Böyük mühəndis (Rəhbərlik yanında aparat, Hərbi səfərbərlik
üzrə) vəzifəsi üzrə test tapşırıqları
1. Hərbi vəzifəlilərin Azərbaycan Respublikasının xalq təsərrüfatı üçün təxsislənməsi necə həyata
keçirilir?
A) Səfərbərlik və müharibə zamanı çağırışdan möhlət verilməsi ilə
B) Səfərbərlik və müharibə zamanı çağırışdan möhlət verilməməsi ilə
C) Səfərbərlik və müharibə zamanı hərbi xidmətə çağırıılması ilə
D) Səfərbərlik və müharibə zamanı çağırışdan ehtiyata verilməsi ilə
E) Səfərbərlik və müharibə zamanı müvəqqəti möhlət verilməsi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

2. Təxsislənməyə düşən hərbi vəzifəlilər üçün hansı bildiriş vərəqi rəsmiləşdirilir?
A) Forma № 1
B) Forma № 4
C) Forma № 3
D) Forma № 5
E) Forma № 2
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

3. Səhhətinə görə ehtiyatda olan həqiqi hərbi xidmətə çağırış yaşlı vətəndaşlar hansı yaşdan sonra
təxsislənə bilərlər?
A) 25 yaşdan sonra
B) 27 yaşdan sonra
C) 32 yaşdan sonra
D) 35 yaşdan sonra
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E) 29 yaşdan sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış başqa silahlı
birləşmələrini komplektləşdirmək məqsədilə mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəssisələrdə
hansı uçot aparılır?
A) Çağırışçıların və zabitlərin hərbi uçotunu
B) Çavuş və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunu
C) Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunu
D) Çavuş və miçmanların hərbi uçotunu
E) Çavuş və zabitlərin hərbi uçotunu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

5. Təşkilatlarda çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotu hansı məqsədlə həyata keçirilir?
A) Yaradılmış başqa silahlı birləşmələrə çağırılmış mütəxəssislərin təlimi üçün lazım olan kadrların
hazırlanmasına, hərbi qeydiyyatın real aparılmasına nəzarət məqsədilə
B) Vacib olan silahlı birləşmələrə çağırılmış mütəxəssislərin əvəz edilməsinə lazım olan kadrların
hazırlanmasına, hərbi qeydiyyatın real aparılmasına nəzarət məqsədilə
C) Yaradılmış başqa silahlı birləşmələrə çağırılmış mütəxəssislərin əvəz edilməsinə lazım olan
kadrların hazırlanmasına, hərbi qeydiyyatın real aparılmasına nəzarət məqsədilə
D) Yaradılmış başqa silahlı birləşmələrə çağırılıcaq mütəxəssislərin əvəz edilməsinə lazım olan
kadrların hazırlanmasına, hərbi qeydiyyatın real aparılmasına nəzarət məqsədilə
E) Yaradılmış başqa silahlı birləşmələrə çağırılmış mütəxəssislərin əvəz edilməsinə lazım olan
kadrların hazırlanmasına, hərbi qeydiyyatın təxmini aparılmasına nəzarət məqsədilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013
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6. Hərbi uçotun tam və keyfiyyətli aparılmasına kim cavabdehdir?
A) Səfərbərlik xidmətinin rəhbəri
B) Təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri
C) Ekspert komissiyasının rəhbəri
D) Təşkilatların rəhbərləri
E) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəisi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

7. Təşkilatlarda hərbi uçotun təşkil və aparılması üçün “Hərbi uçot vərəqəsi” ilə təminat kim
tərəfindən aparılmalıdır?
A) Səfərbərlik xidməti tərəfindən
B) Təşkilatlar tərəfindən
C) Təhlükəsizlik xidməti tərəfindən
D) Ekspert komissiyası tərəfindən
E) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsi tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

8. Təşkilatlarda hərbi uçotun təşkil və aparılması üçün “Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin dövlət
orqanlarında, yerli icra hakimiyəti orqanlarında, yerli özünüidarəetmə orqanlarında və təşkilatlarda
hərbi uçotunun və təxsis edilmə vəziyyətinin yoxlanması jurnalı” ilə təminat kim tərəfindən
aparılmalıdır?
A) Azərbaycan Respublikası Hərbi komissarlığı
B) Azərbaycan Respublikası Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti
C) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
D) Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
E) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

9. Orqan və təşkilatlarda hərbi uçotun aparılması kim tərəfindən həyata keçirilir?
A) Məxfi hissə tərəfindən
B) Kadr xidməti tərəfindən
C) Təhlükəsizlik xidməti tərəfindən
D) Buraxılış xidməti tərəfindən
E) Səfərbərlik xidməti tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

10. Orqan və təşkilatlarda hərbi uçotun vəziyyəti barədə bütün məlumatlar kim tərəfindən yoxlanılır
və harada qeyd olunur?
A) Azərbaycan Respublikası Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yerli idarələri tərəfindən
yoxlanılır və hesabat verilir
B) Azərbaycan Respublikası Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yerli idarələri tərəfindən
yoxlanılır və vəsiqə verilir
C) Azərbaycan Respublikası Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yerli idarələri tərəfindən
yoxlanılır və arayışda qeyd edilir
D) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin yerli idarələri tərəfindən yoxlanılır və jurnalda
qeyd edilir
E) Azərbaycan Respublikası Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yerli idarələri tərəfindən
yoxlanılır və jurnalda qeyd edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

11. Çağırışçılar və hərbi vəzifəlilər qulluğa çağırıldıqda və ya daxil olduqda nə edilir?
A) Təşkilatlarda hərbi uçotdan çıxarılırlar
B) Təşkilatlarda hərbi uçotda saxlayırlar
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C) Təşkilatlar sənədləri arxivə göndərir
D) Təşkilatlar sənədləri hərbi hissəyə göndərir
E) Təşkilatlar sənədləri həmin şəxsə verirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

12. Təşkilatlarda işləyən çağırışçı və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələri, hərbi qeydiyyat
haqqında məlumat nəyə əsasən doldurulur?
A) Çağırışçılar üçün-ilkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında bilet; hərbi vəzifəlilər üçün-hərbi bilet
B) Çağırışçılar üçün-ilkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə; hərbi vəzifəlilər üçün-hərbi bilet
C) Çağırışçılar üçün-ilkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə; hərbi vəzifəlilər üçün-hərbi
vərəqə
D) Çağırışçılar üçün-ilkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə; hərbi vəzifəlilər üçün-arayış
E) Çağırışçılar üçün-ilkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında arayış; hərbi vəzifəlilər üçün-hərbi bilet
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

13. Çağırışçıların hərbi uçot vərəqələrinin hərbi qeydiyyat haqqında məlumat bölməsi
doldurularkən nə yazılmalıdır?
A) “Qeydiyyat” qrupu sətrində-çağırışçı, “hərbi xidmətə yararlılıq” sətrində-ailə vəziyyəti haqqında
qeyd, “xüsusi” sətrində-çağırışçıya verilmiş möhlətin səbəbi və müddəti
B) B“Qeydiyyat” qrupu sətrində-çağırışçı, “hərbi xidmətə yararlılıq” sətrində-sağlamlıq vəziyyəti
haqqında qeyd, “xüsusi” sətrində-çağırışçıya verilmiş möhlətin səbəbi və növü
C) “Qeydiyyat” qrupu sətrində-çağırışçı, “hərbi xidmətə yararlılıq” sətrində-sağlamlıq vəziyyəti
haqqında qeyd, “xüsusi” sətrində-çağırışçıya verilmiş möhlətin növü və müddəti
D) “Qeydiyyat” qrupu sətrində-çağırışçı, “hərbi xidmətə yararlılıq” sətrində-sağlamlıq vəziyyəti
haqqında qeyd, “xüsusi” sətrində-çağırışçıya verilmiş möhlətin səbəbi və müddəti
E) “Qeydiyyat” qrupu sətrində-hərbiçı, “hərbi xidmətə yararlılıq” sətrində-sağlamlıq vəziyyəti
haqqında qeyd, “xüsusi” sətrində-çağırışçıya verilmiş möhlətin səbəbi və müddəti
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

