalanlarında bagajların taşınması; yer

gösterme işlerinin yapılması; otomatik satış yapan makinelerin doldurulması, bu makinelerdeki

paralar ile parkmetre gibi jetonlu makinelerdeki para ve jetonların toplanması; elektrik, gaz ve su

sayaçlarının okunması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

9151 Kuryeler, paket ve bagaj hamalları ve dağıtıcıları

9152 Kapıcılar, bekçiler ve benzeri işlerde çalışanlar

9153 Otomatik satış yapan makinelerden para toplayanlar, sayaç okuyucular vb. işlerde çalışanlar

  

9151     Kuryeler, paket ve bagaj hamalları ve dağıtıcıları

  

Kuryeler, paket ve bagaj hamalları ve dağıtıcıları; mesaj, yazı, paket gibi şeyleri bir işyeri

dahilinde veya işyerleri arasında veya evlere ve diğer yerlere taşırlar ve dağıtırlar; özellikle otel,

terminal, istasyon ve havaalanlarında bagajları taşırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Bir işyerinin dahilinde, işyerleri arasında veya başka yerlere mesaj, paket vb. taşımak ve

dağıtmak;

(b) posta dağıtım işleri yapmak

(c) işyeri, dükkan, ev ve diğer yerlere çeşitli malları dağıtmak;

(d) otel, terminal, istasyon, havaalanı gibi yerlerde bagajları taşımak;

(e) ilgili işleri yapmak;



(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Dağıtıcı, el/gazete, dergi vb.

• Kurye

• Taşıyıcı, bagaj

• Posta taşıyıcısı

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Postacı (erkek) - 4142

• Postacı (kadın) - 4142

 

  

9152     Kapıcılar, bekçiler ve benzeri işlerde çalışanlar

  

Kapıcılar, bekçiler ve benzeri işlerde çalışanlar; apartmanlarda vb. yerlerde kapıcılık yaparlar;

park yerlerine bakarlar; özel veya kamu mülkiyetine kanunsuz girişi, hırsızlığı, meydana

çıkabilecek yangın ve diğer zararları önlemek için bekçilik yaparlar; bilet toplarlar veya yer

gösterme görevlerini yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Otellerde kapıcılık yapmak ve gelenlere, özellikle ilk geldiklerinde ve ayrılırken bagaj,

anahtar, yol gösterme konularında yardımcı olmak;

(b) apartmanlarda ve diğer binalarda kapıcılık yapmak, konukların giriş-çıkışlarını kontrol etmek

ve istenen bilgileri vermek;

(c) ev veya diğer yerlerde kanunsuz girişi, hırsızlığı, yangını ve diğer zararları önlemek amacıyla

bekçilik yapmak;

(d) mahkemelerde, spor tesisleri, sinema ve benzer yerlerde gelenlere yer göstermek;

(e) sinema, tiyatro, sirk vb. yerlerde biletleri kontrol etmek;

(f) halka açık yerlerdeki vestiyer, lavabo gibi yerleri işletmek;

(g) park yerlerine bakmak;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İşletmeci, vestiyer

• Toplayıcı, bilet

• Kapıcı, otel girişi



• Kap giriş-çıkış sorumlusu

• Bekçi, müze

• Hamal, otel

• Bekçi (erkek)

• Bekçi (kadın)

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

• Koruma (Bodyguard) - 5169

• Kapıcı, bina - 9141

• Avlak bekçisi - 5169

• Devriye görevlisi (erkek), güvenlik - 5169

• Devriye görevlisi (kadın), güvenlik - 5169

• Hamal, bagaj taşıma - 9151

 

  

9153     Otomatik satış yapan makinelerden para toplayanlar, sayaç okuyucular vb. işlerde çalışanlar

  

Otomatik satış yapan makinelerden para toplayanlar; sayaç okuyucular vb. işlerde çalışanlar,

otomatik satış yapan makinelere mal doldururlar ve bu makinelerdeki veya parkmetrelerdeki ve

bozuk para veya jeton ile çalışan benzer makinelerdeki para veya jetonları toplarlar; elektrik, gaz

ve su sayaçlarını okurlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Otomatik satış yapan makineleri doldurmak, para veya jetonları toplamak;

(b) parkmetrelerden ve bozuk para veya jeton ile çalışan benzer makinelerin kutularından para

veya jetonları toplamak;

(c) elektrik, gaz veya su sayaçlarını okumak ve değerleri kaydetmek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Toplayıcı, otomatik satış yapan makinelerden (para, jeton)

• Sayaç okuyucu

  

916       ÇÖPÇÜLER VE TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR

  

Çöpçüler ve temizlik işlerinde çalışanlar; bina, avlu, cadde ve sokaklar ile diğer halka açık

yerlerden çöpleri toplarlar, cadde ve sokaklar ile diğer kamuya açık yerlerin temizliğini yaparlar.

