Rəis və mühəndis heyəti (Şikayətlərin araşdırılması şöbəsi) üzrə
test tapşırıqları
1. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasənmüraciətin tam və hərtərəfli araşdırılması üçün əlavə sənəd və materiallar təqdim etmək və
ya bu sənədlərin əldə edilməsini müraciətə baxan subyektdən xahiş etmək bəndi hansı
şəxsin hüququna aiddir?
A) Qrup rəhbərinin hüququna
B) Müraciətinə baxılan vətəndaşın hüququna
C) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun hüququna
D) Müraciətə baxan subyektin hüququna
E) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin hüququna
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

2. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasənmüraciətə baxılmasının dayandırılması barədə ərizə ilə müraciət etmək bəndi hansı şəxsin
hüququna aiddir?
A) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin hüququna
B) Qrup rəhbərinin hüququna
C) Müraciətinə baxılan vətəndaşın hüququna
D) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun hüququna
E) Müraciətə baxan subyektin hüququna
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

3. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən- təkrar
yazılı müraciətə ilkin müraciətə baxılmasının nəticəsi barədə sənədləri əlavə etmək bəndi
hansı şəxsin hüququna aiddir?
A) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun hüququna

B) Müraciətə baxan subyektin hüququna
C) Qrup rəhbərinin hüququna
D) Müraciətinə baxılan vətəndaşın hüququna
E) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin hüququna
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

4. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən- ictimai
informasiya və fərdi məlumatların əldə edilməsi məqsədi ilə sorğu vermək bəndi hansı
şəxsin hüququna aiddir?
A) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin hüququna
B) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun hüququna
C) Müraciətə baxan subyektin hüququna
D) Qrup rəhbərinin hüququna
E) Müraciətinə baxılan vətəndaşın hüququna
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

5. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasənmüraciətin baxılmasına dair sənədlərin və materialların digər şəxslərin hüquqlarına
toxunmaması və ya qanunla dövlət sirri təşkil edən məlumatlara və ya qanunla qorunan
digər məlumatlara aid edilməməsi şərti ilə həmin sənəd və materiallarla tanış olmaq bəndi
hansı şəxsin hüququna aiddir?
A) Müraciətinə baxılan vətəndaşın hüququna
B) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin hüququna
C) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun hüququna
D) Müraciətə baxan subyektin hüququna
E) Qrup rəhbərinin hüququna

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

6. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasənmüraciətin qeydiyyat nömrəsi və daxilolma tarixi barədə, müraciət aidiyyəti göndərildikdə
həmin məktubun qeydiyyat nömrəsi və göndərilmə tarixi barədə məlumat almaq bəndi
hansı şəxsin hüququna aiddir?
A) Qrup rəhbərinin hüququna
B) Müraciətinə baxılan vətəndaşın hüququna
C) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin hüququna
D) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun hüququna
E) Müraciətə baxan subyektin hüququna
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

7. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasənmüraciətə baxılması barədə yazılı cavab və ya müraciətin aidiyyəti göndərilməsinə dair
məlumat almaq bəndi hansı şəxsin hüququna aiddir?
A) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun hüququna
B) Müraciətə baxan subyektin hüququna
C) Müraciətinə baxılan vətəndaşın hüququna
D) Qrup rəhbərinin hüququna
E) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin hüququna
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

8. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasənmüraciətin məzmununda vətəndaşın ailə və şəxsi həyatına aid sirr olan, habelə peşə və ya

kommersiya sirri olan sənədlərin və ya məlumatların məxfiliyinin təmin olunmasını tələb
etmək bəndi hansı şəxsin hüququna aiddir?
A) Müraciətə baxan subyektin hüququna
B) Qrup rəhbərinin hüququna
C) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin hüququna
D) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun hüququna
E) Müraciətinə baxılan vətəndaşın hüququna
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

9. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasənmüraciətə obyektiv, hərtərəfli və vaxtında baxılmasını təmin etməlidirlər bəndi hansı şəxsin
vəzifə borcuna aiddir?
A) Müraciətinə baxılan vətəndaşın vəzifə borcuna
B) Müraciətə baxan subyektin vəzifə borcuna
C) Səyyar xidmətin Qrup rəhbərinin vəzifə borcuna
D) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin vəzifə borcuna
E) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun vəzifə borcuna
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

10. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasənməsələnin mahiyyətini öyrənməli və onun həlli üçün lazımi sənədləri tələb etməlidirlər
bəndi hansı şəxsin vəzifə borcuna aiddir?
A) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun vəzifə borcuna
B) Müraciətinə baxılan vətəndaşın vəzifə borcuna
C) Müraciətə baxan subyektin vəzifə borcuna
D) Səyyar xidmətin Qrup rəhbərinin vəzifə borcuna

E) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin vəzifə borcuna
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

11. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasənmüraciətlər barəsində əsaslandırılmış qərarların qəbul edilməsini və bu qərarların vaxtında
və düzgün yerinə yetirilməsini təmin etməlidirlər bəndi hansı şəxsin vəzifə borcuna aiddir?
A) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun vəzifə borcuna
B) Müraciətinə baxılan vətəndaşın vəzifə borcuna
C) Səyyar xidmətin Qrup rəhbərinin vəzifə borcuna
D) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin vəzifə borcuna
E) Müraciətə baxan subyektin vəzifə borcuna
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

12. Qeyd edilənlərdən hansı yanlışdır?
A) Dövlət hakimiyyəti оrqanlarının, idarələrin, təşkilatların, müəssisələrin rəhbərləri və
digər vəzifəli şəхslərinin təkliflərə, ərizə və şikayətlərə baхarkən onların mahiyyətini
diqqətlə öyrənməli, zəruri оlduqda lazımi sənədləri tələb
еtməli və məsələnin həlli üçün başqa tədbirlər görməlidirlər
B) Dövlət hakimiyyəti оrqanlarının, idarələrin, təşkilatların, müəssisələrin rəhbərləri və
digər vəzifəli şəхslərinin təkliflərə, ərizə və şikayətlərə baхarkən təkliflərin, ərizə və
şikayətlərin baхılmasının nəticəsi haqqında vətəndaşlara
yazılı şəkildə məlumat vеrməlidirlər
C) Dövlət hakimiyyəti оrqanlarının, idarələrin, təşkilatların, müəssisələrin rəhbərləri və
digər vəzifəli şəхslərinin təkliflərə, ərizə və şikayətlərə baхarkən şikayət vеrmək qaydasını
izah еtməməlidirlər
D) Dövlət hakimiyyəti оrqanlarının, idarələrin, təşkilatların, müəssisələrin rəhbərləri və
digər vəzifəli şəхslərinin təkliflərə, ərizə və şikayətlərə baхarkən təklif, ərizə və şikayətlər
barəsində əsaslandırılmış qərarların qəbul
еdilməsini və bu qərarların vaхtında və düzgün yеrinə yеtirilməsini təmin
еtməlidirlər

E) Dövlət hakimiyyəti оrqanlarının, idarələrin, təşkilatların, müəssisələrin rəhbərləri və
digər vəzifəli şəхslərinin təkliflərə, ərizə və şikayətlərə baхarkən təkliflərin, ərizə və
şikayətlərin baхılmasının nəticəsi haqqında vətəndaşlara şikayət vеrmək qaydasını izah
еtməlidirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

13. Vətəndaşın yazılı müraciəti barədə müddəalardan hansı doğrudur?
A) Yazılı müraciətdə vətəndaşın adı, atasının adı, sоyadı, ünvanı, yaхud işlədiyi yеr
göstərilməlidir
B) Yazılı müraciətdə vətəndaşın adı, bitirdiyi orta məktəb göstərilməlidir
C) Yazılı müraciətdə vətəndaşın adı, atasının adı, sоyadı, bitirdiyi ali məktəb göstərilməlidir
D) Yazılı müraciətdə vətəndaşın adı, atasının adı, sоyadı göstərilməlidir
E) Yazılı müraciətdə vətəndaşın adı, atasının adı, sоyadı, doğulduğu şəhər göstərilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

14. Qeyd edilənlərdən hansı doğrudur?
A) Öz təklifi, ərizəsi, şikayəti barəsində qəbul еdilmiş qərarla razılaşmayan vətəndaş
yenidən müraciət etməlidir
B) Öz təklifi, ərizəsi, şikayəti barəsində qəbul еdilmiş qərarla razılaşmayan vətəndaş
müraciətin geri çəkməlidir
C) Öz təklifi, ərizəsi, şikayəti barəsində qəbul еdilmiş qərarla razılaşmayan vətəndaş bu
qərarı qəbul еtmiş оrqanın, idarənin, təşkilatın, müəssisənin və ya vəzifəli şəхsin bilavasitə
tabе оlduqları оrqana və ya vəzifəli şəхsə həmin qərar barəsində şikayət еtmək hüququna
malikdir
D) Öz təklifi, ərizəsi, şikayəti barəsində qəbul еdilmiş istənilən qərarla razılaşmalıdır
E) Öz təklifi, ərizəsi, şikayəti barəsində qəbul еdilmiş qərarla razılaşmayan vətəndaş
hüquqşunasa müraciət etməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

15. Abonent məlumatlarında dəyişikliklər edilən zaman hansı müqavilə və harda bağlanır?
A) Qaz təchizatı haqqında müqavilə, Azəriqaz İB-də bağlanır
B) Qaz təchizatı haqqında müqavilə ASAN Kommunal və ASAN xidmət mərkəzlərində
bağlanır
C) Təhlükəsizlik haqqında müqavilə, Azəriqaz İB-də bağlanır
D) Qaz təchizatı haqqında müqavilə, Energetika Nazirliyində-də bağlanır
E) Təhlükəsizlik haqqında müqavilə , FHN-də bağlanır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

16. Qaz sızmasını və dəm qazını müəyyən edən detektor harda yerləşdirməlidir?
A) Çıxış xəttində
B) Zirzəmidə
C) Binanın daxilində
D) Giriş xəttində
E) Binanın xaricində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

17. 3 (üç) ildə bir dəfədən az olmayaraq istehlakçılar hansı işləri etməlidir?
A) Buraxılış sazlama işlərini
B) Balans mənsubiyyətini
C) Təmir yoxlama işlərini
D) Rejim sazlama işlərini

E) Kalibrlənmə işlərini
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

18. İstehlakçılar qazdan istifadə etdiyi müddətdə hansı hallar yolverilməz hesab olunur?
A) Qaz qurğularına xüsusi təlim keçmiş işçi heyəti tərəfindən xidmət göstərilməsini təmin
etmək
B) Aparılan Rejim-sazlama işlərinin nəticəsində rejim kartlarının tərtib etmək
C) Qaz qurğularının layihə və istismara qəbul sənədlərini istismar müddəti ərzində özündə
saxlamaq
D) Rejim kartlarına əsasən qaz qurğularının istismarını təmin etmək
E) Qaz qurğularında avtomatlaşdırılmış təhlükəsizlik və tənzimləmə vasitələrini ləğv etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

19. İstehlakçıya hansı halda qazdan istifadə etmək qadağan edilir?
A) İldə bir dəfədən az olmayaraq tüstü və havadəyişmə xətlərinin növbəti yoxlamalarını və
təmizləmələrini aparmadan
B) Əsas və köməkçi qaz qurğularının, nəzarət ölçü cihazlarının və avtomatik idarəetmə
vasitələrinin texniki cəhətdən saz vəziyyətdə saxlamaq
C) Rejim kartlarına əsasən qaz qurğularının istismarını təmin etmək
D) Aparılan Rejim-sazlama işlərinin nəticəsində rejim kartlarının tərtib etmək
E) Köməkçi avadanlıqların sazlanmasını təmin etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

20. Zədələnmiş qaz sayğacı çıxarılarsa və zədələnmədə istehlakçının heç bir müdaxiləsi
yoxdursa, sərfiyyatın hesablama qaydasını göstərin.
A) Qeydiyyatda olan şəxslərin sayına uyğun olaraq
B) Tarif Şurasının təyin etdiyi hesablama qaydasına uyğun olaraq
C) Sayğac çıxarıldığı gündən əvvəlki ayın orta gündəlik sərfinə uyğun olaraq
D) Satış departamentinin qeyd etdiyi qaydaya uyğun olaraq
E) İstehlakçı tərəfindən hesablanmiş normaya uyğun olaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

21. Hansı halda məişət qaz qurğusu qaz paylayıcı şəbəkəyə qoşulur?
A) Texniki şərt alındıqdan sonra
B) Sınaqdan keçirildiikdən sonra
C) Qəza xidmətinin razılığından sonra
D) Protokoldan sonra
E) Layihə təsdiq edildikdən sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

22. Qazı satın alan və qazdan yanacaq və ya xammal kimi istifadə edən ... Adlanır.
(Nöqtələrin yerinə düzgün cavabı qeyd edin)
A) İstehsalçı
B) Qaz paylayıcısı
C) İstehlakçı
D) İstifadəçi
E) Supervisor

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş Qazdan istifadə qaydaları

23. Qaz paylayıcısı istehlakçıya hesabı nə zaman təqdim etməlidir?
A) Hər həftə
B) Ayda 2 dəfə
C) Hər ay
D) Ayda 3 dəfə
E) Rüblük
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

24. Qaz paylayıcısı tərəfindən hesab təqdim edildikdən sonra istehlakçı hansı müddətdə
isifadə etdiyi qazın dəyərini ödəməlidir?
A) Razılaşma ilə
B) 10 gün müddətində
C) Müddət sərbəstdir
D) Bir ay müddətində
E) 5 iş günü müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

25. Qaz paylayıcısı alqı-satqı müqaviləsi bağlandığı gündən fərdi hesab açdıqdan sonra
istehlakçıya nə verməlidir?
A) İstifadə aktı

B) Göstərici kitabı
C) Təlimat kitabı
D) Protokol
E) Üzləşmə kitabı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

26. Hansı halda qaz paylayıcısı qazın verilməsini dayandıra bilər?
A) İstehlakçının şifahi müraciətilə bağlı
B) Yoxlama keçirilməsi ilə bağlı
C) Təmir-profilaktika işlərilə bağlı
D) Sazlama işləri ilə əlaqədar
E) İstehsalçının razılığı əsasında
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