14. Əsgərlər, çavuşlar, gizirlər üçün hərbi uçot vərəqələri, hərbi qeydiyyat haqqında məlumat
bölməsi nəyə riayət etməklə doldurulur?
A) “Qeydiyyat” qrupu sətrində-hərbi ixtisaslı, “heyət” sətrində- əsgərlər, çavuşlar, gizirlər (hərbi
biletin 21-ci hissəsi), “hərbi uçot ixtisası” sətrində-üç rəqəmdən ibarət HUİ və HUİ-nin kodu (hərbi
biletin 22-ci hissəsi), “xüsusi” sətrində-təxsislənmə siyahısının nömrəsi
B) “Qeydiyyat” qrupu sətrində-hərbi vəzifəli, “heyət” sətrində- miçmanlar, çavuşlar, gizirlər (hərbi
biletin 21-ci hissəsi), “hərbi uçot ixtisası” sətrində-üç rəqəmdən ibarət HUİ və HUİ-nin kodu (hərbi
biletin 22-ci hissəsi), “xüsusi” sətrində-təxsislənmə siyahısının nömrəsi
C) “Qeydiyyat” qrupu sətrində-hərbi vəzifəli, “heyət” sətrində- əsgərlər, çavuşlar, gizirlər (hərbi
biletin 21-ci hissəsi), “hərbi uçot ixtisası” sətrində-üç rəqəmdən ibarət HUİ və HUİ-nin kodu (hərbi
biletin 22-ci hissəsi), “xüsusi” sətrində-təxsislənmə siyahısının nömrəsi
D) “Qeydiyyat” qrupu sətrində-hərbi vəzifəli, “heyət” sətrində- əsgərlər, çavuşlar, gizirlər (hərbi
biletin 21-ci hissəsi), “hərbi uçot ixtisası” sətrində-üç rəqəmdən ibarət HÖİ və HÜİ-nin kodu (hərbi
biletin 22-ci hissəsi), “xüsusi” sətrində-təxsislənmə siyahısının nömrəsi
E) “Qeydiyyat” qrupu sətrində-hərbi vəzifəli, “heyət” sətrində- əsgərlər, çavuşlar, gizirlər (hərbi
biletin 21-ci hissəsi), “hərbi uçot ixtisası” sətrində-üç rəqəmdən ibarət HUİ və HUİ-nin kodu (hərbi
biletin 22-ci hissəsi), “xüsusi” sətrində-vəzifə kodunun nömrəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

15. Ehtiyatda olan generalların, zabitlərin hərbi uçot vərəqələri, hərbi qeydiyyat haqqında məlumat
bölməsi nəyə riayət etməklə doldurulur?
A) “Qeydiyyat qrupu” şərti doldurulmur, “qeydiyyat kateqoriyası” sətrində-hərbi biletin 10-cu
hissəsindəki qeyd, “hərbi uçot ixtisası” sətrində- hərbi biletin 8-ci hissəsindəki qeyd
B) “Qeydiyyat qrupu” şərti doldurulmur, “qeydiyyat kateqoriyası” sətrində-hərbi biletin 9-cu
hissəsindəki qeyd, “hərbi uçot ixtisası” sətrində- hərbi biletin 9-cu hissəsindəki qeyd
C) “Qeydiyyat qrupu” şərti doldurulmur, “qeydiyyat kateqoriyası” sətrində-hərbi biletin 6-cı
hissəsindəki qeyd, “hərbi uçot ixtisası” sətrində- hərbi biletin 7-ci hissəsindəki qeyd
D) “Qeydiyyat qrupu” şərti doldurulur, “qeydiyyat kateqoriyası” sətrində-hərbi biletin 9-cu
hissəsindəki qeyd, “hərbi uçot ixtisası” sətrində- hərbi biletin 7-ci hissəsindəki qeyd
E) “Qeydiyyat qrupu” şərti doldurulmur, “qeydiyyat kateqoriyası” sətrində-hərbi biletin 9-cu
hissəsindəki qeyd, “hərbi uçot ixtisası” sətrində- hərbi biletin 7-ci hissəsindəki qeyd
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

16. Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələri necə saxlanılır?
A) Dörd qrupa bölünən ayrıca kartotekada əlifba sırası ilə
B) İki qrupa bölünən ayrıca kartotekada əlifba sırası ilə
C) Üç qrupa bölünən ayrıca kartotekada əlifba sırası ilə
D) Beş qrupa bölünən ayrıca kartotekada əlifba sırası ilə
E) Altı qrupa bölünən ayrıca kartotekada əlifba sırası
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

17. Birinci qrup kartotekada hansı çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələri
saxlanılır?
A) Ehtiyatda olan gizirlərin, zabitlərin
B) Ehtiyatda olan generalların, admiralların
C) Ehtiyatda olan generalların, zabitlərin
D) Ehtiyatda olan əsgərlərin, zabitlərin
E) Ehtiyatda olan əsgərlərin, miçmanların
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

18. İkinci qrup kartotekada hansı çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələri saxlanılır?
A) Ehtiyatda olan gizirlərin, zabitlərin
B) Ehtiyatda olan generalların,admiralların
C) Ehtiyatda olan əsgərlərin, çavuşların, gizirlərin
D) İstefada olan əsgərlərin, çavuşların, gizirlərin
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E) Xidmətdə olan əsgərlərin, çavuşların, gizirlərin
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

19. Üçüncü qrup kartotekada hansı çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələri
saxlanılır?
A) Hərbi vəzifəli çavuşların
B) Məhdud yararlıların
C) Hərbi vəzifəli çağırışçıların
D) Hərbi vəzifəli kişilərin
E) Hərbi vəzifəli qadınların
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

20. Dördüncü qrup kartotekada hansı çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələri
saxlanılır?
A) Yararsızların
B) Çağırışçiların
C) Məhdud yararlıların
D) Zabitlərin
E) Əsgərlərin
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

21. Səfərbərlik və müharibə dövrü çağırışdan möhlət almış müvafiq kateqoriyalardan olan hərbi
vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələri harada saxlanılır?
A) Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələri saxlanan qruplarda ayrıca saxlanılır
B) Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot biletləri saxlanan qruplarda ayrıca saxlanılır

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin şəxsi uçot vərəqələri saxlanan qruplarda ayrıca saxlanılır
D) Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin təxsisləmə vərəqələri saxlanan qruplarda ayrıca saxlanılır
E) Çağırışçıların və zabitlərin hərbi uçot vərəqələri saxlanan qruplarda ayrıca saxlanılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

22. Yaş həddinə və sağlamlıq vəziyyətinə görə hərbi vəzifəli hesab olunmayan, işdən çıxmış şəxslərin
hərbi uçot vərəqələri nə edilir?
A) Təşkilatın ümumi kartotekasından çıxarılır
B) Təşkilatın ümumi arxivinə verilir
C) Təşkilatın səfərbərlik şöbəsində saxlanılır
D) Təşkilatın xüsusi komissiyası ləğv edir
E) Təşkilatın ümumi kartotekasından çıxarılmır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

