Rəis və usta heyəti (104-Çağrı sahəsi və Çağrı xidməti üzrə)
üzrə test tapşırıqları
1. Qaz təsərrüfatında mövcud təhlükə potensiallı obyektlərdə işləyən işçilər hansı müddətdə tibbi
müayinədən və attestasiyadan keçməlidirlər?
A) 15 aydan 1 dəfədən az olmamaq şərti ilə
B) 3 aydan 1 dəfədən az olmamaq şərti ilə
C) 6 aydan 1 dəfədən az olmamaq şərti ilə
D) 9 aydan 1 dəfədən az olmamaq şərti ilə
E) 12 aydan 1 dəfədən az olmamaq şərti ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. Soraq kitabı. I cild, 2009

2. Qaz təsərrüfatında mühafizə siqnalizasiyası ilə təmin olunmuş obyektlərin siyahısına hansı müddətdə
yenidən baxılır?
A) 2 ildən 1 dəfədən gec olmayaraq
B) 6 aydan 1 dəfədən gec olmayaraq
C) 9 aydan 1 dəfədən gec olmayaraq
D) 3 ildən 1 dəfədən gec olmayaraq
E) 1 ildə 1 dəfədən gec olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki təhlükəsizlik
qaydaları. Bakı, 2013

3. Yаşаyış еvlərində qаz bаlоn qurğusundаn istifаdə еdildiyi zaman qoyulan tələblərdən hansı yanlışdır?
A) Otаqlаrın həcmi 2 оdluqlu qаz plitələri üçün - 8 kubmetr оlmаlıdır
B) Otаqlаrın həcmi 4 оdluqlu qаz plitələri üçün - 15 kubmetr оlmаlıdır
C) Otаqlаrın həcmi 3 оdluqlu qаz plitələri üçün - 12 kubmetr оlmаlıdır
D) Mətbəхin hündürlüyü 2,2 m-dən аz оlmаmаqlа nəfəslik pəncərəsi, sоrucu hаvа dəyişmə kаnаlı və təbii
işıqlаndırılmа оlmаlıdır
E) Otаqlаrın həcmi 1 оdluqlu qаz plitələri üçün - 7 kubmetr оlmаlıdır
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ə.S.Məlikov, Ə.M.İsmayılov, S.Y.Rəsulov. Qaz təsərrüfatının istismarı. Bakı, 2008

4. 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 kompres-sorların işlək
vəziyyətində kipgəclərinin doldurulması və sıxılması qadağandır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft, qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2013

5. 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

6. Təbii qazla havanın qarışığı hansı həddə olanda partlayış baş verir?
A) Havanın tərkibində 2-8%-ə qədər qaz olduqda (98-92% hava)
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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

7. 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

8. 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

9. Mənzildaxili kəmərlərdə qaz sızmalarının mövcudluğu ....................... yoxlanılır. (Nöqtələrin yerinə
düzgün olan cavabı qeyd edin.)
A) Alov vasitəsi ilə
B) Odorant qatmaqla
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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

10. 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

11. 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

12. İstehsalat otaqları və sahələrində istifadə olunmuş yağa bulaşmış əskilər harada saxlanılmalıdır?
A) Adi dəmir vedrələrdə
B) Ağzı möhkəm bağlanmış dəmir yeşiklərdə
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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

13. 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

14. 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

15. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

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

16. 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

17. 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
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18. 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

19. 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

20. 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
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İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

21. 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

22. 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

23. 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
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E) Elektron müraciət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

24. 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

25. 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

26. 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
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C) Anonim müraciət
D) Yazılı müraciət
E) Elektron müraciət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

27. 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

28. 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

29. Aşağıda qeyd olunan bəndlərdən hansı Vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasının əsas prinsipinə aid
deyil?
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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

30. 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

31. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

32. 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

33. 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

34. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Müraciət edən şəxsin ünvanı (yaxud işlədiyi yer)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

35. 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

36. 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

37. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Şifahi müraciətlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

38. 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

39. Azərbaycan Rеspublikası Kоnstitusiyasının 57-ci maddəsinə və 94-cü maddəsinin birinci hissəsinin 1ci 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

40. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

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

41. 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

42. 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

43. Hansı halda müraciət baxılmış hesab olunur?
A) Müraciətdə göstərilən məsələ aidiyyatı yönləndirildikdə müraciət baхılmış hеsab оlunur

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

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

44. 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

45. 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

46. Qanunvеricilikdə nəzərdə tutulan hallar istisna оlmaqla, başqa müddət nəzərdə tutulmamışdırsa,
vətəndaşların müraciətinə baxılması hansı müddətə həyata keçirilir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) 1 ay müddətinə
B) 7 gün müddətinə
C) 15 gün müddətinə
D) 2 ay müddətinə
E) 3 ay müddətinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

47. 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

48. 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

49. Vətəndaşın öz müraciət hüququnu həyata keçirməsi digər şəxslərin ... (Cümləni tamamlayın).
A) Müraciət etmək hüququnu pozmalıdır

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

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

50. 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

51. 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

52. Elektron müraciət həmin müraciətə baxan subyektə və ya onun vəzifəli şəxsinə hansı formada
göndərilir sualının ən dəqiq cavabını qeyd edin.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

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

53. 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

54. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

55. 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

56. 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

57. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

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

58. 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

59. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

60. 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

61. 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

62. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

63. 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

64. 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

65. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

66. 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

67. 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

68. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

69. 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

70. 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

71. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

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

72. Vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlıq kim tərəfdən təmin edilir?
A) Müraciətə baxan subyekt tərəfindən
B) Digər orqanların rəhbərləri tərəfindən
C) Müraciətə baxan subyektin rəhbəri tərəfindən
D) İcra hakimiyyəti orqanının nümayəndələri tərəfindən
E) Müraciət edən vətəndaş tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

73. 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

74. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Ayda bir dəfədən az olmamaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

75. 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

76. 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

77. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Agentliyin xüsusi tərtib edilmiş kitabında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

78. 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

79. 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

80. 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
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E) Müraciət edən vətəndaşların
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

81. 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

82. 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

83. 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
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E) Vətəndaşa aidiyyəti müraciət etmə qaydası izah olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

84. 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

85. Verilən tapşırıqları qanunvericiliyin müəyyən etdiyi müddətlər ərzində yerinə yetirməli bəndi Asan
xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
B) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
C) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi əmr,
sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
D) Əməkdaş Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin, mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən dövlət
qurumlarının nüfuzunu möhkəmləndirməyə çalışmalı
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları
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86. İstifadəsində olan Dövlət Agentliyi şəbəkəyə qoşulmuş və ya qoşulmamış kompüterlərdəki
məlumatların təhlükəsizliyini qorumalı bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl
etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
B) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar qeyd olunan şərtə əməl etməli
C) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
D) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən qeyd olunan şərti nəzərə almalı
E) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

87. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada əldə olunması və yayılması mümkünlüyünü təmin etməli
bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
B) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
C) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar qeyd olunan şərtə əməl etməli
D) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
E) Xidməti fəaliyyəti ilə bağlı məlumatı qeyd olumuş şəkildə istifadə etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

88. Nitq mədəniyyətinə riayət etməli, şəxslərlə ünsiyyət zamanı onları diqqətlə və səbrlə dinləməli,
gülərüzlü və nəzakətli olmalı bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli
olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
B) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
C) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
D) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
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E) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

89. Xidməti vəzifəsini həyata keçirərkən süründürməçilik hallarına yol verməməli və bu cür halların
əmələ gəlməsinə şərait yaratmamalı bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli
olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
B) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
C) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
D) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
E) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

90. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallardan başqa xidməti fəaliyyəti ilə bağlı əldə etdiyi
məlumatların konfidensiallığını qorumalı bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl
etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
B) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
C) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
D) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
E) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları
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91. Öz məqsəd və mənafeyi üçün digər əməkdaşları və ya şəxsləri onların hər hansı hərəkətinə görə
təhdid etməməli bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
B) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
C) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
D) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
E) Əməkdaş hədiyyə qəbul etməklə bağlı məhdudiyyətləri nəzərə almalı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