27. İstehlakçıya qazın verilməsinin dayandırılması hansı formada həyata keçirilir?
A) Akt əsasında
B) Fərdi şəkildə
C) Protokol əsasında
D) Sistematik
E) Qrup şəklində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

28. Müqavilənin ləğv edilməsi barədə müraciət olduğu halda qaz paylayıcı tərəfindən hansı
müddətdə qərar qəbul edilməlidir?
A) 10 iş günü müddətində
B) Dərhal
C) 2 iş günü müddətində
D) Razılıq əsasında
E) 5 iş günü müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

29. Əgər obyekt yeni istehlakçı tərəfindən istismar olunursa köhnə istehlakçı yeni
istehlakçıya nə təqdim etməlidir?
A) Qaz paylayıcısının aktını
B) Sazlama işləri ilə bağlı aktı
C) Tərtib edilən aktı
D) Borcu olmamağı haqqında arayış
E) Təmir protokolunu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

30. Yeni istifadəçi nə zaman müqavilə bağlanması üçün müraciıt etməlidir?
A) Razılıq əsasında
B) 5 iş günü müddətində
C) Dərhal
D) 2 iş günü müddətində

E) 10 iş günü müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

31. Əgər qanunsuz qoşulma mövcuddursa qaz paylayıcı ilk növbədə nə etməlidir?
A) Qaz verilişini dayandırmalı və müqaviləni ləğv etməlidir
B) Müqaviləni ləğv etməli və dəymiş zərərin dəyərini tələb etməlidir
C) Sərf protokolunu tərtib etməli və istehlakçıya verməlidir
D) Qaz verilişini dayandırmalı və dəymiş zərərin dəyərini tələb etməlidir
E) Qazpaylayıcı hüquqi qiymət verməli və istehlakçıya bildirməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

32. Mövcud problemlər aradan qaldırıldıqdan sonra qaz verilməsi hansı müddətdə bərpa
edilməlidir?
A) Dərhal
B) 1 iş günü müddətində
C) 5 iş günü müddətində
D) Razılaşma əsasında
E) 3 iş günü müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

33. Qeyd edilənlərdən hansı doğrudur?

A) 3 (üç) ildə bir dəfədən az olmayaraq istehlakçılar buraxılış sazlama işlərini yerinə
yetirməlidirlər
B) 3 (üç) ildə bir dəfədən az olmayaraq istehlakçılar balans mənsubiyyətini yerinə
yetirməlidirlər
C) 3 (üç) ildə bir dəfədən az olmayaraq istehlakçılar təmir yoxlama işlərini yerinə
yetirməlidirlər
D) 3 (üç) ildə bir dəfədən az olmayaraq istehlakçılar rejim sazlama işlərini yerinə
yetirməlidirlər
E) 3 (üç) ildə bir dəfədən az olmayaraq istehlakçılar kalibrlənmə işlərini yerinə
yetirməlidirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

34. Sayğac quraşdırılarkən divarla onun arasındakı məsafə nə qədər olmalıdır?
A) 4-6 sm
B) 10-15 sm
C) 3-5 sm
D) 6-8 sm
E) 7-11 sm
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

35. Mənzillərdə məişət tipli sayğacların (G-4, G-6 markalı) quraşdırılması, çıxarılması və
dəyişdirilməsi işləri hansı struktur bölmə tərəfindən yerinə yetirilir?
A) Qaz İxrac İdarəsi
B) Azneft İstehsalat Birliyi
C) İnformasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsi

D) Azəriqaz İstehsalat Birliyi
E) Azərikimya İstehsalat Birliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

36. G-10 və böyük markalı qaz sayğaclarının quraşdırılması, çıxarılması və dəyişdirilməsi
işlərinin yerinə yetirilməsini hansı struktur bölmə həyata keçirir?
A) Azəriqaz İstehsalat Birliyi
B) Qaz İxrac İdarəsi
C) Azərikimya İstehsalat Birliyi
D) Azneft İstehsalat Birliyi
E) İnformasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

37. Qaz sayğacları fərdi həyət evlərində harada yerləşdirilir?
A) Həyət evinin girişində
B) Həyətə giriş qapısının yaxınlığında
C) Həyət evinin arxa tərəfində
D) Həyət evinin ön tərəfində
E) Həyət evinin içərisində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

38. Qaz sayğacları hündür mərtəbəli binalarda yerləşdirilmə qaydasını göstərin.

A) Mənzilin girişində və içəridə
B) Açıq eyvanda və pilləkanın altında
C) Pilləkən qəfəsində və açıq eyvanlarda
D) Mənzilin çıxışında və içəridə
E) Pilləkanın altında və çöldə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

39. Qazdan istifadə Qaydalarına görə istehlakçı kimdir?
A) Qazı satın alıb və paylayan şəxs
B) Qazdan xammal kimi istifadə edən fiziki şəxs
C) Qazdan xammal kimi istifadə edən hüquqi şəxs
D) Qazdan xammal kimi istifadə edən hüquqi və fiziki şəxs
E) Qazı satın alan və qazdan yanacaq, xammal kimi istifadə edən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

40. Qazdan istifadə Qaydalarına görə sənaye qaz qurğusu nədir?
A) Qaz sərfiı saatda 12 kub metrdən artıq olan, istilik enerjisinin alınması və məişət
ehtiyacları üçün qazın yanacaq və müxtəlif növ məhsulların istehsalı ilə əlaqədar xammal
kimi istehlakı prosesində istifadə olunan, dövlət standartlarının tələblərinə cavab verən qaz
qurğusu
B) Qaz sərfiı saatda 8 kub metrdən artıq olan, istilik enerjisinin alınması və məişət
ehtiyacları üçün qazın yanacaq və müxtəlif növ məhsulların istehsalı ilə əlaqədar xammal
kimi istehlakı prosesində istifadə olunan, dövlət standartlarının tələblərinə cavab verən qaz
qurğusu
C) Qaz sərfiı saatda 10 kub metrdən artıq olan, istilik enerjisinin alınması və məişət
ehtiyacları üçün qazın yanacaq və müxtəlif növ məhsulların istehsalı ilə əlaqədar xammal

kimi istehlakı prosesində istifadə olunan, dövlət standartlarının tələblərinə cavab verən qaz
qurğusu
D) Qaz sərfiı saatda 11 kub metrdən artıq olan, istilik enerjisinin alınması və məişət
ehtiyacları üçün qazın yanacaq və müxtəlif növ məhsulların istehsalı ilə əlaqədar xammal
kimi istehlakı prosesində istifadə olunan, dövlət standartlarının tələblərinə cavab verən qaz
qurğusu
E) Qaz sərfiı saatda 9 kub metrdən artıq olan, istilik enerjisinin alınması və məişət
ehtiyacları üçün qazın yanacaq və müxtəlif növ məhsulların istehsalı ilə əlaqədar xammal
kimi istehlakı prosesində istifadə olunan, dövlət standartlarının tələblərinə cavab verən qaz
qurğusu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

41. Qazın verilməsinin dayandırılmasına səbəb olmuş hallar aradan qaldırıldıqdan sonra
hansı müddət ərzində qaz paylayıcı tərəfindən istehlakçılara qazın verilməsi bərpa
olunmalıdır?
A) İki iş günü ərzində
B) Bir iş günü ərzində
C) Beş iş günü ərzində
D) Altı iş günü ərzində
E) Yeddi iş günü ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

42. Yeni mülkiyyətçi (istifadəçi) qazın alqı-satqısına dair yeni müqavilənin bağlanması üçün
qaz paylayıcısına hansı müddət ərzində yazılı mürəciət etməlidir?
A) 9 gün müddətinə
B) 7 gün müddətinə
C) 10 gün müddətinə

D) 12 gün müddətinə
E) 11 gün müddətinə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

43. Yazılı müraciət daxil olduğu gündən başlayaraq hansı müddət ərzində yeni mülkiyyətçi
ilə qaz paylayıcı arasında müqavilə bağlanır?
A) 6 gün ərzində
B) 4 gün ərzində
C) 5 gün ərzində
D) 3 gün ərzində
E) 1 gün ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

44. Əhali və qeyri-əhali abonentləri ilə qaz təchizatı barədə müqavilənin bağlanma
qaydaları hansıdır?
A) Müqavilə Qazdan istifadə Qaydalarına uyğun 5 illik bağlanılır
B) Müqavilə Qazdan istifadə Qaydalarına uyğun 3 illik bağlanılır
C) Müqavilə Qazdan istifadə Qaydalarına uyğun 6 aylıq bağlanılır
D) Müqavilə Qazdan istifadə Qaydalarına uyğun həmişəlik bağlanılır
E) Müqavilə Qazdan istifadə Qaydalarına uyğun 1 illik bağlanılır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

45. Sayğaca müdaxilə aşkar edildiyi halda aktlaşdırma prosesi kim tərəfindən və necə
həyata keçirilir?
A) Qaz paylayıcısı ilə iki nəfər hal sahibinin iştirakı ilə akt tərtib edilir
B) İstehlakçı tərəfindən müdaxilə oldunduğu üçün cərimə olunur
C) Qaz paylayıcısı nümayəndələri qaz nəqlini dərhal dayandırır
D) İstehlakçı tərəfindən müdaxilə oldunduğu üçün məhkəməyə verilir
E) İstehlakçı ilə qaz paylayıcısı bağlanmış müqaviləyə xitam verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

46. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı yaşayış evlərinin qazlaşdırma prosedur qaydasına
aiddir?
A) Bir pəncərə prinsipi
B) Dispetçer xidmətinə müraciət
C) Qaz istismar sahəsinə müraciət
D) Asan xidmətə müraciət
E) Lisenziyası olan təşkilatla müqavilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

47. Qaz sayğacı ilə təchiz edilmə, onun quraşdırılması və dəyişdirilməsi fiziki şəxs olan
istehlakçıya münasibətdə kimin hesabına həyata keçirilir?
A) Qaz palayıcısı hesabına
B) İstehlakçı hesabına
C) Qaz sayğacından istifadə edən şəxs tərəfindən
D) Sifarişçi hesabına

E) Bağlanmış müqaviləyə əsasən hər iki tərəfdən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

48. Tarif şurasının 2016-cı il 28 noyabr tarixli 18 nömrəli qərarına əsasən istehlakçı il
ərzində smart sayğaca 2800 kubmetr yükləndikdən sonra istehlakçı smart kartına 70 AZN
ödəniş edib smart sayğaca yükləyərkən balansa neçə kumetr qaz oturacaq?
A) 640
B) 350
C) 650
D) 700
E) 390
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

49. Tarif şurasının 2016-cı il 28 noyabr tarixli 18 nömrəli qərarına əsasən istehlakçı il
ərzində smart sayğaca 130 kubmetr yükləndikdən sonra istehlakçı smart kartına 5 AZN
ödəniş edib smart sayğaca yükləyərkən balansa neçə kumetr qaz oturacaq?
A) 50
B) 25
C) 35
D) 45
E) 47
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

50. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı Smart Sayğacın hissələri deyildir?
A) Giriş və çıxış yivli birləşmələr
B) Klapanın açılışı və kredit həcmindən istifadə düyməsi
C) Qoruyucu klapan
D) 8 rəqəmli mexaniki hesablayıcı mexanizm
E) Kart yuvası və element yuvasının qoruyucu qapağı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000
sual-1000 cavab. Bakı, 2017

51. Smart Sayğacın giriş və çıxış yivli birləşmələri arasında olan məsafə nə qədərdir?
A) 15 sm
B) 11 sm
C) 20 sm
D) 8 sm
E) 17 sm
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000
sual-1000 cavab. Bakı, 2017

52. Tarif şurasının 2016-cı il 28 noyabr tarixli 18 nömrəli qərarına əsasən istehlakçı il
ərzində smart sayğaca 100 kubmetr yükləndikdən sonra istehlakçı smart kartına 20 AZN
ödəniş edib smart sayğaca yükləyərkən balansa neçə kumetr qaz oturacaq?
A) 100
B) 200
C) 120

D) 125
E) 135
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

53. Tarif şurasının 2016-cı il 28 noyabr tarixli 18 nömrəli qərarına əsasən istehlakçı il
ərzində smart sayğaca 90 kubmetr yükləndikdən sonra istehlakçı smart kartına 14 AZN
ödəniş edib smart sayğaca yükləyərkən balansa neçə kumetr qaz oturacaq?
A) 90
B) 110
C) 140
D) 70
E) 125
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

54. Tarif şurasının 2016-cı il 28 noyabr tarixli 18 nömrəli qərarına əsasən istehlakçı il
ərzində smart sayğaca 9000 kubmetr yükləndikdən sonra istehlakçı smart kartına 140 AZN
ödəniş edib smart sayğaca yükləyərkən balansa neçə kumetr qaz oturacaq?
A) 9000
B) 1100
C) 1400
D) 700
E) 1250
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

55. Qazdan istifadə Qaydaları qanunu hansı qanuna uyğun hazırlanmışdır?
A) Elektroenergetika haqqında
B) Qaz təchizatı haqqında
C) Texniki təhlükəsizlik haqqında
D) Yanğın təhlükəsizliyi haqqında
E) Nəqliyyat haqqında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

56. Qaz paylayıcısı kimlər ola bilər?
A) Fiziki şəxslər
B) Xarici vətəndaşlar
C) Hüquqi şəxslər
D) Hüquqi və ya fiziki şəxslər
E) Kommersiya təşkilatları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

57. İstehlakçı kimdir?
A) Qaz sayğaclarına nəzarət edən
B) Qazın təchizatını təşkil edən
C) Təbii qazı alıb və kənara satan
D) Qazdan yanacaq kimi istifadə edən
E) Qazın balansını hesablayan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

58. Qaz sayğaclarının növbəti dövlət yoxlaması hansı müddətdə həyata keçirilir?
A) Altı ay müddətində növbəti dövlət yoxlaması həyata keçirilir
B) Beş il müddətində növbəti dövlət yoxlaması həyata keçirilir
C) Üç il müddətində növbəti dövlət yoxlaması həyata keçirilir
D) Bir il müddətində növbəti dövlət yoxlaması həyata keçirilir
E) Texniki pasportlarında göstərilmiş müddətdə həyata keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