23. Aşağıdakılardan hansı hərbi uçot məsələləri ilə bağlı tələblərin həyata keçirilməsini təmin
etməlidir və hansı müddət ərzində tutuşdurulması üçün səfərbərlik xidmətinin yerli idarələrinə
təqdim edilməlidir?
A) Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot biletlərinin müntəzəm olaraq ilkin qeydiyyata
alınma və hərbi bilet qeydləri tutuşdurulmalıdır, ildə bir dəfədən az olmayaraq
B) Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələrinin müntəzəm olaraq ilkin qeydiyyata
alınma və hərbi bilet qeydləri tutuşdurulmalıdır, ildə bir dəfədən az olmayaraq
C) Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələrinin müntəzəm olaraq ilkin qeydiyyata
alınma və hərbi bilet qeydləri tutuşdurulmalıdır, ildə iki dəfədən az olmayaraq
D) Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələrinin müntəzəm olaraq ilkin qeydiyyata
alınma və hərbi bilet qeydləri tutuşdurulmalıdır, ildə dörd dəfədən az olmayaraq
E) Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələrinin müntəzəm olaraq ilkin qeydiyyata
alınma və hərbi bilet qeydləri tutuşdurulmalıdır, ildə on iki dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

24. Hərbi vəzifəlilərin və çağırışçıların ad, soyad, doğum tarixi, ata adı və s. Dəyişikliklər olduqda
hansı müddət ərzində səfərbərlik idarələrinə məlumat verilir?
A) Altı gün
B) Yeddi gün
C) On gün
D) Beş gün
E) On beş gün
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

25. Hərbi qeydiyyata alınmalı olan vətəndaşların siyahılari nə vaxt səfərbərlik orqanlarına təqdim
olunur?
A) Hər il sentyabrın 1-dək
B) Hər il oktyabrın 1-dək
C) Hər il dektyabrın 1-dək
D) Hər il fevralın 1-dək
E) Hər il martın 1-dək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

26. İşə yeni qəbul edilmiş və ya işdən azad edilmiş bütün çağırışçılar və hərbi vəzifəlilər haqqında nə
vaxt və hara məlunat verilir?
A) Ayda dörd dəfə səfərbərlik xidmətinin yerli idarələrinə
B) Ayda iki dəfə səfərbərlik xidmətinin yerli idarələrinə
C) Ayda bir dəfə səfərbərlik xidmətinin yerli idarələrinə
D) Ayda beş dəfə səfərbərlik xidmətinin yerli idarələrinə

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Ayda üç dəfə səfərbərlik xidmətinin yerli idarələrinə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

27. Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin səhhətində baş vermiş dəyişiklər haqqında nə vaxt və hara
məlunat verilir?
A) Ayda iki dəfə səfərbərlik xidmətinin yerli idarələrinə
B) Ayda dörd dəfə səfərbərlik xidmətinin yerli idarələrinə
C) Ayda üç dəfə səfərbərlik xidmətinin yerli idarələrinə
D) Ayda bir dəfə səfərbərlik xidmətinin yerli idarələrinə
E) Ayda beş dəfə səfərbərlik xidmətinin yerli idarələrinə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

28. Səfərbərlik hazırlığının və səfərbərliyin əsas prinsipi hansıdır ?
A) Əlaqəli rəhbərlik
B) Ümumi rəhbərlik
C) Fərdi rəhbərlik
D) Mərkəzləşdirilmiş rəhbərlik
E) Birbaşa rəhbərlik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

29. Azərbaycan Respublikası Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin vəzifəsinə aid olanı
göstərin
A) Təşkilatlarda hərbi uçotun vəziyyəti hesbatının aparılması
B) Təşkilatlarda əsgərlərin hazırlığının yoxlanılması

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Təşkilatlarda şəxsi heyətinin hazırlığının yoxlanılması
D) Təşkilatlarda zabitlətin hazırlığının yoxlanılması
E) Təşkilatlarda hərbi uçotun vəziyyəti barədə məlumatların yoxlanılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

30. Kadrlar orqanları aşağıda göstərilən hansı uçotu aparır?
A) Səfərbərlik xidməti tərəfindən
B) Hərbi uçotu
C) Məxfi məlumatların uçotu
D) Tam məxfi məlumatların uçotu
E) Əsgərlərin uçotunu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

31. İşə yeni qəbul edilmiş çağırışçılar haqqında məlumatlar səfərbərlik orqanlarına nə vaxt təqdim
olunur?
A) Ayda bir dəfə
B) Rübdə bir dəfə
C) İldə bir dəfə
D) Həftədə bir dəfə
E) Yarımildə bir dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

32. İşdən azad olunmuş çağırışçılar haqqında məlumatlar səfərbərlik orqanlarına nə vaxt təqdim
olunur?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Həftədə bir dəfə
B) Yarımildə bir dəfə
C) Ayda bir dəfə
D) Rübdə bir dəfə
E) İldə bir dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

33. Təhsil almaqdan azad olunmuş çağırışçılar haqqında məlumatlar səfərbərlik orqanlarına nə vaxt
təqdim olunur?
A) Həftədə bir dəfə
B) Ayda bir dəfə
C) Yarımildə bir dəfə
D) Rübdə bir dəfə
E) İldə bir dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

34. Səhhətində baş vemiş dəyişikliklərlə bağlı çağırışçılar haqqında məlumatlar səfərbərlik
orqanlarına nə vaxt təqdim olunur?
A) Həftədə bir dəfə
B) İldə bir dəfə
C) Yarımildə bir dəfə
D) Rübdə bir dəfə
E) Ayda bir dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

35. Hərbi uçotun aparılmasına dair 2 nömrəli əlavə hansıdır?
A) Hərbi uçotun və səfərbər edilmə vəziyyətinin yoxlanması jurnalı
B) Hərbi uçotun və təlim olunma vəziyyətinin yoxlanması jurnalı
C) Hərbi uçotun və bron edilmə vəziyyətinin yoxlanması jurnalı
D) Hərbi uçotun və tərxis edilmə vəziyyətinin yoxlanması jurnalı
E) Hərbi vəzifəsi və bron edilmə vəziyyətinin yoxlanması jurnalı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

36. Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələri neçə qrupa bölünən kartatekada
saxlanılır?
A) beş
B) dörd
C) üç
D) iki
E) altı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

37. Müəssisə və təşkilatlarda işləyən çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələrinin
hərbi qeydiyyat haqqında məlumat bölməsi hansı sənədlər əsasında doldurulur?
A) Sağlamlıq haqqında verilmiş arayış və əmək kitabçası
B) Əvvəlki iş yerindən verilmiş arayış və əmək kitabçası
C) Hərbi bilet və ya ilkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə
D) Əvvəlki iş yerindən verilmiş arayış və xasiyyətnamə
E) Əvvəlki iş yerindən verilmiş təqdimat və əmək kitabçası

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

38. Çağırışçıların hərbi uçot vərəqələrinin hərbi qeydiyyat haqqında məlumat bölməsi
doldurularkən “qeydiyyat qrupu” sətrində nə yazılır?
A) Çağırışçı
B) Hərbi xidmətə yararlı
C) Hərbi xidmətə yararsız
D) Hərbi xidmətə məhdud yararlı
E) Hərbi mükəlləfiyyətli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