92. Öz vəzifə səlahiyyətlərindən şəxsi maraqları üçün istifadəyə yol verməməli bəndi Asan xidmət
mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
B) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi əmr,
sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
C) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
D) Əməkdaş Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin, mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən dövlət
qurumlarının nüfuzunu möhkəmləndirməyə çalışmalı
E) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

93. İstifadəsində olan əmlakdan, rabitə, kompüter və digər kommunikasiya və maddi – texniki təchizat
vasitələrindən qənaətlə və səmərəli istifadə etməli bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı
prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
B) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar qeyd olunan şərtə əməl etməli
C) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
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D) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
E) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

94. Xidməti informasiyanı təqdim edəcəyi tədbirlərdə iştirakı (əvvəlcədən) və həmin tədbirlərin nəticəsi
barədə mərkəzin direktorunu məlumatlandırmalı bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə
əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
B) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
C) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
D) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
E) Xidməti fəaliyyəti ilə bağlı məlumatı qeyd olumuş şəkildə istifadə etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

95. Ona təklif edilən qanunsuz maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyaz və ya güzəştlərdən imtina etməli –
bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
B) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
C) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
D) Xidməti fəaliyyəti ilə bağlı məlumatı qeyd olumuş şəkildə istifadə etməli
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

96. Xidməti vəzifəsini yerinə yetirdiyi zaman insanların irqinə, milliyyətinə, dininə, dilinə, cinsinə, sosial
mənşəyinə, əmlak və qulluq vəziyyətinə, əqidəsinə, ictimai və ya hər hansı digər birliyə mənsubiyyətinə
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görə ayrı-seçkiliyə yol verməməli bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli
olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
B) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
C) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
D) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
E) Əməkdaş vətəndaşlara qarşı qərəzsiz olmalı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

97. Öz xidməti vəzifələrinin icrası ilə birbaşa bağlı olmayan xidməti məsələlərə müdaxilə etməməli bəndi
Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaşın peşəkarlığı və fərdi məsuliyyətinin artırılması
B) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
C) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
D) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

98. Rəhbərlikdə, kollektivdə və ictimaiyyətdə həqiqətə uyğun olmayan, dövlət qurumunun və dövlət
qulluqçusunun nüfuzuna xələl gətirən və ya gətirə biləcək məlumatları yaymamalı bəndi Asan xidmət
mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
B) Əməkdaş loyallıq prinsipinin tələblərinə əməl etməli
C) Əməkdaşın peşəkarlığı və fərdi məsuliyyətinin artırılması
D) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
E) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları
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99. Qanunvericilikdə müəyyən edilən hallar istisna olmaqla, xidməti fəaliyyətini həyata keçirən zaman
dövlət dilində danışmalı bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu
bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
B) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
C) Əməkdaş Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin, mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən dövlət
qurumlarının nüfuzunu möhkəmləndirməyə çalışmalı
D) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi əmr,
sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

100. Dövlət qulluqçularına və digər şəxslərə qarşı təhqiredici və hədələyici ifadələr işlətməməli,
tələsdirmə, seksual qısnama və narahat etmə hallarına yol verməməli bəndi Asan xidmət mərkəzi
əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
B) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
C) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
D) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
E) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

101. İnsanların şərəf, ləyaqət və işgüzar nüfuzunu, o cümlədən hüquqi şəxslərin işgüzar nüfuzunu
ləkələyə biləcək qərarlara və hərəkətlərə (hərəkətsizliyə) yol verməməli bəndi Asan xidmət mərkəzi
əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol qismən verməməli
C) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
D) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
E) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

102. Siqaret çəkilməsi qadağan olunmuş yerlərdə, həmçinin xidməti vəzifələrin yerinə yetirildiyi ictimai
yerlərdə siqaret çəkməməli bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli
olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
B) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi əmr,
sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
C) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
D) Əməkdaş Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin, mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən dövlət
qurumlarının nüfuzunu möhkəmləndirməyə çalışmalı
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

103. Qulluq mövqeyindən istifadə edərək digər əməkdaşları qanuna zidd hərəkətə (hərəkətsizliyə) sövq
etməməlidir bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
B) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
C) Əməkdaş vətəndaşlara qarşı qərəzsiz olmalı
D) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
E) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