Bazen evler, işyerleri ve kuruluşlar için özel işler de yapabilirler.

 



Yapılan görevler genelde şunlardır: Çöplerin toplanması, yüklenmesi ve boşaltılması; cadde ve

sokakların, parkların ve diğer kamuya açık yerlerin süpürülmesi; kömür veya odunların

boşaltılması, binaların mahzenlerine taşınması; yakacak odunların kesilmesi; su taşınması;

halıların dövülmesi ve bunlarla benzer diğer düzensiz işlerin yerine getirilmesi. Diğer çalışanların

denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

9161 Çöpçüler

9162 Temizlik işçileri

  

9161     Çöpçüler

  

Çöpçüler; bina, avlu, cadde ve sokaklar ile diğer kamuya açık yerlerden çöpleri toplarlar ve

taşırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Çöpleri, büyük muhafazalara koyarak toplamak;

(b) çöpleri toplamak ve bir araca yüklemek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Çöp toplayıcısı

• Çöpçü (erkek)

• Çöpçü (kadın)

  

9162     Temizlik işçileri (çöpçüler ve benzeri işçiler)

  

Temizlik işçileri; cadde ve sokakları, parkları, havaalanlarını, istasyonları ve diğer kamuya açık

yerleri veya bunlarla ilgili diğer düzenli ve planlı olmayan işleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Cadde, sokak, park, havaalanı, istasyon gibi kamuya açık yerleri süpürmek;

(b) odun, kömür gibi maddeleri boşaltmak, binaların mahzenlerine taşımak;

(c) odunları kesmek ve istiflemek;

(d) su taşımak;

(e) kar küremek;

(f) halıları çırparak tozunu almak;



(g) ilgili diğer görevleri yapmak;

(h) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Temizlik işçisi, park

• Temizlik işçisi, cadde ve sokak

  

92         TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNDEKİ

NİTELİK GEREKTİRMEYEN İŞLERDE ÇALIŞANLAR

  

Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde

çalışanlar; çiftçilik, ormancılık, balıkçılık, avcılık veya tuzakla avlama gibi alanlarda, el aletleri

kullanarak, çoğu zaman büyük miktarda fiziksel çaba gerektiren, basit ve tekdüze işleri yaparlar.

 

Bu alt-ana gruptaki çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır:

Kazma-kürek işleri, yükleme, boşaltma, yığma, germe işleri, çadır kurulması; gübre serpilmesi;

sulama yapılması, zararlı otların ayıklanması; meyve, sebze ve çeşitli bitkilerin toplanması;

hayvanların beslenmesi; hayvan barınaklarının ve çiftliğin temizlenmesi; orman alanı açılması ve

çalıların toplanması; deniz yatağının temizlenmesi, deniz canlıları yetiştiriciliği ile ilgili diğer

basit işlerin yapılması; su yosunu, istiridye ve diğer yumuşakçaların toplanması; avcılık ve tuzakla

avlama ile ilgili basit işlerin yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil

edilebilir.

 

Bu alt-ana gruptaki meslekler, aşağıdaki grupta sınıflandırılmaktadır:

 

921 Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki nitelik gerektirmeyen

işlerde çalışanlar

  

921       TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNDEKİ

NİTELİK GEREKTİRMEYEN İŞLERDE ÇALIŞANLAR

  

Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde

çalışanlar; çiftçilik, ormancılık, balıkçılık, avcılık veya tuzakla avlama ile ilgili alanlarda, el

aletleri kullanarak, genellikle büyük miktarda fiziksel çaba gerektiren basit ve tekdüze işleri

yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Kazma-kürek işleri, yükleme, boşaltma, yığma, germe, çadır

kurma; gübre serpme işleri; sulama yapılması ve yabancı otların temizlenmesi; meyve, sebze ve

çeşitli bitkilerin toplanması; hayvanların beslenmesi; hayvan barınaklarının ve çiftlik alanının

temizlenmesi; orman alanlarındaki çalıların temizlenmesi; deniz yatağının temizlenmesi, deniz

canlıları yetiştiriciliği ile ilgili diğer basit işlerin yapılması; su yosunu, deniz yosunu, istiridye ve



diğer yumuşakçaların toplanması; çukur kazılması, bekçilik yapılması ve avcılık ve tuzakla

avlama ile ilgili diğer basit işlerin yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil

edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

9211 Çiftlik işlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

9212 Orman işlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

9213 Su ürünleri, avcılık ve tuzakla avlama işlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

  