39. Çağırışçıların hərbi uçot vərəqələrinin hərbi qeydiyyat haqqında məlumat bölməsi
doldurularkən “Xüsusi” sətrində nə yazılır?
A) Çağırışçı ailə vəziyyəti haqqında məlumatlar, qeydiyyat məlumatları
B) Çağırışçı sürücülük vəsiqəsinin olması məlumatları, qeydiyyat məlumatları
C) Çağırışçının peşəsi haqqında xüsusi məlumatlar, qeydiyyat məlumatları
D) Çağırışçı haqqında xüsusi məlumatlar, qeydiyyat məlumatları
E) Çağırışçıya həqiqi hərbi xidmətdən verilmiş möhlətin səbəbi və müddəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

40. Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən hərbi
vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları Nazirlər Kabinetinin hansı qərarı ilə təsdiqlənib?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) 25.01.2006-il 1№ li
B) 15.01.2004-il 1№ li
C) 5.01.2006-il 1№ li
D) 5.01.2005-il 1№ li
E) 5.01.2016-il 1№ li
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

41. Ehtiyatda olan generalların, admiralların və zabitlərin hərbi uçot vərəqələri hansı qruplara aid
edilir?
A) Beşinci
B) İkinci
C) Üçüncü
D) Birinci
E) Dördüncü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

42. Ehtiyatda olan əsgərlərin, matrosların, çavuşların, gizirlərin və miçmanların hərbi uçot
vərəqələri hansı qruplara aid edilir?
A) Birinci
B) Dördüncü
C) Üçüncü
D) İkinci
E) Beşinci
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

43. Hərbi vəzifəli qadınların hərbi uçot vərəqələri hansı qruplara aid edilir?
A) Beşinci
B) Dördüncü
C) İkinci
D) Birinci
E) Üçüncü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

44. Çağırışçıların hərbi uçot vərəqələri hansı qruplara aid edilir?
A) Beşinci
B) Dördüncü
C) İkinci
D) Birinci
E) Üçüncü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

45. Səfərbərlik və ya müharibə dövrü çağırışdan möhlət almış müvafiq kateqoriyalardan olan hərbi
vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələri həmin qruplarda necə saxlanılır?
A) Ayrıca
B) Generalların vərəqələri ilə birgə
C) Zabitlərin vərəqələri ilə birgə

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Əsgərlərin vərəqələri ilə birgə
E) Gizirlərin vərəqələri ilə birgə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

46. Kimlərin hərbi uçot vərəqələri müvafiq orqanın və ya təşkilatın ümumi kartotekasından
çıxarılır?
A) İşdən çıxarılmış və ya iş yerini dəyişmiş şəxslərin
B) Yüksək vəzifəyə təyin olunmuş şəxslərin
C) Aşağı vəzifəyə təyin olunmuş şəxslərin
D) Digər vəzifəyə təyin olunmuş şəxslərin
E) Vəzfəsinə uyğun digər vəzifəyə təyin olunmuş şəxslərin
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

47. Kimlərin hərbi uçot vərəqələri müvafiq orqanın və ya təşkilatın ümumi kartotekasından
çıxarılır??
A) Digər vəzifəyə təyin olunmuş şəxslərin
B) Yüksək vəzifəyə təyin olunmuş şəxslərin
C) Aşağı vəzifəyə təyin olunmuş şəxslərin
D) Komissiyanın rəyinə əsasən, məqsədəuyğun hesab edilməyən şəxslərin
E) Yaş həddinə və sağlamlıq vəziyyətinə görə hərbi vəzifəli hesab olunmayan şəxslərin
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

Rəy və təklifləriniz üçün
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48. Hərbi uçot məsələləri ilə bağlı təşkilatlar dövrü olaraq ilkin hərbi qeydiyyat və hərbi biletdəki
qeydləri neçə vaxtdan bir tutuşdururlar?
A) İldə bir dəfədən az olmayaraq
B) İldə iki dəfədən az olmayaraq
C) İldə üç dəfədən az olmayaraq
D) İldə dörd dəfədən az olmayaraq
E) İldə beş dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

49. Hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi kimlərə möhlət
hüququ verməklə həyata keçirilir?
A) Silahlı Qüvvələrdə xidmətdə olan generallara
B) Silahlı Qüvvələrdə xidmətdə olan gizirlərə
C) Silahlı Qüvvələrdə xidmətdə olan zabitlərə
D) Silahlı Qüvvələrin ehtiyatında olan hərbi vəzifəlilərə
E) Silahlı Qüvvələrdə xidmətdə olan əsgərlərə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

50. Respublika ərazisində hərbi vəzifəlilərin bron edilməsi işinə rəhbərliyi, işin təşkili və ona
nəzarəti kim həyata keçirir ?
A) Nazirlər Kabineti
B) Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətin
C) Bronla işçi qüvvə saxlayan Respublika Komissiyası
D) Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti
E) Təhlükəsizlik şurası

Rəy və təklifləriniz üçün
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

51. Təşkilatlarda səfərbərlik zamanı və müharibə dövrü hərbi vəzifəlilərin vəzifə və peşə üzrə
siyahılarına uyğun kim möhlət vermək hüququna malikdir?
A) Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti
B) Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətin
C) Təhlükəsizlik şurası
D) Bronla işçi qüvvə saxlayan Respublika Komissiyası
E) Nazirlər Kabineti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

52. Təşkilatlarda səfərbərlik zamanı və müharibə dövrü hərbi vəzifəlilərin vəzifə və peşə üzrə
siyahılarına uyğun kim möhləti dayandırmaq hüququna malikdir??
A) Təhlükəsizlik şurası
B) Bronla işçi qüvvə saxlayan Respublika Komissiyası
C) Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti
D) Nazirlər Kabineti
E) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

53. Bronla işçi qüvvə saxlayan komissiya tərəfindən təsdiq edilmiş vəzifə və peşələr üzrə siyahıların
tələblərinə cavab verən hərbi vəzifəlilər üçün bildiriş blankları kim tərəfindən imzalanaraq gerbli
möhürlə təsdiqlənir?
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A) Təşkilat rəhbəri tərəfindən
B) Səfərbərlik xidməti
C) Bronla işçi qüvvə saxlayan komissiya tərəfindən
D) Kadrlar şöbəsi
E) Ümumi şöbə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

54. Bildiriş blankı müəyən edilmiş müddətdə və qaydada rəsmiləşdirilmək üçün hara təqdim edilir?
A) Bronla işçi qüvvə saxlayan komissiya
B) Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə
C) Nazirlər Kabineti
D) Ərazi üzrə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış idarələrinə
E) Təşkilatın baş idarəsinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

55. Səfərbərlik zamanı və müharibə dövrü hərbi vəzifəlilərin möhləti haqqında vəsiqələri harada
saxlanılır?
A) Təşkilatın baş idarəsində
B) Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə
C) Bronla işçi qüvvə saxlayan komissiyada
D) Təşkilatlarda
E) Ərazi üzrə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış idarələrində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

56. Bron edilmiş hərbi vəzifəlilər hansı müddətə hərbi hissələrin komplektləşmələrindən və
səfərbərlikdən azad olunurlar?
A) Üç il ərzində
B) Möhlət ərzində
C) Beş il ərzində
D) Möhlətdən qabaqkı illər ərzində
E) Möhlət bitdikdən sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

57. Çağırışdan möhlət hüququ verilmiş müddət qurtardıqda hərbi vəzifəlilərə verilmiş möhlət
qüvvədə qalırmı?
A) Xeyr
B) Bəli
C) Komissiyanın rəyinə əsasən
D) Ərazi üzrə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış idarələrinin rəyinə əsasən
E) İdarə rəhbərinin rəyinə əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