104. Xidmətdən əsassız imtina hallarına yol verməməli bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı
prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
B) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
C) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
D) Əməkdaşın peşəkarlığı və fərdi məsuliyyətinin artırılması
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

105. Dövlət qulluqçuları və digər şəxslər ilə aralarında yaranan mübahisələrin Dövlət Agentliyinin,
mərkəzlərin və dövlət qulluqçusunun nüfuzuna xələl gətirməsinə yol verməməli bəndi Asan xidmət
mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
B) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi əmr,
sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
C) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
D) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
E) Əməkdaş Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin, mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən dövlət
qurumlarının nüfuzunu möhkəmləndirməyə çalışmalı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

106. Qeyri-mədəni davranışla bağlı hər hansı şəxslə münasibətdə anlaşılmazlıq yarandığı halda
səlahiyyətli əməkdaşlara məlumat verməlidir bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə
əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
B) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
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C) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
D) Əməkdaş hədiyyə qəbul etməklə bağlı məhdudiyyətləri nəzərə almalı
E) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməl
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

107. Digər əməkdaşların xidməti fəaliyyətini həyata keçirməsinə maneələr yaratmamalı bəndi Asan
xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
B) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
C) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
D) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi əmr,
sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
E) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını satarkən nəzərə almalı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

108. Dövlət qurumunun tərəf olduğu əqdlərdə qarşı tərəf və ya onun nümayəndəsi kimi iştirak
etməməlidir bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
B) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
C) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
D) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi əmr,
sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
E) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

109. Xidmətlə bağlı müraciət etmiş şəxslərə xidmətin göstərilməsi ilə bağlı olmayan suallar verməməli
bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
B) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
C) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
D) Əməkdaşın peşəkarlığı və fərdi məsuliyyətinin artırılması
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

110. Mərkəzin fəaliyyətinə aid məlumatı yalnız mərkəzin direktoru tərəfindən icazə verildiyi halda rəsmi
açıqlamalı bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaşın peşəkarlığı və fərdi məsuliyyətinin artırılması
B) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
C) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
D) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
E) Əməkdaş loyallıq prinsipinin tələblərinə əməl etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

111. Mərkəzdə xidmətlərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tətbiq edilən innovasiyaların, islahatların
səmərəliliyinin artırılmasını təmin etmək cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansına aiddir?
A) Mərkəzin əsas vəzifələri
B) Səyyar xidmətlərin təşkili sektorunun funksiyaları
C) Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri
D) Mərkəzin hüquqları
E) Mərkəzin Uçot sektorunun funksiyaları
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

112. Kollektivdə gərginlik yaratmamalı və yaranan anlaşılmazlıqların aradan qaldırılmasına çalışmalı
bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi əmr,
sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
B) Əməkdaş Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin, mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən dövlət
qurumlarının nüfuzunu möhkəmləndirməyə çalışmalı
C) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
D) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

113. Rəhbər vəzifələrdə çalışan dövlət qulluqçuları ilə qulluq münasibətlərində subordinasiyaya riayət
etməli bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
B) Əməkdaş Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin, mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən dövlət
qurumlarının nüfuzunu möhkəmləndirməyə çalışmalı
C) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi əmr,
sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməl
D) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

114. Mərkəzin resurslarının təhlükəsizliyini təmin etməli və onlardan xidməti vəzifələrinin icrası ilə
əlaqədar olmayan digər məqsədlər üçün istifadə etməməli bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı
prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
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elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
B) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
C) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar aşağıdakılara əməl etməli
D) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
E) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

115. Xidməti fəaliyyəti zamanı əldə etdiyi məlumatları şəxsi maraqları üçün istifadə etməməli bəndi Asan
xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
B) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar qeyd olunan şərtə əməl etməli
C) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
D) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
E) Xidməti fəaliyyəti ilə bağlı məlumatı qeyd olumuş şəkildə istifadə etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

116. Dövlət qulluqçularının və digər şəxslərin fikirlərinə hörmətlə yanaşmalıdır bəndi Asan xidmət
mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
B) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməl
C) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi əmr,
sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
D) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

117. Dövlət Agentliyinin müəyyən etdiyi qaydada geyinməli, xarici görünüşünü təmiz və səliqəli saxlamalı
bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
B) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
C) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
D) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
E) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