59. Qazın pərakəndə satış qiymətləri (tarifləri) hansı qurum tərəfindən tənzimlənir?
A) İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən
B) Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
C) Hesablama Palatası tərəfindən
D) Tarif (qiymət) Şurası tərəfindən
E) SOCAR tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

60. Qaz paylayıcısı hər bir istehlakçının adına qazın alqı-satqı müqaviləsi bağlandığı gündən
fərdi hesab açır və istehlakçıya qaz sayğacının göstəricilərini qeyd etmək üçün hansı sənədi
təqdim edir?
A) Sayğacın pasportunu

B) İki tərəfli müqaviləni
C) İki tərəfli protokolu
D) Üzləşmə kitabçasını
E) Üzləşmə haqqında aktı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

61. İstehlakçı qazın verilməsinin dayandırılması barədə qaz paylayıcısına yazılı müraciət
etdikdə, qaz paylayıcısı hansı müddət ərzində qazın verilməsini dayandırmalıdır?
A) 4 iş günü müddətində
B) 7 iş günü müddətində
C) 3 iş günü müddətində
D) 2 iş günü müddətində
E) 5 iş günü müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

62. Qazın verilməsinin dayandırılması və bərpa edilməsi hər bir halda qaz paylayıcısı
tərəfindən istehlakçının iştirakı ilə hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?
A) Protokolla rəsmiləşdirilir
B) Aktla rəsmiləşdirilir
C) Müqaviləyə əlavə ilə rəsmiləşdirilir
D) Sərəncamla rəsmləşdirilir
E) Kitabçada qeydiyyat aparılır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

63. Yazılı müraciət daxil olduğu gündən başlayaraq hansı müddətdə yeni mülkiyyətçi
(istifadəçi) ilə qaz paylayıcısı arasında müqavilə bağlanılmalıdır?
A) 3 (üç) iş günü müddətində
B) 5 (beş) iş günü müddətində
C) 2 (iki) iş günü müddətində
D) 4 (dörd iş günü müddətində
E) 7 (yeddi) iş günü müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

64. Azərbaycan Respublikası ərazisində qazın alqı-satqısı hansı qanunla tənzimlənir?
A) Qaz təchizatı haqqında qanunla
B) Elektroenergetika haqqında qanunla
C) Texniki təhlükəsizlik haqqında qanunla
D) Qazın nəqli haqqında qanunla
E) Qazdan istifadə haqqında qanunla
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

65. Qaz paylayıcısı ilə məişət qaz qurğusu istifadəçisi arasında qazın alqı-satqısı müqaviləsi
hansı müddətə bağlanılır?
A) 18 aylıq
B) 6 aylıq

C) 9 aylıq
D) 12 aylıq
E) 24 aylıq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

66. Paylayıcı illik iş planına uyğun təmir-profilaktika işlərinin aparılması ilə əlaqədar qazın
verilməsinin dayandırılması barədə istehlakçını hansı müddət ərzində xəbərdar etməlidir?
A) Ən azı 5 (beş) gün əvvəl xəbərdar etməli
B) Ən azı 3 (üç) gün əvvəl xəbərdar etməli
C) Ən azı 2 (iki) gün əvvəl xəbərdar etməli
D) Ən azı 7 (yeddi) gün əvvəl xəbərdar etməli
E) Ən azı 1 (bir) gün əvvəl xəbərdar etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

67. İstehlakçının təqsirli hərəkətləri, habelə müqavilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin icra
edilməməsi nəticəsində dəymiş zərər üçün qazpaylayıcı hansı tədbir görür?
A) Qazpaylayıcı protokol bağlayır və baş idarəyə göndərir
B) Akt bağlanılır və istehlakçı məhkəməyə verilir
C) Bağlanmış müqaviləni qabaqcadan dayandırır
D) İstehlakçıya verilən qazı dayandırır
E) Zərərin əvəzinin ödənilməsini istehlakçıdan tələb edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

68. Qaz sayğacları harada quraşdırılmalıdır?
A) Qaz paylayıcısı və istehlakçı arasında balans mənsubiyyəti sərhədində
B) Qaz paylayıcısı münasib bildiyi yerdə, mənzilin ya qapının yanında
C) İstehlakçı müəyyənləşdirdiyi sərhəddə
D) Göstəricilərinin tam oxunması və üzərində əməliyyatların aparılması üçün əlçatan yerdə
E) Bina evlərində binaların girişində, həyət evlərində isə həyətlərin çıxışında
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

69. Mənzillərdə qaz sayğacı kimin hesabına quraşdırılır?
A) Qaz paylayıcısının hesabına
B) İstehlakçının vəsaiti hesabına
C) Qarşılıqlı razılaşdırma əsasında
D) Dövlət büdcəsi hesabına
E) SOCAR-ın hesabına
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

70. İdarə və müəssisələrdə qaz sayğacı kimin hesabına quraşdırılır?
A) SOCAR-ın hesabına
B) Qaz istehlakçısının hesabına
C) Qarşılıqlı razılaşdırma əsasında
D) Dövlət büdcəsinin hesabına
E) Paylayıcının hesabına

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

71. Abonentə məxsus smart kart yararasız hala düşdükdə abonent nə etməlidir?
A) Qaz paylayıcısına məktubla müraciət etməlidir
B) Qaz istismar idarəsinə ərizə ilə müraciət etməlidir
C) Azəriqaz İB-nin müvafiq şöbəsinə məktubla müraciət etməlidir
D) Asan xidmət və ya Asan kommunal mərkəzinə müraciət etməlidir
E) Azəriqaz İB-yə məxsus müvafiq terminallardan əldə etməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000
sual-1000 cavab. Bakı, 2017

72. Abonent tərəfindən ona məxsus smart sayğacın plomonun zədələməsi, qırılması və ya
üzərində olmaması aşkar edildikdə, abonent haraya müraciət etməlidir?
A) Qaz İstismar idarəsinə və ya qəza-bərpaetmə xidmətlərinə müraciət etməli
B) 104 və ya 185 qaynar xətt xidmətlərinə müraciət etməli
C) Dispetçer xidmətinə və ya Qaz İstismar idarəsinə müraciət etməli
D) Azəriqaz İB-nin müştəri və ya dispetçer xidmətinə müraciət etməli
E) 193 və ya 103 qaynar xətt xidmətlərinə müraciət etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000
sual-1000 cavab. Bakı, 2017

73. İl ərzində smart sayğaca 3000 kub metr yükləndikdən sonra istehlakçı smart kartına
250 Azn ödəniş edib smart sayğaca yükləyərkən balansa neçə kub metr qaz oturacağ?

A) 2440
B) 2450
C) 1850
D) 2250
E) 1250
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

74. Əhali abonentlərinə illik 10 qəpik tariflərilə ayrılmış limit 2017-ci il nə qədər olub?
A) 2017-ci il - 1800 kubmetr
B) 2017-ci il - 1900 kubmetr
C) 2017-ci il - 1400 kubmetr
D) 2017-ci il - 1700 kubmetr
E) 2017-ci il - 1500 kubmetr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

75. İstehlakçının arzusu ilə qaz sayğacının dövlət yoxlanılmasından keçirilməsinə görə
vəsaiti kim ödəməlidir?
A) Qaz paylayıcısı
B) Podratçı
C) Sifariçi
D) İstehlakçı
E) İstehsalçı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

76. Ərazilərə, istehsalat və inzibati binalara, otaqlara və avadanlıqlara olan yanğın
təhlükəsizliyi tələbləri barədə müddəalardan hansı yanlışdır?
A) Donmuş aparatlar, armaturlar, boru xətləri, siyirtmələr yalnız buxar və ya isti su ilə
qizdırılmalıdır. Bu məqsəd üçün lehim lampasından və yaxud açıq alovdan istifadə
edilməlidir
B) Boru xətlərində və aqreqatlarda (nasoslarda, kompressorlarda), onları sistemdəki digər
aparat və boru xətlərindən siyirtmə və tıxacların vasitəsi ilə ayırmamış və sistemdəki
təzyiqi endirməmiş, flanslarının sıxılması qadağandır
C) Avadanlıqların, xüsusi ilə flans birləşmələrinin və kipgəclərin germetik¬liyinə nəzarət
olunmalıdır və qaz sızması yerləri aşkar olduqda, nasazlığın aradan qaldırılması tədbirlər
görülməlidir
D) İstismar zamanı səthlərinin temperaturu 45 dərəcə selsidən yüksək olan boru xətlərinin
və avadanlıqların, onlarla işçi heyyətin təmasda ola biləcək sahəsində çəpəri və ya
yanmayan istilik izolyasiyası olmalıdır
E) Təzyiq altında işləyən avadanlıqlarda təmir işlərinin aparılması, nasos və kompressorların işlək vəziyyətində kipgəclərinin doldurulması və sıxılması qadağandır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft, qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2013

77. Qeyd edilənlərdən hansı ilk tibbi yardımın məqsədinə aid deyil?
A) Həyati təhlükəni ortadan qaldırmaq
B) Həyati funksiyaların davam etdirilməsini təmin etmək
C) Xəstə və ya yaralının vəziyyətinin pisləşməsini önləmək
D) Xəstə və ya yaralını müalicə etmək
E) Yaxşılaşmanı asanlaşdırmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000
sual-1000 cavab. Bakı, 2017

78. Qazdan istifadə Qaydalarına əsasən qaz paylayıcı ilə istehlakçı arasında balans
mənsubiyyəti sərhədində qaz sərfini ölçən cihaz hansı sənədə uyğun olaraq quraşdırılır?
A) Texniki akta əsasən
B) Layihəyə əsasən
C) Nizamnaməyə əsasən
D) Əsasnaməyə əsasən
E) Təlimata əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

79. Qazpaylayıcı stansiyadan qazın istehlakçılara verilməsində təhlükəsizliyi təmin etmək
məqsədi ilə qaza hansı miqdarda odorant məhlulu vurulur?
A) Hər 1000 kubmetr qaza qışda 12 qram, yayda 4 qram
B) Hər 1000 kubmetr qaza qışda 10 qram, yayda 2 qram
C) Hər 1000 kubmetr qaza qışda 16 qram, yayda 8 qram
D) Hər 1000 kubmetr qaza qışda 18 qram, yayda 10 qram
E) Hər 1000 kubmetr qaza qışda 15 qram, yayda 7 qram
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Q.İsmayılov, R.Nağıyev, B. İsmayılov. Təbii qazlar. Bakı, 2013

80. Smart tipli sayğacın ekranında əmələ gələn F024 yazısı nəyi bildirir?
A) Digər bir smart tipli sayğacın kartının daxil edilməsini
B) Sayğacın istismar müddətinin bitməsini

C) Sayğacın batareyasının açılmasını
D) Yüklənən qaz həcminin sayğacın 1 bölməsinə oturmamasını
E) Sayğac hər hansı bir kodda olarkən yaddaşının ona məxsus smart karta köçürüldüyünü
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

81. Qış aylarında 1000 kubmetr təbii qazın odorizə olunması üçün hansı miqdarda
etilmerkaptan məhlulundan istifadə edilir?
A) Hər 1000 kubmetr qaza 18 qram
B) Hər 1000 kubmetr qaza 26 qram
C) Hər 1000 kubmetr qaza 16 qram
D) Hər 1000 kubmetr qaza 15 qram
E) Hər 1000 kubmetr qaza 20 qram
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ə.S.Məlikov, Ə.M.İsmayılov, S.Y.Rəsulov. Qaz təsərrüfatının istismarı. Bakı, 2008

82. ITRON firmasının istehsalı olam Smartkart tipli (əvvəlcədən ödənişli) diafaqmalı məişət
qaz sayğacları hansı qazların uçotunu aparmaq üçün istifadə edilir?
A) Alçaq təzyiqli təmiz qazların
B) Alçaq təzyiqli təbii qazların
C) Orta təzyiqli quru qazların
D) Alçaq təzyiqli aqressiv olmayan qazların
E) Kiçik təzyiqli quru və təmiz qazların
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000
sual-1000 cavab. Bakı, 2017

83. Təbii qazla havanın qarışığı hansı həddə olanda partlayış baş verir?
A) Havanın tərkibində 2-8%-ə qədər qaz olduqda (98-92% hava)
B) Havanın tərkibində 1-5%-ə qədər qaz olduqda (99-95% hava)
C) Havanın tərkibində 5-15%-ə qədər qaz olduqda (95-85% hava)
D) Havanın tərkibində 3-12%-ə qədər qaz olduqda (97-88% hava)
E) Havanın tərkibində 6-14%-ə qədər qaz olduqda (94-86% hava)
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Q.İsmayılov, R.Nağıyev, B. İsmayılov. Təbii qazlar. Bakı, 2013

84. Təbii qazda (metan CH4) alışma temperaturu hansıdır?
A) 635 dərəcə C
B) 625 dərəcə C
C) 645 dərəcə C
D) 615 dərəcə C
E) 605 dərəcə C
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N. Kolpakova, A.Kolpakov. Qaz təchizatı. Yekaterinburq, 2014

85. Metan qazı (CH4) alışarkən alışma sürəti hansı olur?
A) 4,67 m/s
B) 3,67m/s
C) 1,67 m/s
D) 0,67 m/s

E) 2,67 m/s
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N. Kolpakova, A.Kolpakov. Qaz təchizatı. Yekaterinburq, 2014

86. Mənzildaxili kəmərlərdə qaz sızmalarının mövcudluğu ....................... yoxlanılır.
(Nöqtələrin yerinə düzgün olan cavabı qeyd edin.)
A) Alov vasitəsi ilə
B) Odorant qatmaqla
C) Sakit şəraitdə qulaq asmaqla
D) Sabunlu su məhlulu vasitəsilə
E) Kəmərə əlavə təzyiq verməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

87. Smart sayğaclarda elektron ekranda FO-44 yazısı nəyi bildirir?
A) Sayğacda zavod qüsurunun olduğunu
B) Sayğacın düzgün işləmədiyini
C) Sayğacın minusa getdiyini
D) Sayğacın batareyasının yatdığını
E) Sayğacın geriyə fırlanmasını
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000
sual-1000 cavab. Bakı, 2017

88. Smart tipli sayğaclarda istifadə edilməyən məbləğin yeni quraşdırılmış sayğacın smart
kartına köçürülməsı üçün hansı sənədlər tələb olunmur?