58. Çağırışdan fərdi möhləti olan hərbi vəzifəli başqa vəzifəyə təyin olunduqda verilmiş möhlət
qüvvədə qalırmı?
A) İdarə rəhbərinin rəyinə əsasən
B) Komissiyanın rəyinə əsasən
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C) Bəli
D) Xeyr
E) Ərazi üzrə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış idarələrinin rəyinə əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

59. Hərbi vəzifəli ehtiyatda qalma yaşının son həddinə çatması nıəticəsində hərbi uçotdan
çıxarıldıqda verilmiş möhlət qüvvədə qalırmı?
A) Komissiyanın rəyinə əsasən
B) Bəli
C) Xeyr
D) İdarə rəhbərinin rəyinə əsasən
E) Ərazi üzrə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış idarələrinin rəyinə əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

60. Təşkilat ləğv olunduqda hərbi vəzifəlilərə verilmiş möhlət qüvvədə qalırmı?
A) İdarə rəhbərinin rəyinə əsasən
B) Ərazi üzrə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış idarələrinin rəyinə əsasən
C) Komissiyanın rəyinə əsasən
D) Bəli
E) Xeyr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı
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61. Ehtiyatda olma yaşının son həddinə çatmış şəxslər hərbi qeydiyyatdan nə vaxt qeydiyyatdan
çıxarılır?
A) Növbəti il yanvarın 1-dək
B) Yaş həddi tamam olan kimi
C) Dekabr ayının 31-dək
D) Mart ayının 30-dək
E) Xüsusi göstəriş olanda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

62. Azərbaycan Respublikasında hansı səfərbərlik elan olunur?
A) Ümumi və ya səthi
B) Ümumi və ya xarici
C) Daxili və ya qismən
D) Ümumi və ya qismən
E) Ümumi və ya fərdi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

63. Səfərbərlik orqanları haqqında Əsasnamə nə vaxt və hansı qərarla təsdiqlənib?
A) 05.01.2004-il 1№ li qərar
B) 05.01.2006-il 1№ li qərar
C) 15.01.2006-il 11№ li qərar
D) 05.01.2005-il 115№ li qərar
E) 25.01.2006-il 211№ li qərar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

64. Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı haqqında qanun hansıdır?
A) 17.07.2004-il № 543-IIQ
B) 10.09.2003-il № 125-IIQ
C) 20.01.2015-il № 323-IIQ
D) 10.06.2005-il № 923-IIQ
E) 19.06.2015-il № 924-IIQ
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: 1. «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun
2005-ci il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu

65. Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası nə vaxt təsdiqlənib?
A) 18.05.2013-il №726
B) 08.05.2015-il №176
C) 28.05.2012-il №746
D) 09.08.2013-il №76
E) 08.05.2013-il №76
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası» Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 8 may tarixli 76 nömrəli qərarı

66. Hərbi vəzifəlilərdən və çağırışçılardan alınmış hərbi biletlər və çağırış məntəqələrində qeyd
olunma vəsiqələrinin qeydiyyat jurnalı hansı forma ilə aparılır ?
A) Forma 12
B) Forma 2
C) Forma 4
D) Forma 10

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Forma 14
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

67. Tərxislənmiş hərbi mükəlləfiyyətlilərə səfərbərlik dövrü və müharibə zamanı çağırışdan möhlət
haqqında vəsiqələrin verilməsinə aid tədbirlər planını kim təsdiq edir?
A) Təhlükəsizlik xidməti
B) Təşkilatın rəhbəri
C) Komissiyanın sədri
D) Ərazi üzrə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış idarəsinin rəisi
E) Nazirlər Kabineti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

68. Tərxislənmiş hərbi mükəlləfiyyətlilərə səfərbərlik dövrü və müharibə zamanı çağırışdan möhlət
haqqında vəsiqələrin verilməsinə aid tədbirlər planının əsas bölmələri hansılardır?
A) Tədbirlərin növləri, isra müddəti, icraçılar
B) Tədbirlərin adları, isra forması, icraçılar
C) Tədbirlərin adları, isra müddəti, icraçılar
D) Tədbirlərin xüsusiyyətləri, isra müddəti, icra mexanizmləri
E) Tədbirlərin adları, isra metodları, icraçılar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

69. Cari il üçün hərbi mükəlləfiyyətlilərin hərbi qeydiyyatı, tərxislənmənin təşkili və icra sahəsində
tədbirlər planını kim təsdiq edir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Təşkilatın rəhbəri
B) Komissiyanın sədri
C) Nazirlər Kabineti
D) Ərazi üzrə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış idarəsinin rəisi
E) Kadrlar şöbəsinin rəisi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

70. İşləyən və tərxislənmiş hərbi mükəlləfiyyətlilərin sayı haqqında hesabat forması doldurulduqda
hansı qrif verilir?
A) Tam məxfi
B) Məxfi
C) Xidməti istifadə üçün
D) Konfidensal
E) Xüsusi əhəmiyyətli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda işləyən
hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin təşkil olunması
qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5 yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

71. Hərbi vəzifə nədir?
A) Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hərbi
qeydiyyatı və könüllü hərbi xidmət keçməsi üzrə vəzifələrin yerinə yetirilməsi deməkdir
B) Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının mülki
qeydiyyatı və könüllü hərbi xidmət keçməsi üzrə vəzifələrinin yerinə yetirilməsi deməkdir
C) Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hərbi və
mülki qeydiyyatı üzrə vəzifələrinin yerinə yetirilməsi deməkdir
D) Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xüsusi və
mülki qeydiyyatı üzrə vəzifələrinin yerinə yetirilməsi deməkdir

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xüsusi və
mülki qeydiyyatı, könüllü hərbi xidmət keçməsi üzrə vəzifələrinin yerinə yetirilməsi deməkdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

72. Hərbi vəzifə nədir?
A) Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının İlkin
qeydiyyata alınması üzrə vəzifələrin yerinə yetirilməsi deməkdir
B) Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının məcburi
qaydada hərbi xidmət keçməsi üzrə vəzifələrinin yerinə yetirilməsi deməkdir
C) Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının
çağırışaqədərki hazırlığı,hərbi xidmətə çağırışı və səfərbərlik üzrə vəzifələrinin yerinə yetirilməsi
deməkdir
D) Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xüsusi və
məcburi ilkin qeydiyyatı üzrə vəzifələrinin yerinə yetirilməsi deməkdir
E) Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ilkin
vəzifələri, məcburi və könüllü hərbi xidmət keçməsi üzrə vəzifələrinin yerinə yetirilməsi deməkdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

73. Hərbi xidmət nədir?
A) Dövlət qulluğun xüsusi növü olmaqla, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun
olaraq nəzərdə tutulmuş müddətdə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının həyata keçirdikləri
məcburi fəaliyyət deməkdir
B) Dövlət qulluğun xüsusi növü olmaqla, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun
olaraq nəzərdə tutulmuş müddətdə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının həyata keçirdikləri
xidməti fəaliyyət deməkdir
C) Dövlət qulluğun xüsusi növü olmaqla, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun
olaraq nəzərdə tutulmuş müddətdə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının təhsil almaq hüququ
deməkdir