118. Xidməti vəzifələrini diqqətli, dəqiqlik və peşəkarlıqla yerinə yetirməli və bu zaman qərəzsiz,
obyektiv və məsuliyyətli olmalı bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli
olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
B) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
C) Əməkdaşın peşəkarlığı və fərdi məsuliyyətinin artırılması
D) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

119. Xidməti və etik davranış qaydalarının mərkəzlərdə qulluq keçən əməkdaş tərəfindən pozulması
halları ilə rastlaşdıqda, onu bu pozuntunu aradan qaldırılması üçün təşviq etməli, pozuntular davam
etdikdə bu haqda aidiyyəti məlumat verməlidir bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə
əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi əmr,
sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
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B) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
C) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
D) Əməkdaş Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin, mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən dövlət
qurumlarının nüfuzunu möhkəmləndirməyə çalışmalı
E) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

120. Şəxslərə əvəzsiz göstərilməsi nəzərdə tutulan xidmət üçün onlardan haqq tələb etməməli və ya
ödənişli xidmətlər nəzərdə tutulan məbləğdən artıq haqq almamalıdır bəndi Asan xidmət mərkəzi
əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
B) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi əmr,
sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
C) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
D) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
E) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

121. Əməkdaş mərkəzin fəaliyyəti haqqında sosial şəbəkələrdə mülahizələr aparmaq kimi xidməti
vəzifələrinin icrasına bilavasitə aid olmayan fəaliyyətlərində mərkəzin nüfuzuna xələl gətirən hər cür
davranışdan çəkinməli bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu
bildirir?
A) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
B) Xidməti fəaliyyəti ilə bağlı məlumatı tələb olunan şəkildə istifadə etməli
C) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
D) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
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E) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar qeyd olunan şərtə əməl etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

122. Xidməti vəzifələrinin icrası ilə bağlı məsələlərdə ona təsir etmək cəhdlərinin qarşısını qətiyyətlə
almalı, belə cəhdlərin mövcudluğunu ehtimal etməyə əsas olduqda, heç kimdən hər hansı formada
hədiyyə və s. tələb və ya qəbul etməməli bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl
etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
B) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
C) Əməkdaş hədiyyə qəbul etməklə bağlı məhdudiyyətləri nəzərə almalı
D) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi əmr,
sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

123. İş vaxtı ərzində üzrlü səbəblər olmadan iş rejiminin pozulmasına səbəb olan hərəkətlərə yol
verməməlidir bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
B) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
C) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
D) Əməkdaşın peşəkarlığı və fərdi məsuliyyətinin artırılması
E) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

124. Özünə qarşı tələbkar olmalı, xidməti və etik davranış qaydalarının onun tərəfindən pozulması
nəticələrini aradan qaldırmalı bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli
olduğunu bildirir?
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A) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi əmr,
sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
B) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
C) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
D) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
E) Əməkdaş Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin, mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən dövlət
qurumlarının nüfuzunu möhkəmləndirməyə çalışmalı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

125. Vəzifəyə təyin edilərkən və bundan sonrakı müddətdə etik davranış qaydaları, korrupsiyaya qarşı
mübarizə və maraqların toqquşmasının qarşısının alınması ilə bağlı normativ hüquqi və normativ
xarakterli aktlarla tanış olmalıdırlar –bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli
olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
B) Əməkdaş Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin, mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən dövlət
qurumlarının nüfuzunu möhkəmləndirməyə çalışmalı
C) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi əmr,
sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
D) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
E) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması,
qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

126. Əməkdaşın ictimai və ya siyasi fəaliyyəti onun xidməti vəzifələrini qərəzsiz və obyektiv yerinə
yetirməsinə maneçilik törətməməli və o, qulluq mövqeyindən istifadə edərək digər əməkdaşları bu
fəaliyyətlərdə iştirak etməyə təhrik etməməlidir bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə
əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
B) Xidməti fəaliyyəti ilə bağlı məlumatı qeyd olumuş şəkildə istifadə etməli

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
D) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar qeyd olunan şərtə əməl etməli
E) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə
yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