A) Abonentin ərizəsi
B) Çıxarılan və yeni quraşdırılan sayğacların smart kartları
C) Mülkiyyəti təsdiq edən sənəd
D) Abonentin şəxsiyyət vəsiqəsi
E) Forma 1,2 (quraşdırılma aktları)
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://azeriqaz104.az/az#

89. İstehlakçıya qazın verilməsi hansı vaxtdan etibarən təmin edilir?
A) Qaz qurğuları istismara qəbul olunduqdan sonra
B) Qazın alqı-satqısı barədə müqavilə imzalandıqdan sonra
C) Qazpaylayıcı şəbəkəyə qoşulduqdan və sınandıqdan sonra
D) Texniki göstəricilər normalara uyğunlaşdırıldıqdan sonra
E) Dövlət standartlarının tələbləri yoxlanıldıqdan sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

90. Qazın verilməsinin dayandırılmasına səbəb olmuş hallar aradan qaldırıldıqdan və
müvafiq qaydada rəsmiləşdirildikdən sonra hansı müddət ərzində qaz paylayıcısı
tərəfindən qazın verilməsi bərpa edilməlidir?
A) 5 iş günü
B) 1 iş günü
C) 2 iş günü
D) 7 iş günü
E) 3 iş günü
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

91. Mənzildə ən azı hansı müddətdə kimsənin yaşamayacağı halda, qaz paylayıcısını bu
barədə əvvəlcədən yazılı olaraq məlumatlandırmalı?
A) 15 gündən çox
B) 1 (bir) aydan çox
C) 2 (iki) aydan çox
D) 3 (üç) aydan çox
E) 6 (altı) aydan çox
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

92. Smart tipli sayğaclarda Alarm-1 nəyi bildirir?
A) Sayğacın batareya yuvasına müdaxilə edilməsinin
B) Batareya səviyyəsinin 30 faiz civarında qalmasının
C) Mexaniki göstəricinin 20 litr geriyə fırlanarmasının
D) Smart tipli kartın səhv daxil edilməsinin
E) Qapayıcı klapanın tam bağlanmamasının
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000
sual-1000 cavab. Bakı, 2017

93. Qaz sərfiyyatı abonent bazasına işlənildikdən sonra qeyri-əhali abunəçisinə hansı sənəd
təqdim olunur?
A) Hesab-faktura

B) Bildiriş
C) Naryad-akt
D) Texniki şərt
E) Qəbz
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

94. Yeni nəsil Smart tipli qaz sayğaclarda XB2 nəyi bildirir?
A) Sayğacda element yuvasının qoruyucu qapağının açılması aşkar olunub.
B) Sayğacda müdaxilə aşkar olunub.
C) Sayğacda klapanın bağlanmsı aşkar olunub.
D) Sayğacda geriyə axın aşkar olunub.
E) Sayğacda qaz sızması aşkar olunub.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

95. Qaz paylayıcısı istehlakçıya verdiyi qazın dəyərini hansı göstəricilərə əsasən
hesablamalıdır?
A) Ümumi orta göstəricilərə
B) Yalnız qaz sayğacının göstəricilərinə
C) Qaz təzyiqinin göstəricilərinə görə
D) İstifadə edilən zamana görə
E) Xüsusi göstəricilərə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

96. Qaz paylayıcısı hər bir istehlakçının adına hansı vaxtdan etibarən fərdi hesab açır?
A) Qazın alqı-satqı müqaviləsi bağlandığı gündən
B) Qazın alqı-satqı müqaviləsi bağlandığı gündən başlayaraq 15 gündən gec olmayaraq
C) Qazın alqı-satqı müqaviləsi bağlandığı gündən bir ay müddətində
D) Müraciət etdiyi gündən
E) Qazın nəqli başlandığı gündən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

97. Məişətdə istifadə olunan qaz qurğuları hansı tələblərə cavab verməlidir?
A) Layihələndirilən cizgilərin tələblərinə
B) Uyğunluq sertifikatın tələblərinə
C) Dövlət standartlarının tələblərinə
D) Lisenziyası olan təşkilat tərəfindən verilən sənədin tələblərinə
E) Dövlət standartlarının tələblərinə cavab verən və uyğunluq sertifikatına
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

98. Təbii qazın özüalışma temperaturu hansıdır?
A) 620 0C
B) 625 0C
C) 630 0C
D) 640 0C
E) 650 0C

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000
sual-1000 cavab. Bakı, 2017

99. İş otaqlarında optimal temperatur hansı olmalıdır?
A) 15 dərəcə C - 20 dərəcə C
B) 30 dərəcə C - 35 dərəcə C
C) 20 dərəcə C - 25 dərəcə C
D) 25 dərəcə C - 28 dərəcə C
E) 35 dərəcə C - 40 dərəcə C
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Azərbaycan Neft Sənayesində
Əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2014

100. İstehsalat otaqları və sahələrində istifadə olunmuş yağa bulaşmış əskilər harada
saxlanılmalıdır?
A) Adi dəmir vedrələrdə
B) Ağzı möhkəm bağlanmış dəmir yeşiklərdə
C) Taxta yeşiklərdə
D) Qapaqlı yeşiklərdə
E) İstehsalat otaqlarında və sahələrdə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Azərbaycan Neft Sənayesində
Əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2014

101. Ağır karbohidrogenli (C5+) kondensat dedikdə hansı kondensat nəzərdə tutulur?
A) Adi qaz kondensatı

B) Emala verilən kondensat
C) Quyuda olan kondensat
D) Stabil qaz kondensatı
E) Neftli kondensat
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A. Rəsulov. Təbii qazların yığılması, nəqlə hazırlanması və istifadəsi. Bakı, 2008

102. Dəm qazının (CO) qazının miqdarını təyin etmək üçün hansı cihazdan istifadə olunur?
A) Hidroqraf cihazından
B) Şaxta interferometrindən
C) Viskozimetr cihazından
D) Psixrometr cihazından
E) Kalorimetrik qaz indikatorundan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Q.İsmayılov, R.Nağıyev, B. İsmayılov. Təbii qazlar. Bakı, 2013

103. Qazın sərfinə görə hesablaşma aparılması üçün qaz sayğacları hansı sənədə uyğun
quraşdırılmalıdır?
A) Üzləşdirmə aktına uyğun
B) Layihəyə uyğun
C) Müqaviləyə uyğun
D) Smeta xərclərinə uyğun
E) Ümumi plan xəritələrinə uyğun
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

104. Sayğacın smart kart interfeysində qısa qapanma aşkar edildikdə ekranda hansı
xəbərdarlıqla göstərilir?
A) Alarm 5
B) Alarm 1
C) Alarm 2
D) Alarm 3
E) Alarm 4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://azeriqaz104.az/az#

105. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda- müraciətə baxan subyektə və ya onun
vəzifəli şəxsinə şəxsən və ya nümayəndə vasitəsilə formada göndərilən və ya şifahi formada
edilən fərdi və ya kollektiv təklif, ərizə, şikayət dedikdə hansı anlayış başa düşülür?
A) Təklif
B) Müraciət
C) Ərizə
D) Şikayət
E) Sərəncam
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

106. Qeyd olunan cavablardan hansında Dövlət hakimiyyəti оrqanlarının, idarələrin,
təşkilatların, müəssisələrin rəhbərləri və digər vəzifəli şəхslərinin təkliflərə, ərizə və
şikayətlərə baхarkən əməl etməli olduğu tələblər göstərilməmişdir?
A) Müraciətə obyektiv, hərtərəfli və vaxtında baxılmasını təmin etməlidirlər
B) Müraciət və şikayət vеrmək qaydasını izah еtməməlidirlər
C) Müraciətə baxılmasının nəticəsi haqqında vətəndaşlara yazılı formada məlumat
verməlidirlər

D) Müraciətə baxılmasının nəticəsi təmin edilmədikdə bunun səbəblərini göstərməlidirlər
E) Məsələnin mahiyyətini öyrənməli və onun həlli üçün lazımi sənədləri tələb etməlidirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

107. Öz təklifi, ərizəsi, şikayəti barəsində qəbul еdilmiş qərarla razılaşmayan vətəndaş hansı
hüquqa malikdir?
A) Yenidən müraciət etməlidir
B) Şikayət еtmək hüququna malikdir
C) Müraciətini geri çəkməlidir
D) İstənilən qərarla razılaşmalıdır
E) Hüquqşunasa müraciət etməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

108. Vətəndaş müraciətinə uzun müddətlərdə baхılması nəticəsində lazım оlan məlumat öz
əhəmiyyətini itirə bilərsə, həmin müraciətə hansı müddətə baхılmalıdır?
A) 1 gün ərzində, bu mümkün оlmadıqda isə 48 saatdan gеc оlmayaraq
B) 3 gün ərzində, bu mümkün оlmadıqda isə 96 saatdan gеc оlmayaraq
C) 4 gün ərzində, bu mümkün оlmadıqda isə 120 saatdan gеc оlmayaraq
D) 2 gün ərzində, bu mümkün оlmadıqda isə 72 saatdan gеc оlmayaraq
E) Dərhal, bu mümkün оlmadıqda isə 24 saatdan gеc оlmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

109. Vətəndaş müraciətinin baxılması zamanı hansı halda müraciət edənə cavab
məktubunda həmin qərardan şikayət verilməsi qaydası izah edilir? (Tam və doğru cavabı
müəyyən edin)

A) Müraciətin baxılmamış saxlanılması, müraciətin rədd edilməsi barədə qərar qəbul
olunduqda və ya müraciət qismən təmin edilmədikdə

B) Müraciətin baxılmamış saxlanılması, müraciətin rədd edilməsi barədə qərar qəbul
olunduqda və ya müraciət tam təmin edilmədikdə

C) Müraciətin baxılmamış saxlanılması, müraciətin qanunvericiliyə uyğun olmaması barədə
qərar qəbul olunduqda və ya müraciət qismən təmin edildikdə

D) Müraciətin baxılmamış saxlanılması, müraciətin rədd edilməsi barədə qərar qəbul
olunduqda və ya müraciət qismən təmin edildikdə

E) Müraciətin baxılmamış saxlanılması, müraciətin qanunvericiliyə uyğun olmaması barədə
qərar qəbul olunduqda və ya müraciət tam təmin edildikdə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

110. Vətəndaşların şikayət müraciətlərini baxılması üçün kimlərə göndərmək qadağandır?
A) Müraciətə baxan subyektlərin vəzifəli şəxslərinə
B) Müraciətə baxan subyektlərin nümayəndələrini
C) Şikayət edilən müraciətə baxan subyektə və ya onun vəzifəli şəxslərinə
D) Bələdiyyə orqanı nümayəndələrinə və ya onun vəzifəli şəxslərinə
E) Müvafiq icra hakimiyyəti nümayəndələrinə və ya onun vəzifəli şəxslərinə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

111. Vətəndaşların, şikayət müraciətlərini baxılması üçün təmin etmək mümkün olmadıqda,
hansı tədbir görülür?
A) Vətəndaşın müraciəti müəyyən müddətə dondurulur və müraciətə cavab verilmir
B) Vətəndaşın müraciəti ləğv olunur və müraciətə cavab verilmir

C) Vətəndaşa qanunla müəyyən edilmiş qaydada yenidən müraciət etməsi izah olunur
D) Vətəndaşa qanunla müəyyən edilmiş qaydada məhkəməyə müraciət etmək hüququ izah
olunur
E) Vətəndaşa bu mövzuda bir daha müraciət yazmaması bildirilir və xəbərdarlıq edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

112. Vətəndaş müraciətinin baxılmamış saxlanmasına əsas verən hallar aradan
qaldırıldıqda, hansı tədbir görülməlidir?
A) Vətəndaşa yenidən müraciət etməsi bildirilməlidir
B) Müraciətə baxan subyekt ona baxılmanı təmin etməlidir
C) Vətəndaş müraciəti ləğv edilməlidir və cavab verilməlidir
D) Vətəndaş müraciəti dondurulmalıdır və cavab verilməlidir
E) Vətəndaş müraciəti baxılmış hesab edilməlidir və cavab verilməməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

113. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasənmüraciət barəsində qəbul edilmiş qərarla razılaşmadıqda həmin qərardan inzibati və (və
ya) məhkəmə qaydasında şikayət vermək bəndi hansı şəxsin hüququna aiddir?
A) Qrup rəhbərinin hüququna
B) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin hüququna
C) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun hüququna
D) Müraciətinə baxılan vətəndaşın hüququna
E) Müraciətə baxan subyektin hüququna
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

114. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasənmüraciətə baxılmasının nəticəsi haqqında vətəndaşlara yazılı formada məlumat verməli,
müraciət təmin edilmədikdə bunun səbəblərini göstərməli, şikayət vermək qaydasını izah
etməlidirlər bəndi hansı şəxsin vəzifə borcuna aiddir?
A) Müraciətə baxan subyektin vəzifə borcuna
B) Səyyar xidmətin Qrup rəhbərinin vəzifə borcuna
C) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin vəzifə borcuna
D) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun vəzifə borcuna
E) Müraciətinə baxılan vətəndaşın vəzifə borcuna
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

115. İtron istehsalı olan Smart tipli, qaz sayğacının daxili hesablama mexanizmi hansı
hissədən ibarətdir?
A) Silfon, diafraqma və onları hərəkətə gətirən qollar
B) Membran, diafraqma və onları hərəkətə gətirən qollar
C) Piston, diafraqma və onları hərəkətə gətirən qollar
D) Turbin, diafraqma və onları hərəkətə gətirən qollar
E) Rotor, diafraqma və onları hərəkətə gətirən qollar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000
sual-1000 cavab. Bakı, 2017

116. İtron istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacının üzərindəki dairəvi göy
düymənin vəzifəsi nədən ibarətdir?
A) Klapanın bağlanması
B) Sayğacda məbləğ bitdikdə qaz axınını dayandırmaq
C) Sayğacda qaz axınının sürətini ölçmək

D) Sayğacdan keçən qaz axınının təzyiqinin ölçmək
E) Klapanın açılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000
sual-1000 cavab. Bakı, 2017