Rəy və təklifləriniz üçün
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D) Dövlət qulluğun xüsusi növü olmaqla, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun
olaraq nəzərdə tutulmuş müddətdə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının həyata keçirdikləri
könüllü fəaliyyət deməkdir
E) Dövlət qulluğun xüsusi növü olmaqla, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun
olaraq nəzərdə tutulmuş müddətdə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının həyata keçirdikləri
xüsusi fəaliyyət deməkdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

74. Toplanışlar keçmək və müharibə zamanı səfərbərlik üzrə çağırış qaydalarını yerinə yetirməkdən
ibarət olan xidməti fəaliyyət necə adlanır?
A) Hərbi qeydiyyat
B) Hərbi xidmət
C) Hərbi vəzifə
D) Ehtiyatda xidmət
E) Çağırış üzrə xidmət
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

75. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrini şəxsi heyətlə komplektləşdirmək məqsədilə
çağırışçıların müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada siyahıya
alınması necə adlanır?
A) Hərbi xidmət
B) Hərbi vəzifə
C) Ehtiyatda və ya Alternativ xidmət
D) Ehtiyatda toplanış
E) Hərbi uçot
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

76. Həqiqi hərbi xidmətdə olan vətəndaşlar necə adlanır?
A) Mülki vətəndaşlar
B) Çağırışçılar
C) Hərbi qulluqçular
D) Hərbi vəzifəlilər
E) Xidmətə yararsız vətəndaşlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

77. Azərbaycan Respublikasının qadın vətəndaşları özlərinin razılığı ilə hansı yaşdan qeydiyyata
götürülür?
A) 19-40 yaşadək
B) 25-35 yaşadək
C) 19-35 yaşadək
D) 20-45 yaşadək
E) 25-45 yaşadək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

78. Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin qeydiyyatı hansı orqanlar tərəfindən aparılır?
A) Bələdiyyə orqanı tərəfindən
B) Müdafiə Nazirliyi tərəfindən
C) Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış iizrə Dövlət Xidmətinin yerli idarə, şöbə və bölmələri
tərəfindən

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Milli Məclis tərəfindən
E) Nazirlər Kabineti tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

79. 15 yaşı tamam olmuş kişi cinsli vətəndaşlar hansı aylar ərzində ilkin hərbi qeydiyyata alınırlar?
A) Dekabr-mart
B) Yanvar-mart
C) Noyabr-dekabr
D) İyun-avqust
E) Aprel-iyun
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

80. Çağırışçı və hərbi vəzifəlilələrin yaşayış yerini dəyişdirdikdə, hansı müddətə qədər olduğu yer
üzrə icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qeydiyyatı aparılır?
A) 2 aydan artıq
B) 3 aydan artıq
C) 4 aydan artıq
D) 5 aydan artıq
E) 6 aydan artıq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

81. Vətəndaşların ilkin hərbi qeydiyyata alınması zamanı hansı sənədlər icra hakimiyyəti orqanına
təqdim edilməlidir?

Rəy və təklifləriniz üçün
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A) Doğum haqqında şəhadətnamənin surəti, tərcümeyi hal, təhsil və ya iş yerindən arayış
B) Təhsil haqqında şəhadətnamə, tərcümeyi hal, sağlamlıq haqqında arayış
C) Sağlamlıq haqqında arayış, 3 ədəd 3x4 fotoşəkil, iş yerindən arayış
D) Nigah haqqında şəhadətnamə, doğum haqqında şəhadətnamənin surəti, ailə tərkibi haqqında
arayış
E) Ailə tərkibi haqqında arayış, Sağlamlıq haqqında arayış, 4 ədəd 3x4 fotoşəkil
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

82. Vətəndaşların müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırış ildə neçə dəfə və hansı aylarda yerinə
yetirilir?
A) ildə 4 dəfə, yanvar, aprel, iyul və oktyabr
B) ildə 4 dəfə, sentyabr, noyabr, yanvar və aprel
C) ildə 4 dəfə, mart, may, iyun və oktyabr
D) ildə 4 dəfə, mart, iyul, oktyabr və dekabr
E) ildə 4 dəfə, yanvar, fevral, aprel və iyul
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

83. Azərbaycan Respublikasının 18 yaşına çatmış, sağlamlıq vəziyyətinə görə hərbi xidmətə yararlı
olan kişi çincli vətəndaşlar hansı xidmətə çağırılırlar?
A) Müddətli mülki xidmətə
B) Müddətli həqiqi hərbi xidmətə
C) Ehtiyatda xidmətə
D) Zabitlərin müddətli həqiqi hərbi xidmətə
E) Müddətli xüsusi xidmətə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

84. Çağırışçıların hərbi qeydiyyatda olduğu müvafiq icra hakimiyyəti orqanın dəyişdirilməsinə
yalnız təsdiqedici sənədlər müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilərkən yol verilir, bir şərtlə
ki, çağırışçı:
A) Xarici ölkəyə getmiş olsun
B) Xarici dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş olsun
C) Vətəndaşlığına xitam verilmiş olsun
D) Fövqəladə vəziyyət zamanı zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərmiş olsun
E) Yaşayış yerini dəyişmiş olsun
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

85. Müəyyən edilmiş müddətdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına hansı hallarda gəlməmək üzürlü
səbəb ola bilər?
A) Yeni işlə təmin olunduğu ilə əlaqədar
B) Ailə vəziyyəti ilə əlaqədar
C) Çağırışçının xəstəliyi ilə əlaqədar
D) Deputatlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar
E) Təhsilini davam etdirdiyi ilə əlaqədar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

86. Xarici dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş, lakin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına
xitam verilməmiş çağırışçılar həqiqi hərbi xidmətə çağırılır?
A) Xeyr
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B) Komissiyanın rəyinə görə
C) Müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanın xüsusi əmrinə görə
D) Bəli
E) Yerli özünüidarə etmə təşkilatlarının sərəncamına əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

87. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlət rayon çağırış komissiyaları tərəfindən hansı
hallarda verilə bilər?
A) Azərbaycan Respublikası bələdiyyələrə üzv seçilmək üçün namizədliyi qeydə alındığına görə
B) Xarici dövlətdə ezamiyyətdə olduğuna görə
C) Məhkumluq həyatı keçirdiyinə görə
D) Barəsində tədqiqat aparıldığına görə
E) Ehtiyatda xüsusi xidmətinə görə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

88. Ailə vəziyyətinə görə müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlət himayəsində hansı şəxslər
olan çağırışçılara verilir?
A) 2 uşaq
B) 3 uşaq
C) 4 uşaq
D) 1 uşaq
E) 3 və daha çox uşaq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
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89. Dinc dövr üçün hərbi xidmətə yararsız, müharibə dövrü üçün məhdud yararlı hesab edilərək
ehtiyata keçirilən vətəndaşlar hansı yaşa çatanadək təkrar tibbi müayinədən keçirlər?
A) 36 yaş
B) 35 yaş
C) C37 yaş
D) 34 yaş
E) 40 yaş
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

90. Dinc dövr üçün hərbi xidmətə yararsız, müharibə dövrü üçün məhdud yararlı hesab edilərək
ehtiyata keçirilən vətəndaşlar 35 yaşına çatana qədər neçə ildən bir təkrar tibbi müayinədən
keçirlər?
A) 1 ildən bir
B) 2 ildən bir
C) 3 ildən bir
D) 4 ildən bir
E) 5 ildən bir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