127. Əməkdaşların növbəlilik qrafiki kim tərəfdən tərtib edilir?
A) Könüllülər
B) Sektor müdiri
C) Qrup rəhbəri
D) Mərkəzin direktoru
E) Agentliyin sədri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

128. Növbəlilik qrafiki hər növbəti ay üçün nə zaman hazırlanıb təsdiqlənir?
A) Cari ayın ilk həftəsi
B) Cari ayın ilk günü
C) Cari ayın son günü
D) Cari ayın son həftəsi
E) Cari ayın ikinci həftəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

129. Mərkəzlərdə növbəlilik qrafiki dövlət qulluğu və əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq ... həftəlik iş
saatları nəzərə alınmaqla tərtib edilir (Nöqtələrin yerinə düzgün cavabları qeyd edin.)
A) 10 və 16 saatlıq
B) 30 və 36 saatlıq

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) 20 və 26 saatlıq
D) 40 və 76 saatlıq
E) 40 və 36 saatlıq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

130. 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

131. 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

132. İstehlakçıya qazın verilməsinin dayandırılması hansı formada həyata keçirilir?
A) Akt əsasında
B) Fərdi şəkildə

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

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

133. 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

134. 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

135. Smart Sayğacın giriş və çıxış yivli birləşmələri arasında olan məsafə nə qədərdir?
A) 15 sm
B) 11 sm

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

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

136. Qaz sərfiyyatını hesablayan smart sayğacın mexanizmlərindən gələn səsin norması nə qədərdir?
A) Sayğacdan 30 sm məsafədə 38 db səsin gəlməsi məqsədəuyğun hesab edilir
B) Sayğacdan 50 sm məsafədə 42 db səsin gəlməsi məqsədəuyğun hesab edilir
C) Sayğacdan 35 sm məsafədə 39 db səsin gəlməsi məqsədəuyğun hesab edilir
D) Sayğacdan 40 sm məsafədə 40 db səsin gəlməsi məqsədəuyğun hesab edilir
E) Sayğacdan 45 sm məsafədə 41 db səsin gəlməsi məqsədəuyğun hesab edilir
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

137. 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

138. İl ərzində smart sayğaca 240 kub metr yükləndikdən sonra istehlakçı smart kartına 6,5 Azn ödəniş
edib smart sayğaca yükləyərkən balansa neçə kub metr qaz oturacağ?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) 47.5
B) 28
C) 17.5
D) 35
E) 32.5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki təhlükəsizlik
qaydaları. Bakı, 2013

139. 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

140. 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

Rəy və təklifləriniz üçün
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141. 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

142. 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

143. 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

Rəy və təklifləriniz üçün
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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

144. 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

145. 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

146. 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

Rəy və təklifləriniz üçün
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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

147. Smart sayğacın plombonun zədələnməsi, qırılması və üzərində olmaması aşkar edildikdə abonent
haraya müraciət etməlidir?
A) Asan xidmət mərkəzinə
B) 104 və 185 nömrəli qaynar xəttə
C) Asan kommunal mərkəzinə
D) Yerli rayon Qaz xidmətinə
E) Azəriqaz İB-nin müvafiq şöbəsinə
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

148. Smart sayğaca verilən 1 azn ehtiyat kredit tam, yəni 10 kubmetr sərf olunanda sayğacın elektron
ekranında hansı informasiya görünür?
A) -11 informasiyası
B) -2 informasiyası
C) -10 informasiyası
D) 01 informasiyası
E) 00 informasiyası
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

149. Smart sayğaclarda elektron ekranda Allarm 5 yazısı olduqda bu hansı məlumatı bildirir?

Rəy və təklifləriniz üçün
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A) Mexaniki göstəricinin 5 litr geriyə fırlanmasını bildirir
B) Mexaniki göstəricinin 20 litr geriyə fırlanmasını bildirir
C) Mexaniki göstəricinin 15 litr geriyə fırlanmasını bildirir
D) Mexaniki göstəricinin 10 litr geriyə fırlanmasını bildirir
E) Mexaniki göstəricinin 2 litr geriyə fırlanmasını bildirir
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