9211     Çiftlik işlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

  

Çiftlik işlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar; çeşitli basit çiftçilik işlerini yaparak

çiftlik işlerine yardım ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Hendek temizleme vb. amaçlarla kazma-kürek işleri yapmak;

(b) yükleme-boşaltma işleri yapmak;

(c) samanı tırmıkla toplamak, dirgen, yaba gibi aletlerle atmak ve yığmak;

(d) sulama yapmak ve zararlı otları temizlemek;

(e) meyve, sebze ve çeşitli bitkileri toplamak;

(f) ekme, biçme gibi çiftlik işlerine yardım etmek;

(g) hayvanları beslemek, sulamak ve temizlemek ve hayvanların barınaklarını temiz tutmak;

(h) ilgili diğer görevleri yapmak;

(i) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İşçi, çiftlik

• Toplayıcı, meyve

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Çoban - 6121

• Çiftlik işçisi, kalifiye/ tarla bitkileri - 6111

• Çiftlik işçisi, kalifiye/ çiftlik hayvanları - 6121

 

  

9212     Orman işlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar



  

Orman işlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar; çeşitli basit ormancılık işlerini yaparak

doğal ormanlardaki veya sonradan oluşturulmuş orman alanlarındaki işlere yardım ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Ağaç dikmek için çukur kazmak;

(b) tomruk ve keresteleri istif etmek;

(c) orman alanlarındaki çalıları temizlemek;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İşçi, ormancılık

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Orman işçisi, kalifiye - 6141

 

  

9213     Su ürünleri, avcılık ve tuzakla avlama işlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

  

Su ürünleri, avcılık ve tuzakla avlama işlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar; çeşitli

basit işleri yaparak balık ve deniz ürünleri yetiştirme veya avcılık ve tuzakla avlama ile ilgili işlere

yardım ederler.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Deniz yatağını temizlemek ve yetiştirilen balık ve yumuşakçaları beslemek;

(b) su yosunu, istiridye ve diğer yumuşakçaları toplamak;

(c) çukur ve hendek kazmak, tuzakları kurmak, bekçilik yapmak ve avcılıkla ilgili diğer basit

işleri yapmak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İşçi, balıkçılık

• İşçi, avcılık

• İşçi, tuzakla avlama



  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Avcı - 6154

• Tuzakla avcılık yapan, kürk - 6154

• Balıkçılık işçisi, kalifiye/ balık kültürü - 6151

 

  

93         MADENCİLİK, İNŞAAT, İMALAT VE ULAŞTIRMA SEKTÖRLERİNDEKİ NİTELİK

GEREKTİRMEYEN İŞLERDE ÇALIŞANLAR

  

Madencilik, inşaat, imalat ve ulaştırma sektörlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar;

madencilik, inşaat, imalat ve taşımacılık alanlarında, el aletleri kullanarak, genellikle büyük

miktarda fiziksel çaba gerektiren basit ve tekdüze işler yaparlar.

 

Bu alt-ana gruptaki çalışanlar tarafından yapılan işlemler, genellikle şunları kapsamaktadır:

Kazma-kürek işleri yapılması, kaldırma, hareket ettirme, taşıma, temizleme, yükleme, boşaltma

işleri; maden ve taşocaklarında kullanılmayan yerlerin temizlenmesi; kum-çakıl vb. yayılması,

tuğla vb. taşınması, yol, baraj vb. inşaatlarda benzer işlerin yapılması; yıkım alanlarında

çalışılması; elle basit montaj işleri yapılması ve ürünlerin istiflenmesi de dahil, imalat sektöründe

diğer basit işlerin yapılması; elle paketleme yapılması; yük ve yolcu taşımak amacıyla pedallı ve

diğer basit araçların kullanması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu alt-ana gruptaki meslekler, aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

931 Madencilik ve inşaat sektörlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

 

932 İmalat sektöründeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

 

933 Taşıma ve yükleme-boşaltma işlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

  

931       MADENCİLİK VE İNŞAAT SEKTÖRLERİNDEKİ NİTELİK GEREKTİRMEYEN İŞLERDE

ÇALIŞANLAR

  