117. İtron istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacında elektron blok hansı
hissələrdən ibarətdir?
A) Əsas plata, maye kristallik displey, üç ədəd düymə, litium batareya, kart rider
B) Əsas plata, maye kristallik displey, iki ədəd düymə, litium batareya, kart rider
C) Əsas plata, maye kristallik displey, bir ədəd düymə, litium batareya
D) Əsas plata, maye kristallik displey, üç ədəd düymə, kart rider
E) Əsas plata, üç ədəd düymə, litium batareya, kart rider
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000
sual-1000 cavab. Bakı, 2017

118. İtron istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacında sayğacın klapanının açılması
prosesində geri sayım neçə saniyə davam edir?
A) 100
B) 200
C) 190
D) 150
E) 250
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000
sual-1000 cavab. Bakı, 2017

119. Vətəndaş müraciəti barədə müddəalardan hansı doğrudur?
A) Müraciətdə göstərilən məsələ aidiyyatı yönləndirildikdə müraciət baхılmış hеsab оlunur
B) Müraciətdə göstərilən məsələ ləğv olunduqda müraciət baхılmış hеsab оlunur
C) Müraciətdə göstərilən məsələyə baхıldıqda, bu barədə vətəndaşa əsaslandırılmış cavab
vеrilmədən də müraciət baхılmış hеsab оlunur
D) Müraciətdə göstərilən məsələ səlahiyyətə aid оlmadıqda müraciət baхılmış hеsab оlunur
E) Müraciətdə göstərilən məsələyə baхıldıqda və bu barədə vətəndaşa əsaslandırılmış cavab
vеrildikdə müraciət baхılmış hеsab оlunur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

120. Vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətləri mütləq kargüzarlıqda hansı formada
qеydiyyatdan kеçirilir?
A) Vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətləri qeydiyyatdan keçirilmir
B) Sənədlərə daхil оlma tariхini və nömrəsini göstərən ştamp vurulur
C) Sənədlərə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qeydiyyat aparılır
D) Sənədlərə vətəndaşın əlaqə nömrəsi yazılır
E) Sənədlərə baxılma müddəti qeyd olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

121. Adamların hərəkəti olan yerlərdən keçən yerüstü qaz kəmərləri döşəmədən hansı
hündürlükdə quraşdırılır?
A) 3,0 metrdən az olmamaqla

B) 2,5 metrdən az olmamaqla
C) 3,2 metrdən az olmamaqla
D) 2,7 metrdən az olmamaqla
E) 2,2 metrdən az olmamaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000
sual-1000 cavab. Bakı, 2017

122. Qaz istifadə edilən mənzillərdə mətbəxin hündürlüyü hansı ölçüdə olmalıdır?
A) 3,0 metr hündürlüyündə
B) 2,7 metr hündürlüyündə
C) 2,0 metr hündürlüyündə
D) 2,5 metr hündürlüyündə
E) 2,2 metr hündürlüyündə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 24.10.2016-cı il tarixli 20 /
01-005 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik qaydaları.

123. Qazın səfini ölçən sayğaclar hansı hündürlükdə quraşdırılmalıdır?
A) 1,4-1,6 metr hündürlüyündə
B) 1,5-1,7 metr hündürlüyündə
C) 1,6-1,8 metr hündürlüyündə
D) 1,8-2,0 metr hündürlüyündə
E) 2,0-2,2 metr hündürlüyündə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000
sual-1000 cavab. Bakı, 2017

124. Hündürlükdə görülən işlərə cəlb olunmuş işçilər və ya briqada üzvlərinin vəzifə
borcları ... (Nöqtələrin yerinə düzgün cavab variantını qeyd edin)
A) İşlər görülən zamanı ona verilmiş fərdi mühafizə vasitələrini, alətləri və texniki vasitələri
saz vəziyyətinə cavabdehlik daşıyır
B) Yalnız ona tapşırılan işi yerinə yetirmək və istehsalatda zərər çəkənlərə ilk yardım
göstərməyi bacarmalıdır
C) Briqadanın başqa üzvləri ilə fasiləsiz vizual əlaqə, eləcə də səsli və ya radiodanışıq
rabitəni həyata keçirməlidir
D) İşçilərin təhlükəsizliyini təmin edən fərdi mühafizə vasitələrindən, alətlərdən və texniki
vasitələrdən istifadə etməyi bacarmalıdır
E) İşlər görülən zamanı ona verilmiş fərdi mühafizə vasitələrinə hər istifadədən əvvəl şəxsi
baxış keçirməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 24.10.2016-cı il tarixli 20 /
01-005 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik qaydaları

125. Fərdi mühafizə vasitəsi kimi təhlükəsizlik kəmərindən mütləq qaydada ... istifadə
edilməlidir. (Doğru variantı nöqtələrin yerinə qeyd edin)
A) Hündürlükdə görülən işlər zamanı
B) Qaz təhlükəli işlər zamanı
C) Odlu-qaynaq işlər zamanı
D) Partlayış təhlükəli ərazilərdə görülən işlər zamanı
E) Yanğın təhlükəli ərazilərdə görülən işlər zamanı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. FHN-nin № 20/01-005 saylı
24 oktyabr 2016-cı il tarixli qərarı

126. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı qadağandır?
A) Vətəndaşın müraciətinə obyektiv, hərtərəfli və vaxtında baxılmasını təmin etmək
B) Müraciətə baxılmasının nəticəsi haqqında vətəndaşlara yazılı formada məlumat vermək,
müraciət təmin edilmədikdə bunun səbəblərini göstərmək
C) Müraciət olunan məsələnin mahiyyətini öyrənmək və onun həlli üçün lazımi sənədləri
tələb etmək
D) Müraciət barəsində qəbul edilmiş qərarla razılaşmadıqda həmin qərardan inzibati və (və
ya) məhkəmə qaydasında şikayət vermək
E) İrqinə, milliyyətinə, dininə, dilinə və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətinə görə şəxsin
müraciət etmək hüququnu məhdudlaşdırmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

127. Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda
müraciət edən şəxs dedikdə hansı şəxslər başa düşülür?
A) Fiziki və ya hüquqi şəxs
B) Vəzifəli şəxslər və ya fiziki şəxs
C) Vəzifəli şəxslər və ya hüquqi şəxs
D) Dövlət qorumasında olan şəxslər
E) Məcburi köçkün və qaçqın şəxs
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

128. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda-qanunların və digər normativ hüquqi
aktların təkmilləşdirilməsi, elm, təhsil, hüquq, sosial-iqtisadi, yaradıcılıq və başqa sahələrlə
bağlı məsələlərin həlli barədə edilən müraciət dedikdə hansı anlayış başa düşülür?
A) Şikayət
B) Sərəncam
C) Təklif

D) Müraciət
E) Ərizə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

129. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda-pozulmuş hüquq və azadlıqların bərpası
və müdafiəsi ilə bağlı tələbləri nəzərdə tutan müraciət dedikdə hansı anlayış başa düşülür?
A) Təklif
B) Müraciət
C) Ərizə
D) Şikayət
E) Sərəncam
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

130. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda- fiziki və hüquqi şəxslərin
müraciətlərinə baxmaq və qərar qəbul etmək səlahiyyəti olan dövlət və bələdiyyə orqanları,
paylarının nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslər və büdcə
təşkilatları dedikdə hansı anlayış başa düşülür?
A) Təklifə baxan subyekt
B) Ərizəni təqdim edən subyekt
C) Şikayətə baxan subyekt
D) Ərizəyə baxan subyekt
E) Müracətə baxan subyekt
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

131. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda-müraciətə baxan subyektin rəhbəri,
dövlət orqanında inzibati vəzifə tutan və hakimiyyət səlahiyyətləri olan şəxs kimə aid edilir?
A) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsi
B) Müraciətə baxan subyekt
C) Müraciət edən hüquqi şəxsin səlahiyyətli nümayəndəsi
D) Müraciət edən vətəndaş
E) Müraciət edən fiziki şəxs
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

132. Vətəndaşların fərdi və kollektiv qəbulu zamanı və ya müraciətə baxan subyektin
nümayəndəsinin iştirakı ilə canlı yayımlanan teleradio proqramları zamanı, habelə telefon
müraciət xidməti vasitəsilə edilən müraciət dedikdə hansı müraciət başa düşülür?
A) Kollektiv müraciət
B) Şifahi müraciət
C) Anonim müraciət
D) Yazılı müraciət
E) Elektron müraciət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

133. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda - müraciət edənin şifahi müraciətinin
qəbulunu, texniki vasitələrin köməyi ilə qeydiyyatını və cavablandırılmasını həyata
keçirmək üçün yaradılmış rabitə xidməti dedikdə hansı müraciət başa düşülür?
A) Kollektiv müraciət
B) Şifahi müraciət
C) Telefon müraciəti
D) Yazılı müraciət

E) Elektron müraciət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

134. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda - kağız üzərində və ya elektron formada
tərtib edilmiş müraciət dedikdə hansı müraciət başa düşülür?
A) Kollektiv müraciət
B) Şifahi müraciət
C) Anonim müraciət
D) Yazılı müraciət
E) Elektron müraciət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

135. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda - müraciətə baxan subyektin və ya onun
vəzifəli şəxsinin elektron ünvanına göndərilən və ya rəsmi internet saytı vasitəsilə daxil
edilən müraciət dedikdə hansı müraciət başa düşülür?
A) Kollektiv müraciət
B) Şifahi müraciət
C) Anonim müraciət
D) Yazılı müraciət
E) Elektron müraciət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

136. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda - eyni məsələyə dair iki və daha çox
şəxsin birgə müraciəti, yaxud ictimai iştirakçılığın həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olan
müraciətlər dedikdə hansı müraciət başa düşülür?

A) Kollektiv müraciət
B) Şifahi müraciət
C) Anonim müraciət
D) Yazılı müraciət
E) Elektron müraciət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

137. Müraciətin bu Qanunla müəyyən edilmiş baxılması müddəti ötdükdə və ya həmin
müraciət cavablandırıldıqda eyni şəxsin eyni məsələ ilə bağlı eyni müraciətə baxan
subyektə və ya onun vəzifəli şəxsinə göndərdiyi növbəti müraciət dedikdə hansı müraciət
başa düşülür?
A) Kollektiv müraciət
B) Təkrar müraciət
C) Şifahi müraciət
D) Yazılı müraciət
E) Elektron müraciət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

138. Müraciətə baxan subyektə və ya onun vəzifəli şəxsinə vətəndaşın soyadı, adı, atasının
adı, ünvanı, şəxsi və ya elektron imzası olmadan yazılı formada göndərilən müraciət
dedikdə hansı müraciət başa düşülür?
A) Kollektiv müraciət
B) Şifahi müraciət
C) Anonim müraciət
D) Yazılı müraciət
E) Elektron müraciət

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

139. Aşağıda qeyd olunan bəndlərdən hansı Vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasının əsas
prinsipinə aid deyil?
A) Fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqlarının və qanuni mənafelərinin qorunması
B) Müraciətlərə baxılmasında müraciət edənlər arasında ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi
C) Müraciətə baxan subyektlərin və onların vəzifəli şəxslərinin fəaliyyətində şəffaflığın
təmin edilməsi
D) Hüquqi şəxslərin hüquqlarının fiziki şəxslərə nəzərən daha mükəmməl qorunması
E) Müraciətlərə dair tələblərin vahidliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

140. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanunlarında, başqa qanunlarda, onların
əsasında qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlarda, habelə Azərbaycan Respublikasının
tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, bu Qanunun
müddəaları ... (Nöqtələrin yerinə düzgün cavabı qeyd edin.)
A) Vətəndaşların yalnız yazılı müraciətlərinə şamil edilir
B) Vətəndaşların yalnız elektron müraciətlərinə şamil edilir
C) Vətəndaşların yalnız şifahi müraciətlərinə şamil edilir
D) Vətəndaşların yalnız kollektiv müraciətlərinə şamil edilir
E) Vətəndaşların bütün müraciətlərinə şamil edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

141. İnformasiya əldə edilməsi üçün sorğunun verilməsi və informasiya əldə edilməsi
haqqında sorğuya baxılması qaydası hansı qanunla tənzimlənir?

A) İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir
B) Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi ilə tənzimlənir
C) Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
ilə tənzimlənir
D) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Daxili Xidmət Nizamnaməsi və İntizam
Nizamnaməsi ilə tənzimlənir
E) Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları müvəkkili haqqında Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Qanunu ilə tənzimlənir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

142. Siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq olunan ictimai əhəmiyyətli
funksiyaları yerinə yetirən hüquqi şəxslərə, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və sosial sahələrdə
xidmət göstərən özəl hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara müraciət edilməsi və həmin
müraciətlərə baxılması qaydası hansı qanunla tənzimlənir?
A) Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları müvəkkili haqqında Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Qanunu ilə tənzimlənir
B) Azərbaycan Respublıkasının Vətəndaşların müraciətləri haqqında Qanunu
ilə tənzimlənir

C) İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir
D) Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi ilə tənzimlənir
E) Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
ilə tənzimlənir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

143. Aşağıda qeyd olunan bəndlərdən hansı Vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasının əsas
prinsipinə aid deyil?
A) Vətəndaşların müraciət hüququnun sərbəst və könüllü həyata keçirməsinə şərait
yaradılması

B) Müraciətlərə baxılmasında qanunvericiliyin müvafiq tələblərinin riayət olunması
C) Vətəndaşın etdiyi müraciət mövzusunun xidmətin maraq dairəsində olmasına nəzarət
edilməsi
D) Müraciətlərə baxılmasında süründürməçiliyə yol verilməməsi
E) Vətəndaşların müraciət etmək hüququ ilə dövlət maraqlarının uzlaşdırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

144. Yazılı müraciət zamanı müraciət edən fiziki şəxsə aid qeyd olunanlardan hansı
məlumata ehtiyac yoxdur?
A) Müraciət edən şəxsin adı
B) Müraciət edən şəxsin soyadı
C) Müraciət edən şəxsin ata adı
D) Müraciət edən şəxsin təhsili barədə məlumat
E) Müraciət edən şəxsin ünvanı (yaxud işlədiyi yer)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

145. Yazılı müraciət zamanı müraciətə baxan subyekt haqqında hansı məlumatlar qeyd
olunur?
A) Müraciətə baxan subyektin və ya onun vəzifəli şəxsinin yaşayış ünvanı
B) Müraciətə baxan subyektin və ya onun vəzifəli şəxsinin ali təhsil diplomu
C) Müraciətə baxan subyektin və ya onun vəzifəli şəxsinin iş təcrübəsi
D) Müraciətə baxan subyektin və ya onun vəzifəli şəxsinin yaş həddi
E) Müraciətə baxan subyektin adı və ya onun vəzifəli şəxsinin adı, soyadı, vəzifəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

146. Yazılı müraciət zamanı müraciət nümayəndə vasitəsilə təqdim edildikdə, nümayəndə
haqqında hansı məlumat qeyd olunmur?
A) Adı
B) Soyadı
C) Doğum tarixi
D) Ata adı
E) ünvanı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

147. Hansı müraciətlər müraciətə baxan subyektlər və onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən
qəbul edilmir və onlara baxılmır?
A) Məxfi müraciətlər
B) Partiya müxtəlifliyi olan müraciətlər
C) Şəxsi müraciətlər
D) Anonim müraciətlər
E) Şifahi müraciətlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

148. Baxılmış hesab olunan müraciətə hansı dildə cavab verilir?
A) Müraciətə dövlət və paralel olaraq ingilis dilində cavab verilir
B) Müraciətə yalnız müraciət olunan dildə cavab verilir
C) Müraciətə dövlət və paralel olaraq türk dilində cavab verilir
D) Müraciətə dövlət və paralel olaraq rus dilində cavab verilir
E) Müraciətə yalnız dövlət dilində cavab verilir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

149. Azərbaycan Rеspublikası Kоnstitusiyasının 57-ci maddəsinə və 94-cü maddəsinin
birinci hissəsinin 1-ci bəndinə əsasən hansı qanun tənzimlənir?
A) Azərbaycan Rеspublikası vətəndaşlarının müraciət etmək hüququnun həyata keçirilməsi
ilə bağlı münasibətləri
B) Azərbaycan Rеspublikası vətəndaşlarının qazın alqı satqı müqaviləsinin bağlanması
C) Azərbaycan Rеspublikası vətəndaşlarının istehlak etdiyi təbii qazın keyfiyyəti
D) Azərbaycan Rеspublikası vətəndaşlarının istehlakçı olaraq hüquqları
E) Azərbaycan Rеspublikası vətəndaşlarının istehlak etdiyi təbii qazın ödənməsi norma və
üsulları
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

150. Qeyd olunan cavablardan hansında vətəndaşların qəbul еdilmə qaydasıları zidd
məlumat
göstərilmişdir?
A) Dövlət hakimiyyəti оrqanları, idarə, təşkilat və müəssisələrin rəhbərləri və digər vəzifəli
şəхsləri vətəndaşların qəbul еdilməsindən istənilən anda imtina edə bilməzlər
B) Müraciətə baxan subyektlər vətəndaşların qəbul edilməsini vətəndaşların qəbulu
cədvəlinə uyğun olaraq ayda bir dəfədən az olmamaqla təmin etməlidirlər
C) Dövlət hakimiyyəti оrqanları, idarə, təşkilat və müəssisələrin rəhbərləri və digər vəzifəli
şəхsləri vətəndaşların qəbul еdilməsindən istənilən anda imtina edə bilərlər
D) Vətəndaşlar əvvəlcədən məlumat vеrilən günlərdə və saatlarda qəbul еdilməlidirlər
E) Vətəndaşları müraciətə baxan subyektlərin rəhbərləri və ya digər vəzifəli şəxsləri qəbul
edirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

151. Müraciətə baxan subyektlər və ya onların vəzifəli şəхsləri vətəndaşların müraciətində
irəli sürülən məsələlərin həlli оnların səlahiyyətinə aid оlmadıqda hansı tədbir
görməlidirlər?
A) 10 iş günündən gеc оlmayaraq müvafiq təşkilata göndərir və bu barədə müraciət еdənə
məlumat vеrir
B) 30 gündən gеc оlmayaraq müvafiq təşkilata göndərir və bu barədə müraciət еdənə
məlumat vеrir
C) Məsələnin həllindən imtina edir və bu barədə müraciət еdənə məlumat vеrir
D) 3 iş günündən gеc оlmayaraq müvafiq təşkilata göndərir və bu barədə müraciət еdənə
məlumat vеrir
E) 7 gündən gеc оlmayaraq müvafiq təşkilata göndərir və bu barədə müraciət еdənə
məlumat vеrir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

152. Hansı halda müraciət baxılmış hesab olunur?
A) Müraciətdə göstərilən məsələ aidiyyatı yönləndirildikdə müraciət baхılmış hеsab оlunur
B) Müraciətdə göstərilən məsələ ləğv olunduqda müraciət baхılmış hеsab оlunur
C) Müraciətdə göstərilən məsələyə baхıldıqda, bu barədə vətəndaşa əsaslandırılmış cavab
vеrilmədən də müraciət baхılmış hеsab оlunur
D) Müraciətdə göstərilən məsələ səlahiyyətə aid оlmadıqda müraciət baхılmış hеsab оlunur
E) Müraciətdə göstərilən məsələyə baxıldıqda və bu barədə əsaslandırılmış cavab
verildikdə müraciət baxılmış hesab olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

153. Vətəndaş tərəfindən verilən hansı tip müraciətlərə baxılmır?
A) Anоnim müraciətlərə baхılmır
B) Əcnəbi vətəndaşların müraciətlərinə baxılmır

C) İstənilən müraciətə üzrlü səbəb olmadan baxılmasından imtina edilə bilər
D) Yaşı 18-ə çatmayan vətəndaşların müraciətlərinə baxılmır
E) Səbəbindən asılı olmayaraq bütün müraciətlərə baxılır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

154. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı оlmayan şəхslərin müraciətlərinə baхılması hansı qanunla
tənzimlənir?
A) Vətəndaşların müraciətlərinə baхılması qaydası haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunu ilə
B) Qazdan istifadə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
C) Enerji təchizatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
D) Qaz təsərrüfatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
E) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında Qanun ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

155. Vətəndaşın öz müraciət hüququnu həyata keçirməsi digər şəxslərin ... (Cümləni
tamamlayın).
A) Müraciət etmək hüququnu pozmalıdır
B) Hüquqlarını və azadlıqlarını pozmamalıdır
C) Müraciətindən asılı olmamalıdır
D) Vəzifəsindən asılı olmalıdır
E) Müraciətindən asılı olmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

156. Müraciətdə göstərilən məsələ bir neçə müraciətə baxan subyektin səlahiyyətinə aid
edildikdə hansı tədbir görülür?
A) Müraciətin surəti 1 iş günündən gec olmayaraq həmin subyektlərə göndərilir
B) Müraciətin surəti 10 iş günündən gec olmayaraq həmin subyektlərə göndərilir
C) Müraciətin surəti 3 iş günündən gec olmayaraq həmin subyektlərə göndərilir
D) Müraciətin surəti 15 iş günündən gec olmayaraq həmin subyektlərə göndərilir
E) Müraciətin surəti 5 iş günündən gec olmayaraq həmin subyektlərə göndərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

157. Yazılı müraciət nümayəndə vasitəsilə təqdim edildikdə müraciətə nümayəndənin hansı
sənədi əlavə olunmalıdır?
A) Nümayəndənin ali təhsil haqqında diplomu
B) Nümayəndənin doğum haqqında şəhadətnaməsi
C) Nümayəndənin yaşayış yeri haqqında arayışı
D) Nümayəndənin səlahiyyətini təsdiqləyən sənədin surəti
E) Nümayəndənin əmək kitabçası
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

158. Elektron müraciət həmin müraciətə baxan subyektə və ya onun vəzifəli şəxsinə hansı
formada göndərilir sualının ən dəqiq cavabını qeyd edin.
A) Poçt vasitəsilə və ya faks vasitəsilə göndərilir

B) Onun rəsmi internet saytına daxil edilir və ya faks vasitəsilə göndərilir
C) Elektron ünvanına və faks vasitəsilə göndərilir
D) Onun rəsmi internet saytına daxil edilir və ya poçt vasitəsilə göndərilir
E) Elektron ünvanına və ya poçt vasitəsilə göndərilir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

159. Müraciətə baxan subyektin rəsmi internet saytına daxil edilən müraciətdə vətəndaşın
hansı məlumatları göstərilməlidir?
A) Ünvanı (elektron və ya poçt)
B) Ailə vəziyyəti (evli və ya subay)
C) Ünvünı (yaşayış və ya qeydiyyat)
D) Doğum tarixi (ay, il)
E) Təhsil haqqında diplomu (təhsil müəssisəsi və ixtisas)
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

160. Müraciətə baxan subyektlər və onların vəzifəli şəxsləri qanunla müəyyən edilmiş
qaydada verilən yazılı müraciətləri bu qanunun tələblərinə uyğun olaraq nələri etməlidirlər
sualının doğru olmayan cavab hansıdır?
A) Mütləq qəbul etməli
B) Qeydiyyata almalı
C) Müraciəti qəbul etməkdən imtina etməli
D) Müraciəti qeydiyyata almaqdan imtina etməli
E) Onlara baxılmasını təmin etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

161. Müraciət edən vətəndaşın tələbi ilə müraciət haqqında hansı məlumatlar bildirilir?
(Tam dəqiq cavabı qeyd edin.)
A) Müraciətin qeydiyyat nömrəsi, tarixi və icraçısına dair məlumat
B) Müraciətə baxan icraçının yaş həddi, müraciətin qeydiyyat nömrəsi və tarixi

C) Müraciətə baxan icraçının iş təcrübəsi, müraciətin tarixi və icraçısına dair məlumat
D) Müraciətin qeydiyyat nömrəsi, müraciətə baxan icraçının iş təcrübəsi və yaş həddi
E) Müraciətin tarixi, müraciətə baxan icraçının iş təcrübəsi və yaş həddi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

162. Elektron müraciətdə müraciət edənin elektron ünvanı göstərilmədikdə, müraciətə
hansı formada cavab verilir?
A) Müraciət cavab verilmədən etibarsız hesab edilir
B) Poçt vasitəsilə yazılı
C) Vətəndaşın ünvanına gedərək şifahi
D) Faks vasitəsilə yazılı
E) Vətəndaşı dəvət edərək şifahi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

163. Vətəndaşın müraciətinə baxılmasına dair cavab məktubunda qeyd olunan bəndlərdən
hansı göstərilməlidir? (Tam dəqiq cavabı qeyd edin.)
A) Müraciətdə göstərilən məsələlərin araşdırılması, görülən tədbirlər və müraciəti yerinə
yetirən iş icraçısının adı
B) Müraciətdə göstərilən məsələlərin araşdırılması, görülən tədbirlər və müraciəti qəbul
edən iş icraçısının soyadı
C) Müraciətdə göstərilən məsələlərin araşdırılması, görülən tədbirlər və məsələlərlə bağlı
aidiyyəti müraciət edilməli subyekt
D) Müraciətdə göstərilən məsələlərlə bağlı aidiyyəti müraciət edilməli subyekt, görülən
tədbirlər və müraciəti yerinə yetirən iş icraçısının soyadı
E) Müraciətdə göstərilən məsələlərin araşdırılması, görülən tədbirlər və müraciəti yerinə
yetirən iş icraçısının soyadı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

164. Müraciətə baxan subyekt və ya onun vəzifəli şəxsi müraciətdə göstərilən məsələnin
həlli ilə əlaqədar əlavə məlumatların öyrənilməsi üçün aidiyyəti sorğu göndərdikdə həmin
sorğuya hansı müddətə cavab verilməlidir?
A) On iş günündən gec olmayaraq
B) Beş iş günündən gec olmayaraq
C) Üç iş günündən gec olmayaraq
D) Bir iş günündən gec olmayaraq
E) Yeddi iş günündən gec olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

165. Yuxarı dövlət orqanı vətəndaşların müraciətlərini baxılmaq üçün aidiyyəti dövlət və
bələdiyyə orqanlarına və ya digər müraciətə baxan subyektə göndərdikdə, həmin müraciətə
baxılmanın nəticəsi barədə yuxarı dövlət orqanının tələbi ilə kim tərəfindən ona məlumat
verilməlidir?
A) Müraciətə baxan subyektin rəhbəri tərəfindən
B) Müraciətə baxan subyekt tərəfindən
C) Müvafiq icra hakimiyyəti nümayəndələri tərəfindən
D) Bələdiyyə orqanının nümayəndələri tərəfindən
E) Asan xidmət könüllüləri tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

166. Vətəndaşın müraciətində göstərilən məsələlər Dövlət sirri haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq dövlət sirri təşkil edən məlumatlara və ya qanunla
qorunan digər məlumatlara aid edildikdə ... (Nöqtələrin yerinə düzgün cavab variantını
qeyd edin.)