150. Qaz sərfi zamanı smart sayğacın mexanizmlərindən gələn səsin norması hansıdır?
A) Səsin sayğacın 50 sm məsafədən 60 db gəlməsi normaldır
B) Səsin sayğacın 50 sm məsafədən 55 db gəlməsi normaldır
C) Səsin sayğacın 50 sm məsafədən 45 db gəlməsi normaldır
D) Səsin sayğacın 50 sm məsafədən 35 db gəlməsi normaldır
E) Səsin sayğacın 50 sm məsafədən 42 db gəlməsi normaldır
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

151. Smart sayğacın elektron hissəsinin işləməsi üçün hansı qida mənbəyindən istifadə edilir?
A) 3,1 volt gücə malik elementdən
B) 3,0 volt gücə malik elementdən
C) 3,6 volt gücə malik elementdən
D) 2,6 volt gücə malik elementdən
E) 2,8 volt gücə malik elementdən
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

152. Smart sayğaclarda elektron ekranda olan F-100-dən F-155-ə qədər yazısı nəyi bildirir?

Rəy və təklifləriniz üçün
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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

153. 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

154. Smart sayğaca verilən 1AZN ehtiyat kredit tam sərf olunduqda sayğacın elektron ekranında hansı
informasiya görsənir?
A) (– 1)
B) (– 2)
C) (– 3)
D) ( – 5)
E) ( – 10)
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
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155. İtron Smart sayğacın elektron ekranında 1 bölməsi nəyi bildirir?
A) Cari vaxtadək ödənilmiş toplam qazın kubla göstərəcisi
B) Qalan qazın kubla göstəricisi
C) İstifadə olunmuş qazın kubla göstəricisi
D) İstifadə olunmuş qazın manatla göstəricisi
E) Qalan qazın manatla göstəricisi
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

156. İstehlakçıya qazın verilməsinin dayandırılmasının əsas səbəbləri aşağıdakılardan hansılardır?
A) İstehlakçının qaz qurğusu dövlət standartlarının tələblərinə cavab
vermədikdə
B) İstehlakçı vaxtında sərf etdiyi qazın dəyərini ödəmədikdə
C) Sayğaclar müasir tipli sayğaclarla əvəz edildikdə
D) Sayğac faktiki sərfiyyata uyğun olduqda
E) Mənzil daxilində və ya həyətlərdə quraşdırılmış sayğaclar kənara
çıxarıldıqda
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

157. 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
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İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki təhlükəsizlik
qaydaları. Bakı, 2013

158. İstehlakçı tərəfindən qazın hesabı tam ödənildikdən sonra, paylayıcı tərəfindən yol verilmiş səhvə
görə düzgün hesablanmamış qazın dəyərinin paylayıcı ... (Nöqtələrin yerinə uyğun doğru cavab variantını
qeyd edin.)
A) İstehlakçı tərəfindən ödənilməsini tələb edə bilməz
B) İstehlakçı tərəfindən növbəti ay ərzində ödənilməsini tələb etməlidir
C) İstehlakçı tərəfindən ödənilməsini tələb etməlidir
D) İstehlakçı tərəfindən növbəti 3 ay ərzində ödənilməsini tələb etməlidir
E) İstehlakçı tərəfindən növbəti 2 ay ərzində ödənilməsini tələb etməlidir
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

159. 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

160. 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
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E) Müəssisənin direktoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

161. 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

162. 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

163. 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
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

164. 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

165. 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

166. 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
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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

167. 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

168. 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

169. 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
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

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

171. 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

172. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?
A) Dezaktivasiya vasitələri
B) Səsboğan
C) İzoləedici örtüklər və qurğular
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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

173. 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

174. 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

175. 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
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E) Deformasiya uğramış nahiyyəni düzləndirib bintlə sarımaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

176. 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

177. 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

178. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?
A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
B) Ümumi təyinatlı tozlarla
C) Köpüklə
D) Su ilə
E) Buxarla
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997 Azərbaycan
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

179. 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

180. 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

181. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?
A) Yalnız ağızdan-ağıza
B) Yalnız ağızdan-buruna
C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
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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

182. 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

183. 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

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

185. 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

186. 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

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

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

188. 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

189. 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

190. 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
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E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

191. 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

192. 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

193. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

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

194. 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

195. 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

196. 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
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