Madencilik ve inşaat sektörlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar; madencilik veya

inşaat alanlarında, el aletleri kullanarak, genellikle büyük miktarda fiziksel çaba gerektiren basit

ve tekdüze işler yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: kazma-kürek işleri, kaldırma, taşıma, temizleme, yükleme ve

boşaltma işleri; madenlerde ve taşocaklarında kullanılmayan yerlerin temizlenmesi; açık

yataklardan kazarak tebeşir, kil, çakıl veya kum çıkarılması; yıkım alanlarında çalışılması; kum-

çakıl vb. yayılması, tuğla taşınması veya yol, baraj veya binaların yapımındaki benzer işlerin



yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

9311 Madencilik ve taşocakçılığı sektöründeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

9312 İnşaat ve inşaat bakım işlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar: Yol, baraj vb.

yapılar

9313 Bina inşaatındaki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

  

9311     Madencilik ve taşocakçılığı sektöründeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

  

Madencilik ve taşocakçılığı sektöründeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar; madencilik ve

taşocakçılığı ile ilgili basit ve tekdüze işler yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Maden ocakları ve taşocaklarında kullanılmayan yerlerden ağaç ve çelik destekleri kaldırmak;

(b) kazarak tebeşir, kil, çakıl veya kum çıkarmak;

(c) verilen talimatlara uygun olarak çeşitli engelleri ortadan kaldırmak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İşçi, kazma/taşocağı

• İşçi, maden ocağı

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Madenci - 7111

• Taşocağı işçisi - 7111

 

  

9312     İnşaat ve inşaat bakım işlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar: Yol, baraj vb. yapılar

  

İnşaat ve inşaat bakım işlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar, yol, baraj ve benzer

yapıların inşaası ve bakımı ile ilgili basit ve sürekli işleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Çukur ve hendek kazmak ya da doldurmak, kum, çakıl gibi malzemeleri yaymak, demiryolu

raylarının ve karayollarının inşası ve bakımıyla ilgili diğer işleri yapmak;



(b) baraj ve benzer yapıların inşasında, tuğla ve harç taşınması gibi işlere yardım etmek;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İşçi, inşaat

• İşçi, bakım/baraj

 

  

9313     Bina inşaatındaki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

  

Bina inşaatındaki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar; bina inşaatının çeşitli evrelerinde basit

ve tekdüze işler yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Kullanılmış inşaat tuğlalarını temizlemek ve yıkım alanlarındaki diğer basit işleri yapmak;

(b) verilen talimatlara uygun olarak çeşitli engelleri ortadan kaldırmak;

(c) inşaat alanına tuğla ve harç taşımak;

(d) ilgili diğer görevleri yapmak;

(e) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İşçi, inşaat/bina

• Amele, yıkım

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Duvarcı, inşaat - 7122

• İnşaatçı, ev/geleneksel malzemeler - 7121

• Yıkım işçisi - 7129

 

  

932       İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ NİTELİK GEREKTİRMEYEN İŞLERDE ÇALIŞANLAR

  

İmalat sektöründeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar; el aletleri kullanarak, genellikle

büyük miktarda fiziksel çaba gerektiren basit ve tekdüze işler yaparlar .

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Elle yapılan basit montaj işleri; imalathanelerdeki hammadde

veya ürünlerin kaldırılması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya yıkanması; elle paketleme



yapılması. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

9321 Montaj işlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

9322 Elle paketleme ve diğer imalat işlerinde çalışanlar

  

9321     Montaj işlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

  

Montaj işlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar; ürünleri istiflerler, elde basit montaj

işleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Ürünleri ya da montaj parçalarını istiflemek;

(b) basit parçaların montajını yapmak;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Şişe ayıklayıcı

• İşçi, montaj

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Montajcı, elektrik donanımı - 8282

• Montajcı, elektronik donanım - 8283

• Montajcı, deri ürünleri - 8286

• Montajcı, kauçuk ürünleri - 8284

• Montajcı, taşıt - 8281

• Montajcı, ağaç ürünleri - 8285

 

  

9322     Elle paketleme ve diğer imalat işlerinde çalışanlar

  

Elle paketleme ve diğer imalat işlerinde çalışanlar; malzemeleri ve ürünleri elde paketler ve

imalatla ilgili çeşitli basit ve tekdüze işler yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Depolanacak veya nakliye edilecek malzemeleri kutu, çuval, sandık, varil gibi muhafazalara



elle yerleştirmek;

(b) çeşitli imalat endüstrilerinde veya bakım ve onarım yerlerinde hammaddeleri veya ürünleri

kaldırmak, taşımak, yüklemek, boşaltmak veya yıkamak;

(c) ilgili diğer görevleri yapmak;

(d) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• İşçi, imalat

• Paketleyici, el ile

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Makine operatörü, etiketleme - 8290

• Makine operatörü, paketleme - 8290

 

  

933       TAŞIMA VE YÜKLEME-BOŞALTMA İŞLERİNDEKİ NİTELİK GEREKTİRMEYEN İŞLERDE

 ÇALIŞANLAR

  

Taşıma ve yükleme-boşaltma işlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar; bisiklet ve

benzer araçların yanı sıra, hayvanlar tarafından çekilen araçları sürerler, tarımsal amaçlı vb.

makineleri kullanırlar, elle yük taşımacılığı yaparlar.