A) Müraciətin baxılma vaxtı dondurulur və müraciət edənə məlumat verilmir
B) Müraciətin cavablandırılmasının mümkünsüzlüyü barədə müraciət edənə məlumat
verilir
C) Müraciət edən məhsuliyyətə cəlb olunur və müraciət edənə məlumat verilir
D) Müraciət etibarsız hesab edilir və müraciət edənə məlumat verilmir
E) Müraciət təmin edilir və müraciət edənə yazılı məlumat verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

167. Qeyd olunan bəndlərdən hansı müraciətin baxılmamış saxlanılmasına səbəb deyil?
A) Müraciətdə göstərilən məsələ ilə əlaqədar məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı
olduqda
B) Vətəndaşın təkrar müraciətlərinə bir il ərzində 3 dəfə mahiyyəti əsaslandırılmış cavab
verildikdə
C) Müraciətdə olan məlumatlar onun həlli və ya aidiyyəti göndərilməsi üçün kifayət
etmədikdə
D) Müraciət anonim göndərildikdə (Müraciət edən vətəndaş haqqında məlumatlar tam
olmadıqda)
E) Vətəndaş müraciətə baxan subyekt haqqında şikayət ərizəsi ilə müraciət etdikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

168. Müraciətə baxan subyekt və ya onun vəzifəli şəxsi müraciət edən şəxsə səbəblər
göstərilməklə müraciətin baxılmamış saxlanılması barədə hansı müddətə məlumat
verməlidir?
A) Beş iş günündən gec olmayaraq
B) On iş günündən gec olmayaraq
C) Yeddi iş günündən gec olmayaraq
D) Üç iş günündən gec olmayaraq

E) Bir iş günündən gec olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

169. Dövlət orqanları istisna olmaqla, digər müraciətə baxan subyektlərdə korrupsiya ilə
əlaqədar hüquqpozmalar barədə müraciətlərə hansı müddətə baxılır?
A) 10 iş günü müddətində
B) 5 iş günü müddətində
C) 20 iş günü müddətində
D) 3 iş günü müddətində
E) 7 iş günü müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

170. Müraciətə baxılması üçün əlavə məlumatların əldə edilməsi və ya aidiyyəti sorğu
göndərilməsi tələb edildikdə, müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin müraciətə
baxılması müddətini ən çoxu nə qədər uzatmaq hüququ vardır?
A) 15 iş günü
B) 10 iş günü müddətində
C) 5 iş günü müddətində
D) 30 iş günü
E) 20 iş günü müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

171. Müraciətə baxan subyekt və ya onun vəzifəli şəxsi müraciət edən şəxsə səbəblər
göstərilməklə şifahi müraciətin baxılmamış saxlanılması barədə hansı müddətə məlumat
verməlidir?

A) 7 iş günündən gec olmayaraq
B) 5 iş günündən gec olmayaraq
C) 3 iş günündən gec olmayaraq
D) 1 iş günündən gec olmayaraq
E) Dərhal
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

172. Hansı halda müraciətə nümayəndənin səlahiyyətlərini təsdiqləyən sənədin kopyası
əlavə olunur?
A) Yazılı müraciət nümayəndə vasitəsilə təqdim edildikdə
B) Yazılı müraciət fiziki şəxs tərəfindən təqdim edildikdə
C) Yazılı müraciət hüquqi şəxs tərəfindən təqdim edildikdə
D) Şifahi müraciət fiziki şəxs tərəfindən təqdim edildikdə
E) Şifahi müraciət hüquqi şəxs tərəfindən təqdim edildikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

173. Qeyd olunanlardan hansı Vətəndaşların yazılı müraciətlərinin qəbulu, qeydiyyatı və
onlara baxılması qaydasına aid deyil?
A) Vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlıq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi qaydada aparılır və müraciətə baxan subyektin rəhbəri tərəfindən təmin
edilir
B) Müraciətə baxan subyektlər istənilən zaman verilən müraciəti qəbul etməkdən imtina
edə bilərlər
C) Müraciətə baxan subyektlərin müraciətlərin qəbul edilməsi və cavablandırılması işini,
habelə elektron formada həyata keçirmək hüququ vardır
D) Müraciət edən şəxsin tələbi ilə ona müraciətin qeydiyyat nömrəsi, tarixi və onun
icraçısına dair məlumat bildirilir

E) Müraciətə baxan subyektlər və onların vəzifəli şəxsləri bu qanunla müəyyən edilmiş
qaydada verilən yazılı müraciətləri mütləq qəbul etməli, qeydiyyata almalı və onlara
baxılmasını təmin etməlidirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

174. Hansı müraciət elektron imza ilə təsdiq olmalıdır?
A) Şifahi formada göndərilən müraciət
B) Yazılı formada göndərilən müraciət
C) Faksla göndərilən müraciət
D) Elektron sənəd formasında göndərilən müraciət
E) Poçt vasitəsilə göndərilən müraciət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

175. Müraciətə baxan subyektlər vətəndaşların qəbul edilməsini vətəndaşların qəbulu
cədvəlinə uyğun olaraq hansı müddətdən bir təmin etməlidirlər?
A) Ayda beş dəfədən az olmamaqla
B) Ayda dörd dəfədən az olmamaqla
C) Ayda üç dəfədən az olmamaqla
D) Ayda iki dəfədən az olmamaqla
E) Ayda bir dəfədən az olmamaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

176. Vətəndaşların qəbul edilməsi qaydasına əsasən müraciətə baxan subyektin rəhbəri və
ya digər vəzifəli şəxsləri hansı halda vətəndaşı dərhal qəbul etməlidirlər?
A) Təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi tələb edildikdə

B) İstənilən halda dərhal qəbul edilməlidir
C) Vətəndaşın istəyinə əsasən qəbul edilməlidir
D) Sıra növbəsinə riayət olunmalıdır
E) Vətəndaşın sağlamlıqla əlaqəli sıra gözləmə problemi olduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

177. Vətəndaşın ... olduqda elektron xidmətlər vasitəsilə qəbula yazıla bilir. (Nöqtələrin
yerinə uyğun düzgün cavabı qeyd edin.)
A) Ali təhsil barədə sənədi
B) Elektron imzası
C) İş yerindən arayışı
D) Sürücülük vəsiqəsi
E) Yaşayış yerindən arayışı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

178. Vətəndaşın şifahi müraciəti ilə bağlı qəbula dair qeydiyyat hansı şəkildə aparılır?
A) Elektron qaydada
B) Vətəndaşa verilmiş kitabçada
C) Qeydiyyat-nəzarət vərəqəsində
D) Möhürlənmiş blankda
E) Agentliyin xüsusi tərtib edilmiş kitabında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

179. Şifahi müraciətdəki məsələlərin həlli əlavə araşdırma aparılmasını tələb etmədikdə,
hansı qaydada cavablandırılır?
A) Müraciət qəbul zamanı mütləq yazılı qaydada cavablandırılır
B) Vətəndaşın razılığı ilə yazılı qaydada cavablandırılır
C) Müraciət qəbul zamanı mütləq şifahi qaydada cavablandırılır
D) Vətəndaşın razılığı ilə şifahi qaydada cavablandırılır
E) Müraciəti cavablandıran subyektin qərarından asılı olaraq cavablandırılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

180. Qəbul zamanı vətəndaşın müraciətini şifahi qaydada cavablandırmaq mümkün
olmadıqda, müraciət necə təqdim olunur?
A) Müraciət digər cavablandıran subyektə yönəldilir
B) Müraciətin yenidən verilməsi vətəndaşdan tələb olunur
C) Müraciəti cavablandırmaqdan imtina olunur
D) Müraciət müəyyən müddətə dondurulur
E) Müraciət yazılı şəkildə təqdim olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

181. Kimlərin səyyar və videoqəbullar, o cümlədən onlayn konfranslar keçirmək hüququ
vardır?
A) Müraciətə baxan subyektlərin rəhbərlərinin
B) Müraciətə baxan subyektlərin özlərinin
C) Müraciətə edən fiziki şəxslərin
D) Müraciətə edən hüquqi şəxslərin
E) Müraciət edən vətəndaşların

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

182. Qeyd olunan bəndlərdən hansı müraciətlərə baxılması zamanı vətəndaşların hüququna
aid deyil?
A) Müraciətə baxılmasının dayandırılması barədə ərizə ilə müraciət etmək
B) Müraciətin cavablandırılmasında dövlət sirri təşkil edən sənədləri tələb etmək
C) Təkrar yazılı müraciətə ilkin müraciətə baxılmasının nəticəsi barədə sənədləri əlavə
etmək
D) İctimai informasiya və fərdi məlumatların əldə edilməsi məqsədi ilə sorğu vermək
E) Müraciətin tam və hərtərəfli araşdırılması üçün sənədlərin əldə edilməsini müraciətə
baxan subyektdən xahiş etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

183. Hansı halda müraciət vətəndaşın razılığı ilə qəbul zamanı şifahi qaydada
cavablandırılır?
A) Müraciətdəki məsələlər məxfi xarakter daşımadıqda
B) Müraciəti cavablandıran subyektin kifayət qədər vaxt ayırma imkanı olmadıqda
C) Müraciətdəki məsələlərin həlli əlavə araşdırma tələb etmədikdə
D) Müraciət edən vətəndaş hüquqi şəxs olmadıqda
E) Müraciətin mövzusu cavablandıran subyektin maraq dairəsində olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

184. Vətəndaşın qəbulu zamanı onun müraciətində qaldırılan məsələnin digər müraciətə
baxan subyektlərin və onların vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətinə aid olduğu aşkar edilərsə,
hansı tədbir görülür?

A) Vətəndaşın müraciəti cavablandırılmadan imtina olunur
B) Vətəndaşdan müraciətin yenidən eyni qaydada verilməsi tələb olunur
C) Vətəndaşın müraciəti şifahi qaydada cavablandırılır
D) Vətəndaşın müraciəti müəyyən müddətə dondurulur
E) Vətəndaşa aidiyyəti müraciət etmə qaydası izah olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

185. Qeyd olunan bəndlərdən hansı müraciətlərə baxılması zamanı vətəndaşların hüququna
aid deyil?
A) Müraciətlər barəsində əsaslandırılmış qərarların qəbul edilməsini və bu qərarların
vaxtında və düzgün yerinə yetirilməsini təmin etmək
B) Müraciət aidiyyəti göndərildikdə həmin məktubun qeydiyyat nömrəsi və göndərilmə
tarixi barədə məlumat almaq
C) Müraciətə baxılması barədə yazılı cavab və ya müraciətin aidiyyəti göndərilməsinə dair
məlumat almaq
D) Müraciət barəsində qəbul edilmiş qərarla razılaşmadıqda həmin qərardan inzibati və (və
ya) məhkəmə qaydasında şikayət vermək
E) Müraciətin məzmununda vətəndaşın ailə və şəxsi həyatına aid sirr olan, habelə peşə və
ya kommersiya sirri olan sənədlərin və ya məlumatların məxfiliyinin təmin olunmasını
tələb etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

186. İstehlakçı tərəfindən istifadə edilən, lakin qaz sərfinin uçotu üsullarının mükəmməl
olmaması ilə bağlı nəzərə alınmayan qaz sərfi nə adlanır?
A) Texniki itkilər
B) Real itkilər
C) Texnoloji itkilər

D) Gizli itkilər
E) Bilinməyən itkilər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ə.M.İsmаyılоv, T.V.Cəfərоv. Qaz istismarı xidmətinin sorğu kitabı. Bakı, 2013

187. İstehlakçının qaz təchizatı üçün texniki şərtlərin verilməsi və qaz qurğularının qaz
paylayıcı şəbəkəyə qoşulması hansı Dövlət qurumu tərəfindən müəyyən edilir?
A) Azərbaycan Respublikası Fövqəlada Hallar Nazirliyi tərəfindən
B) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən
C) Qaz Nəzarəti İdarəsi tərəfindən
D) SOCAR-in müvafiq qurumları tərəfindən
E) Podratçı tikinti təşkilatı tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

188. İstehlakçılara qazpaylayıcı şəbəkə vasitəsilə qazın paylanmasını, satılmasını və bu
fəaliyyətlərlə əlaqədar xidmətləri hansı şəxs həyata keçirir?
A) İstehlakçı
B) İstismarçı
C) İstifadəçilər
D) Qaz nəzarətçisi
E) Qaz paylayıcısı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

189. İstehlakçıların istismarda olan qaz qurğularını hansı vəziyyətdə saxlamağı qadağandır?

A) Təmirsiz
B) Nəzarətsiz
C) İşlək vəziyyətdə
D) Qanunsuz
E) Nasaz vəziyyətdə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

190. İstehlakçıya satılan qazın keyfiyyət göstəriciləri; tərkibi, sıxlığı, rütubətliliyi, istilik
yaratmaq qabiliyyəti və digər göstəriciləri hansı tələblərə cavab verməlidir?
A) Qüvvədə olan Dövlət standartlarına
B) Energetika Nazirliyinin müəyyənləşdirdiyi normalara
C) Qazpaylayıcı Şirkətin müəyyənləşdirdiyi standartlarına
D) SOCAR-ın standartlarına
E) Beynəlxalq norma və standartlara
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

191. İstehlakçıya tələb edilən qazın həcmi hansı qaydada müəyyən edilir?
A) Gündəlik qaz sərfinə uyğun
B) Həftəlik qaz sərfinə uyğun
C) Saatlıq qaz sərfinə uyğun
D) 10 günlük qaz sərfinə uyğun
E) 20 günlük qaz sərfinə uyğun
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

192. Texniki şərt hansı formalı sənəd adlanır?
A) Texniki sənəd
B) Layihə
C) Cizgi
D) Pasport
E) Metroloji sənəd
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

193. İstehlakçı hansı tələblərə cavab verən məişət qaz qurğusundan istifadə etməlidir?
A) Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent Dövlət Komitəsinin
müəyyən etdiyi dövlət standartlarının
B) Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin müəyyən etdiyi dövlət standartlarının
C) Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müəyyən etdiyi dövlət
standartlarının
D) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin müəyyən etdiyi dövlət standartlarının
E) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi dövlət standartlarının
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

194. İstehlakçı Müqavilənin ləğv edilməsi barədə müqavilə müddətinin bitməsinə bir ay
qalmış təşəbbüs göstərmədikdə hansı hal baş verir?
A) Müqavilənin müddəti avtomatik üç il müddətinə uzadılır

B) Müqavilənin müddəti avtomatik iki il müddətinə uzadılır
C) Müqavilənin müddəti avtomatik bir il müddətinə uzadılır
D) Müqavilə müəyyən edilmiş müddətə uzadılmış hesab olunur
E) Müqavilənin müddəti dayandırılır, müqavilə ləğv olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

195. Elektron sənəd formasında göndərilən müraciət hansı formada təsdiq olunmalıdır?
A) Notarial qaydada
B) Elektron imza ilə
C) Ştamp və ya möhürlə
D) Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə
E) Vətəndaşın imzası ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il
tarixli 935 nömrəli fərmanı

196. Müraciətin mətni oxunaqlı olmalı, müraciətdə edilən təklif və ya tələb aydın ifadə
edilməlidir., eləcədə müraciətin mətnində ... yol verilməməlidir (Nöqtələrin yerinə düzgün
olan cavabı qeyd edin.).
A) Şikayətə
B) Leksikoloji səhvlərə
C) Təhqir və böhtana
D) Dialektlərə
E) Orfoqrafik səhvlərə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il
tarixli 935 nömrəli fərmanı