 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Bisiklet ve benzer araçların sürülmesi, yolcu ve yük taşımada

kullanılan ve hayvanlar tarafından çekilen araçların kullanılması; elle yük taşınması. Diğer

çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

 

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim gruplarda sınıflandırılmaktadır:

 

9331 El veya pedal ile sürülen taşıtların sürücüleri

9332 Hayvanlar tarafından çekilen taşıtların ve makinelerin sürücüleri

9333 Yükleme-boşaltma işlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

  

9331     El veya pedal ile sürülen taşıtların sürücüleri

  

El veya pedal ile sürülen taşıtların sürücüleri; yolcu ve yük taşınması amacıyla bisiklet ve benzer

araçları kullanırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Malları yüklemek, boşaltmak ya da yolcuların araçlara iniş-binişlerine yardım etmek;



(b) trafikteki diğer araçlara ve trafik düzenine uygun olarak aracı istenilen yöne sürmek;

(c) küçük onarımları yapmak ve aracı iyi durumda tutmak;

(d) yol paralarını veya ücretleri toplamak;

(e) ilgili diğer görevleri yapmak;

(f) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Sürücü, pedallı araç

• Sürücü, Jinriksha (bir veya daha fazla kişi tarafından çekilen iki tekerlekli hafif Japon faytonu)

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Binici, motosiklet - 8321

 

  

9332     Hayvanlar tarafından çekilen taşıtların ve makinelerin sürücüleri

  

Hayvanlar tarafından çekilen taşıtların ve makinelerin sürücüleri; hayvanların çektiği, genelde

çiftçilikle ilgili makineler ile yolcu ve yük taşınmasına yönelik araçları kullanırlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Hayvanlara koşum takımı vurmak ve bunları araçlara veya makinelere bağlamak;

(b) malları yüklemek, boşaltmak ya da yolcuların araçlara iniş-binişlerine yardım etmek

(c) trafikteki diğer araçlara ve trafik düzenine uygun olarak aracı istenilen yöne sürmek;

(d) yol paralarını veya ücretleri toplamak;

(e) maden veya taşocaklarında, katarları çeken hayvanları sürmek;

(f) çiftlik makinelerine vb. bağlanmış hayvanları sürmek;

(g) işte kullanmak amacıyla filleri sürmek;

(h) küçük onarımları yapma ve aracı iyi durumda tutmak;

(i) ilgili diğer görevleri yapmak

(j) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Sürücü, hayvanların çektiği araçlar/yol

• Sürücü, hayvan katarı

• Sürücü, fil

 

  



Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Sürücü, araba -8322

• Sürücü, lokomotif - 8311

 

  

9333     Yükleme-boşaltma işlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

  

Yükleme-boşaltma işlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar; mobilyaların ve diğer ev

eşyalarının paketlenmesi, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması ya da gemi ve uçak kargoları ile

diğer eşyaların yükleme ve boşaltması ya da depolardaki malların taşınması ve istiflenmesi gibi

işleri yaparlar.

 

Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a) Bir yerden başka bir yere taşınacak büro veya ev eşyalarını, makineleri, cihazları vb.

paketlemek;

(b) malları kapalı yük arabalarına, kamyonlara, katarlara, gemilere veya uçaklara yüklemek ve

boşaltmak;

(c) hububat, kömür, kum ve benzer malları taşıma kayışlarına, çubuklara vb yüklemek ve

boşaltmak;

(d) petrol, sıvılaştırılmış gaz ve diğer sıvıları yüklemek ve boşaltmak için mavna, tanker ve diğer

gemilerin tankları ile sahildeki ana boru tertibatı arasındaki hortumları birleştirmek;

(e) depolarda ve benzer yerlerdeki malları taşımak ve istiflemek;

(f) ilgili diğer görevleri yapmak;

(g) diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

 

• Taşıyıcı, yük

 

  

Başka yerde sınıflandırılmış ilgili bazı meslekler:

 

• Operatör, vinç - 8333

• Operatör, kamyon/kaldırıcı

 

  