197. Təşkilatların və struktur bölmələrinin rəhbərləri dəyişdirildikdə icrada olan sənədlər
... (Nöqtələrin yerinə uyğun cavab variantını qeyd edin.)
A) Akt qəbul edilir və təhvil verilir. Aktın bir nüsxəsi Energetika Nazirliyində saxlanılır
B) Akt qəbul edilir və təhvil verilir. Aktın bir nüsxəsi Asan xidmət mərkəzində saxlanılır
C) Akt qəbul edilir və təhvil verilir. Aktın bir nüsxəsi kargüzarlıq xidmətində saxlanılır
D) Akt qəbul edilir və təhvil verilir. Aktın bir nüsxəsi Nazirlər Kabinetində saxlanılır
E) Akt qəbul edilir və təhvil verilir. Aktın bir nüsxəsi Dövlət Neft Şirkətində saxlanılır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il
tarixli 935 nömrəli fərmanı

198. İşdən çıxarıldıqda və ya başqa işə keçirildikdə, icraçı onda olan işləri və sənədləri nə
edir?
A) Vəzifəyə yeni təyin edilən və ya həmin vəzifəni müvəqqəti icra edən şəxsə görüləcək
işləri izah etməlidir
B) Həmin sənədləri arxivləşdirərək kargüzarlıq xidmətinə təhvil verir
C) Vəzifəyə yeni təyin edilən və ya həmin vəzifəni müvəqqəti icra edən şəxsə şifahi formada
təhvil verməlidir
D) Vəzifəyə yeni təyin edilən və ya həmin vəzifəni müvəqqəti icra edən şəxsə akt təhvil
verməlidir
E) Vəzifəyə yeni təyin edilən və ya həmin vəzifəni müvəqqəti icra edən şəxsə elektron
formada təhvil verməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il
tarixli 935 nömrəli fərmanı

199. Hansı sənədlər blanksız tərtib edilir?
A) Bir və daha artıq təşkilat adından hazırlanan sənədlər
B) Bir təşkilat adından hazırlanan sənədlər
C) Üç və ya daha artıq təşkilat adından hazırlanan sənədlər
D) Beş və ya daha artıq təşkilat adından hazırlanan sənədlər
E) İki və ya daha artıq təşkilat adından hazırlanan sənədlər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il
tarixli 935 nömrəli fərmanı

200. Blanksız tərtib edilən sənədlər hansı formada təsdiqlənir? (Ən doğru cavab variantını
seçin)
A) Təşkilat rəhbərinin imzası və gerbli möhürü ilə
B) Təşkilatın gerbli möhürü ilə
C) Təşkilat rəhbərinin imzası ilə
D) Təşkilat rəhbərinin imzası və möhürü ilə
E) Təşkilatın möhürü ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il
tarixli 935 nömrəli fərmanı

201. İki və daha artıq səhifəsi olan sənədlər necə nömrələnməlidir?
A) Sonuncu səhifədən başlayaraq
B) Beşinci səhifədən başlayaraq
C) İkinci səhifədən başlayaraq
D) Üçüncü səhifədən başlayaraq
E) Birinci səhifədən başlayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il
tarixli 935 nömrəli fərmanı

202. Qoşması olan sənədlərdə hansı halda qoşmadakı vərəqlərin sayı göstərilmir?
A) Qoşma sayı 15 vərəqdən çox olarsa
B) Qoşma sayı 5 vərəqdən çox olarsa
C) Qoşma sayı 10 vərəqdən çox olarsa
D) Qoşma kitab şəklində bağlanarsa
E) Qoşma sayı 25 vərəqdən çox olarsa
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il
tarixli 935 nömrəli fərmanı

203. Surətlərin təsdiq edilməsi üçün İmza rekvizitindən aşağıda sol sahədə hansı
təsdiqləyici imza əlavə edilir?
A) Əsli
B) Təsdiq
C) Həqiqi

D) Surət
E) Düzdür
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il
tarixli 935 nömrəli fərmanı

204. Sənədin surət olması haqda birinci vərəqinin yuxarı sağ küncündə hansı qeyd yazılır?
A) Düzdür
B) Surət
C) Əsli
D) Təsdiq
E) Həqiqi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il
tarixli 935 nömrəli fərmanı

205. Qəbul edilmiş qərara kimin razılığı olmadan düzəliş etmək qadağandır?
A) Kargüzarlıq xidməti rəisinin
B) Asan xidmət əməkdaşının
C) Kargüzarlıq əməkdaşının
D) Asan xidmətdə müraciətə baxan subyektin
E) Təşkilat rəhbərliyinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın

aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il
tarixli 935 nömrəli fərmanı

206. Əmrin sərəncam hissəsi hansı sözlə başlayır?
A) Əmr edirəm
B) Qərara alıram
C) Təsdiq edilsin
D) Təklif edilsin
E) İcra edilsin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il
tarixli 935 nömrəli fərmanı

207. Əmrin hər bəndi hansı məlumatla başlayır?
A) Struktur bölməsinin konkret icraçısının ad və soyadı ilə
B) Struktur bölməsinin konkret icraçısının və ya vəzifəli şəxsin ad və soyadı ilə
C) Struktur bölməsinin konkret vəzifəli şəxsin vəzifə mövqeyi, ad və soyadı ilə
D) Struktur bölməsinin işçilərinin vəzifə mövqeyi, ad və soyadı ilə
E) Struktur bölməsinin konkret icraçısının tutduğu vəzifə mövqeyi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il
tarixli 935 nömrəli fərmanı

208. Əmrin layihəsinin son variantına kim düzəliş edə bilər?
A) Əmri imzalayan və tarix qoyan təşkilat rəhbərinin işçisi

B) Kargüzarlıq xidmətinin vəzifəli şəxsi
C) Əmri imzalayan və tarix qoyan təşkilat rəhbəri
D) Asan xidmət mərkəzinin əməkdaşı
E) Əmrdə adları qeyd olunan istənilən şəxs
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il
tarixli 935 nömrəli fərmanı

209. Əmr hazırlanarkən onun struktur bölmələrinə və tabelikdə olan təşkilatlara
göndərmək zərurətini və əmrin tirajını kim müəyyən edir?
A) Kargüzarlıq xidmətinin vəzifəli şəxsi
B) Asan xidmət mərkəzinin əməkdaşı
C) Əmri imzalayan və tarix qoyan təşkilat rəhbəri
D) Əmri hazırlayan icraçı
E) Əmrdə adları qeyd olunan istənilən şəxs
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il
tarixli 935 nömrəli fərmanı

210. Aşağıda qeyd olunan hallardan hansında sənədə təşkilatın möhürü vurulmalıdır?
A) Sənədin surəti çıxarılacaqsa
B) Sənəd əsli ilə təsdiq olunmuşsa
C) Sənəd vəzifəli şəxslərə göstəriləcəksə
D) Sənəd arxivləşdiriləcəksə
E) Sənəd təşkilatın xüsusi blankında tərtib edilməmişsə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il
tarixli 935 nömrəli fərmanı

211. Kargüzarlığın aparılmasına dair təlimata əsasən - Dövlət gerbi əks olunan möhürü
olmayan təşkilatlar sənədi necə təsdiq edirlər?
A) Əsas möhürdən istifadə ilə
B) Yalnız vəzifəli şəxsin imzası ilə
C) Nazirlər kabinetinin nümayəndəsinin imzası ilə
D) Əməkdaşın imzası ilə
E) Asan xidmət mərkəzinin sədrinin imzası ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il
tarixli 935 nömrəli fərmanı

212. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?
A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi
B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi
C) Sahə və ya işin rəhbəri
D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri
E) Müəssisənin direktoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

213. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?

A) Baş mühəndisin yanında
B) İşçinin göndərildiyi sahədə
C) Həmkarlar ittifaqı komitəsində
D) Əməyin mühafizəsi otağında
E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

214. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu
zaman işçilərə hansı təlimat keçirilməlidir?
A) Təkrar təlimat
B) İlkin təlimat
C) Növbədənkənar təlimat
D) Birdəfəlik təlimat
E) Giriş təlimat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

215. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?
A) İlkin, giriş və növbədənkənar
B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənkənar və birdəfəlik
C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənkənar
E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2010. Səh. 456

216. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində
gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 8 saatdan artıq olmamalıdır
B) 10 saatdan artıq olmamalıdır
C) 7 saatdan artıq olmamalıdır
D) 5 saatdan artıq olmamalıdır
E) 6 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

217. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində
həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
E) 45 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

218. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?
A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
C) Bioloji və psixofizioloji
D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji

E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı,
2010. Səh. 456

219. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?
A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq
B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq
C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq
D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq
E) İldə bir dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2010. Səh. 456

220. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi
maksimum nə qədər olmalıdır ?
A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır
B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır
C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır
D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır
E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

221. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına
icazə verilmir?
A) 80 metrdən artıq olduqda

B) 40 metrdən artıq olduqda
C) 60 metrdən artıq olduqda
D) 100 metrdən artıq olduqda
E) 120 metrdən artıq olduqd
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

222. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?
A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 mdən çox olmadıqda
B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3
m-dən çox olmadıqda
C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 mdən çox olmadıqda
D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4
m-dən çox olmadıqda
E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 mdən çox olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

223. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə
olmalıdır?
A) 2 metrdən az olmamalıdır
B) 3 metrdən az olmamalıdır
C) 4 metrdən az olmamalıdır
D) 1 metrdən az olmamalıdır
E) 2,5 metrdən az olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

224. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?
A) Dezaktivasiya vasitələri
B) Səsboğan
C) İzoləedici örtüklər və qurğular
D) Hermetikləşdirici qurğu
E) İşıq filtrləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

225. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə
olunmalıdır?
A) Rezin əlcəkdən
B) Xüsusi çəkmələrdən
C) Qulaqcıqdan
D) Eynəkdən
E) Qoruyucu kəmərdən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

226. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?
A) Şlanqlı əleyhqazlardan
B) Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan

C) Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən
D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən
E) Resperator və əleyhqazlardan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

227. Günvurma nə vaxt baş verir?
A) Günəşli havada gün şüalarının altında olduqda
B) Yayda kölgəlikdə çox durduqda
C) Isti otaqda çox qaldıqda
D) İsti yay fəslində günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda
E) Qışda günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunu Bakı 1999

228. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?
A) Sadəcə həkimi gözləmək
B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq
C) Şina qoyub tərpənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
D) Təmiz havaya çıxarmaqbintlə sarımaq
E) Deformasiya uğramış nahiyyəni düzləndirib bintlə sarımaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

229. Bədbəxt hadisə nədir?

A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı
B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir
C) Texnoloji rejiminin pozulması
D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın
E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

230. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan
vasitələr necə adlanır?
A) Təhlükəsizlik vasitələri
B) Mühafizə vasitələri
C) Kollektiv vasitələri
D) Xilasetmə vasitələri
E) Xəbərvermə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

231. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?
A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
B) Ümumi təyinatlı tozlarla
C) Köpüklə
D) Su ilə
E) Buxarla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

232. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğını söndürərkən ilk növbədə nə
etmək lazımdır?
A) Bölməni hermetikləşdirmək
B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərəyandan ayırmaq
C) Bölməni su ilə doldurmaq
D) Koşma ilə üstünü bağlamaq
E) Bölməni köpüklə doldurmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

233. Yanğın həyəcan siqnalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?
A) İşi dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək
B) İşi davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq
C) İşi dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək
D) Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək
E) Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997)
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

234. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?
A) Yalnız ağızdan-ağıza

B) Yalnız ağızdan-buruna
C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
D) Bədəni masaj etməklə
E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

235. Peşə xəstəliyi nədir ?
A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik
B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik
C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik
D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik
E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

236. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:
A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli
B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil
etməli və rəhbərliyə xəbər verməli
E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı,
2004

237. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliy:
A) Peşə xəstəliyi
B) Sarılıq xəstəliyi
C) Sətəlcəm xəstəliyi
D) Şəkər xəstəliyi
E) Qızılça xəstəliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı,
2004

238. Hansı hündürlükdən başlayaraq“Yüksəklikdə görülən işlər”anlayışı qüvvəyə minir?
A) 3.0 m
B) 2.5 m
C) 5.0 m
D) 1.8m
E) 2.10 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq
edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

239. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?
A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

240. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?
A) 10 nəfərdən çox insan olan
B) 100 nəfərdən çox insan olan
C) Hamısında
D) 17 nəfərdən çox insan olan
E) 27 nəfərdən çox insan olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

241. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?
A) Sex rəisi
B) Fəhlələr və aparatçıla
C) Qulluqçular
D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
E) Ustalar və çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

242. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?
A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
B) Sex rəisi

C) Qulluqçular
D) Fəhlələr və aparatçılar
E) Ustalar çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

243. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:
A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları
B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə
C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə
D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi
E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

244. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadagandır?
A) Slaydoskopdan, telefondan, printerdən
B) Коmpyuterdən, printerdən. Proyektordan
C) Коmpyuterdən, telefondan, printerdən, kondisionerdən
D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından
E) Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

245. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?
A) 112

B) 104
C) 102
D) 103
E) 101
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Fövqaladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

246. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?
A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı
B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vəsitələrı
C) Təlimatın kecirilməsi üçün xüsusi otaq
D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi
E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

247. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasıtələrındən kimlər istifadə
etməlidir?
A) Sex rəisi
B) Növbə rəisi
C) Fəhlə və qulluqçular
D) Texnoloq
E) Yanğın söndürmə komandiri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

248. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli?
A) Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək
B) Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək
C) İcra hakimiyyətinə xəbər vermək
D) Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək
E) Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

249. Fərdi muhafizə vasitələri hansılardır?
A) Tənəffüs orqanları mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri və tibbi mühafizə
vasitələri
B) Görmək və eşitmək üçün mühafizə vasitələri
C) Danışmaq üçün mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri
D) Anlatmaq üçün mühafizə vasitələri, ayaq üçün mühafizə vasitələri
E) İtdən və ilandan qorunmaq üçün mühafizə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