91. Elmi təşkilatda təhsilini davam etdirmək üçün hansı şağırışçılara möhlət yalnız bir dəfə verilir?
A) Ümumi təhsili müəssisələrində ibtidai təhsil alan, yaşı 20 yaşınadək çağırışçılar
B) Peşə təhsili müəssisələrində təhsil alan, 17 yaşınadək çağırışçılar
C) Ümumi təhsil müəssisələrində natamam orta təhsil alan, 18 yaşınadək çağırışçılar
D) Ümumi təhsil müəssisələrində tam orta təhsil alan, 20 yaşınadək çağırışçılar
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E) Peşə təhsili müəssisələrində natamam təhsil alan, 19 yaşınadək çağırışçılar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

92. Dinc dövrdə hansı vətəndaşlar müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilirlər?
A) Məhkumluq həyatı yaşamaış vətəndaşlar
B) Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan vətəndaşlar
C) Xarici ölkə vətəndaşlığını qəbul etmiş vətəndaşlar
D) 37 yaşı tamam olanadək müxtəlif səbəblərdən müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş
vətəndaşlar
E) Xarici ölkələrdə elmi işini müdafiə edən vətəndaşlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

93. Səfərbərlik hazırlığı nədir?
A) Müharibə dövründə asayişi təmin etmək, Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, siyasi və hüquqi
mərkəzlərinin müdafiəsini təmin edən tədbirlər kompleksidir
B) Azərbaycan Respublikasının yerli icra hakimiyyətinin mühafizəsini təmin etmək, asayişi
qorumaq, dövlətin təlabatını ödəmək məqsədilə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş xüsusi
birləşmələrin hazırlığı üçün təyin edilmiş tədbirlər sistemidir.
C) Dövlətin silahlı hücumdan müdafiəsini təmin edilməsi və müharibə dövründə dövlətin
tələbatının və əhalinin ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədilə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş
silahlı birləşmələrin hazırlığı üçün keçirilmiş tədbirlər kompleksidir
D) Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının, dövlətin mərkəzlərini, icra hakimiyyəti orqanlarının
təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə təşkil edilmiş tədbirlər kompleksidir
E) Sülh və müharibə dövründə əhalinin təhlükəsizliyini, dövlətin sərhədlərini müdafiə etmək
məqsədilə təşkil edilmiş tədbirlər kompleksidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun 2005-ci
il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu
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94. Azərbaycan Respublikasıda səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik ölkənin müdafiəsinin təşkilinin
əsas prinsipləri hasılardır?
A) Qabaqcadan hazırlıq, planlı iş və nəzarət
B) Nəzarət və rəhbərlik
C) Səfərbərlik hazırlığının elmi və metodiki hazırlığı
D) Təşkilatların iş rejiminin planın hazırlanması və təsdiqi
E) Səfərbərlik hazırlığı planlarının təsdiqi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun 2005-ci
il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu

95. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində dövlətin vəzifələri hansılardır?
A) Sülh və müharibə dövründə maddi sərvətlərin səfərbər edilməsi, neft və ərzaq məhsulların
ehtiyatının yaradılması
B) Müharibə dövrü şəraitində mərkəzləşdirilmiş maddi ehtiyatların əhaliyə ödənilməsi
C) Sülh dövründə nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatının aparılması
D) Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş silahlı birləşmələrin və xüsusi birləşmələrin səfərbərliyinin
keçirilməsi
E) Səfərbərlik zamanı kənd təsərrüfatı mallarının yığılması, saxlanılması və iaşə obyektlərinə
verilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun 2005-ci
il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu

96. Səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hansı vətəndaşlara şamil olunur?
A) Səhhətinə görə hərbi xidmətə müvəqqəti yararsız hesab olunan şəxslərə 1 il müddətinədək
B) Səhhətinə görə hərbi xidmətə məhdud yararsız hesab olunan şəxslərə 8 ay müddətinədək
C) Səhhətinə görə hərbi xidmətə yararlı hesab olunan şəxslərə 5 ay müddətinədək
D) Səhhətinə görə məhdud yararlı hesab olunan şəxslərə 3 ay müddətinədək
E) Səhhətinə görə hərbi xidmətə müvəqqəti yararsız hesab olunan şəxslərə 6 ay müddətinədək
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun 2005-ci
il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu

97. Səfərbərliyin elan olunması haqqında qərarı kütləvi informasiya vasitələri hansı orqan həyata
keçirir?
A) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
B) Yerli özünüidarə edən orqan tərəfindən
C) Bələdiyyə orqanları tərəfindən
D) Milli Məclis tərəfindən
E) Nazirlər Kabinetinin əməkdaşları tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun 2005-ci
il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu

98. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində dövlətin vəzifələri hansılardır?
A) Maddi sərvətlərin səfərbərlik və dövlət ehtiyatlarının, habelə ərzaq və neft məhsullarının
azaldılması ehtiyatlarının yaradılması
B) Pul təminatının və əşya ləvazimatlarının artma ehtiyatlarının yaradılması
C) Maddi əmlakların səfərbərlik və müharibə dövründə dövlət ehtiyatlarının yaradılması
D) Səfərbərlik zamanı əhalini normadan artıq təchiz edilməsi, yerlərdə su və tibbi ləvazimat
ehtiyatlarının yaradılması
E) Müharibə dövründə nəzərdə tutulmuş mülki nəqliyyat vasitələrin texniki material bazasının
yaradılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun 2005-ci
il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu

99. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində dövlətin vəzifələri hansılardır?
A) Milli sərvət hesab olunan neft məhsullarının və xüsusi sürtkü materiallarının ehtiyat fondunu
yaratmaq
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B) Silah və hərbi texnikaya, mühüm mülki məhsullara, milli sərvət hesab olunan obyektlərə dair
sənədlərin ehtiyat fondunun yaradılması
C) Əhalinin ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları ilə təmin etmək məqsədilə ehtiyat fondunun
yaradılması
D) Milli sərvət hesab olunun faydalı qazıntıların və metalların əldə edilməsi məqsədilə ehtiyat
fondunun yaradılması
E) Əhalinin sağlamlığını təmin etmək və onların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə ehtiyat
sığınacaq fondlarının yaradılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun 2005-ci
il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu

100. Vətəndaşlar hansı dövrlərdə ölkənin müdafiəsinin və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
məqsədilə aparılan işlərdə cəlb olunur?
A) Sülh və müharibə dövründə
B) Səfərbərlik və dinc dövrdə
C) Səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə
D) Fövqəladə vəziyyət elan olunduqda
E) Müharibə,sülh və ya fövqəladə vəziyyətdə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun 2005-ci
il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu

101. Uçotun aparılmasına nəzarəti təmin etmək məqsədilə nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatını
aparan orqanlar ərazi üzrə hansı xidmətin idarə və şöbələrinə məlumat verir?
A) Yerli bələdiyyə orqanlarına
B) Müdafiə Nazirliyinə
C) Milli məclisə
D) AR SHXÇDX
E) Nazirlər Kabinetinə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: «Hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçotu qaydaları» haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2006-cı il 4 aprel tarixli 96 nömrəli qərarı

102. Uçotun aparılmasına nəzarəti təmin etmək məqsədilə nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatını
aparan orqanlar neçə gündən bir ərazi üzrə Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin idarə və şöbələrinə məlumat verir?
A) 2 gündən bir
B) 4 gündən bir
C) 6 gündən bir
D) 8 gündən bir
E) 10 gündən bir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçotu qaydaları» haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2006-cı il 4 aprel tarixli 96 nömrəli qərarı

103. Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin idarə
və şöbələrində hansı məlumatları hazırlamaq üçün uçot kartoçkaları açılır?
A) Yeni qeydiyyata alınmış minik avtomobilləri barədə
B) Yeni qeydiyyata alınmış tibbi nəqliyyat vasitələri barədə
C) Yeni qeydiyyata alınmış hərbi nəqliyyat vasitələri barədə
D) Yeni qeydiyyata alınmış yük avtomobilləri barədə
E) Yeni qeydiyyata alınmış tırtıllı nəqliyyat vasitələri barədə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçotu qaydaları» haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2006-cı il 4 aprel tarixli 96 nömrəli qərarı

104. Uçotda dayanan hərbi nəqliyyat vasitələri və onların mülkiyyətçiləri haqqında məlumat almağa
hansı orqanların hüququ vardır?
A) Təhqiqat və istintaq orqanları
B) Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları
C) Təhsil Nazirliyinin əməkdaşları
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D) Bank əməkdaşları
E) Nəqliyyat departamentinin əməkdaşları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçotu qaydaları» haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2006-cı il 4 aprel tarixli 96 nömrəli qərarı

105. Dövlət qeydiyyatından çıxarılmış hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçotunun aparılması hansı
xidmət tərəfindən aparılır?
A) Nəqliyyat departamenti
B) AR SHXÇDX
C) Nazirlər Kabineti
D) Müdafiə Nazirliyi
E) Yerli özünüidarə etmə orqanları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçotu qaydaları» haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2006-cı il 4 aprel tarixli 96 nömrəli qərarı

106. Uçotun aparılmasına nəzarəti təmin etmək məqsədilə təkrar nəqliyyat vasitələrinin
qeydiyyatını aparan orqanlar ərazi üzrə hansı xidmətin idarə və şöbələrinə məlumat verir?
A) Nazirlər Kabineti
B) Müdafiə Nazirliyi
C) Nəqliyyat departamenti
D) AR SHXÇDX
E) Daxili işlər Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçotu qaydaları» haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2006-cı il 4 aprel tarixli 96 nömrəli qərarı

107. Uçotun aparılmasına nəzarəti təmin etmək məqsədilə təkrar hərbi nəqliyyat vasitələrinin
qeydiyyatını aparan orqanlar neçə gündən bir ərazi üzrə və hansı xidmətin şöbələrinə məlumat
verirlər?
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A) Müdafiə Nazirliyinin xüsusi avtomobil hissələri
B) Nəqliyyat departamenti
C) Daxili işlər Nazirliyi
D) Yerli özünü idarəetmə orqanları
E) 10 gündən bir, AR SHXÇDX
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçotu qaydaları» haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2006-cı il 4 aprel tarixli 96 nömrəli qərarı

108. Çağırışçılar üçün hərbi xidmətin başlanğıc günü nə zaman başlayır?
A) Hərbi hissəyə göndərildiyi gün
B) Çağırış vərəqəsi göndərildiyi gün
C) Təhsilini başa vurduğu gün
D) Hərbi And qəbul etdiyi gün
E) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanına getdiyi gün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

109. Dinc dövrdə həqiqi hərbi xidmətin müddətləri təqvim hesabı ilə necə müəyyən edilir?
A) Ali təhsili olanlar 12 ay, qalan bütün əsgərlər, matroslar və çavuşlar 24 ay
B) Ali təhsili olanlar12 ay, qalan bütün əsgərlər, matroslar və çavuşlar 18 ay
C) Ali təhsili olanlar 12 ay, qalan bütün əsgərlər, matroslar və çavuşlar 20 ay
D) Ali təhsili olanlar 12 ay, qalan bütün əsgərlər, matroslar və çavuşlar 16 ay
E) Ali təhsili olanlar 18 ay, qalan bütün əsgərlər, matroslar və çavuşlar 12 ay
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

110. Dinc dövrdə müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuların son yaş hədləri hansılardır?
A) 34 yaş
B) 35 yaş
C) 36,5 yaş
D) 37,5 yaş
E) 38 yaş
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

111. Ehtiyatda olmağın son yaş həddinə çatmayan hərbi qulluqçular hansı hallarda həqiqi hərbi
xidmətdən ehtiyata buraxılırlar?
A) Müddətli xidmətə görə
B) Xidmətə uyğunluğa görə
C) Beynəlxalq əməkdaşlığa görə
D) Xidməti uyğunsuzluğa görə
E) Hərbi təhsilini davam etdirdiyinə görə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

112. Ehtiyatda xidmətin başlanğıcı hərbi qulluqçunun adının hərbi hissənin hansı siayahısından
çıxarılması anından hesablanır?
A) Şəxsi heyətin axşam yoxlanış siyahısından
B) Hərbi hissənin kadrlar siyahısından
C) Şəxsi heyətin məzuniyyət siyahısından
D) Şəxsi heyətin ezamiyyət siyahısından
E) Şəxsi heyətin siayhısından

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

113. Hərbi qulluqçular hansı hallarda həqiqi hərbi xidmətdən istefaya buraxılırlar?
A) Xidməti vəzifəsinə uyğun olduğuna görə
B) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına xitam verildikdə
C) Xidməti vəzifəsinə uyğunsuz olduğuna görə
D) Ştatların ixtisarına görə
E) Öz arzusu ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

114. Hansı hallarda hərbi vəzifəlilər hərbi təlim toplanışlarında iştirak edə bilər
A) Birinci dərəcəli ehtiyatda olanlar -hər dəfə 1 ayadək müddətə, 4 dəfə
B) Birinci dərəcəli ehtiyatda olanlar - hər dəfə 3 ayadək müddətə, 3 dəfə
C) Birinci dərəcəli ehtiyatda olanlar - hər dəfə 3 ayadək müddətə, 2 dəfə
D) Birinci dərəcəli ehtiyatda olanlar - hər dəfə 2 ayadək müddətə, 1 dəfə
E) Birinci dərəcəli ehtiyatda olanlar- hər dəfə 2 ayadək müddətə, 5 dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

115. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının çağırış
üzrə hərbi xidmətkeçməsi və ehtiyatda olması üzrə vəzifələrin yerinə yetirilməsi necə adlanır?
A) Hərbi vəzifə
B) Hərbi xidmət

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Hərbi qeydiyyat
D) Hərbi uçot
E) Ehtiyatda xidmət
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

116. Hərbi vəzifəlilər kimlər hesab olunur?
A) Ehtiyata keçirilmiş gizirlər
B) Ehtiyata keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları
C) Ehtiyatda keçirilmiş müddətli hərbi qulluqçular
D) Ehtiyata keçirilmiş qadın hərbi qulluqçuları
E) Ehtiyata keçirilmiş çağırışçılar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

117. Ehtiyata keçirilmiş hərbi vəzifəlilərin hərbi qeydiyyatını hansı orqan yerinə yetirir?
A) Yerli bələdiyyə orqanlarına
B) Müdafiə Nazirliyi
C) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
D) Nazirlər Kabineti
E) Milli Məclisin xüsusi şöbəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

118. Hərbi qulluqçular hansı müddətədək sərəncamda olurlar?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Xəstəliyə görə 3 aydan artıq müalicədə olduqda
B) Xəstəliyinə görə 4 aydan artıq müalicədə olduqda
C) Xəstəliyinə görə 5 aydan artıq müalicədə olduqda
D) Xəstəliyinə görə 6 aydan artıq müalicədə olduqda
E) Xəstəliyinə görə 7 aydan artıq müalicədə olduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

119. Çağırışçıların hərbi qeydiyyatda olduğu müvafiq icra hakimiyyəti orqanın dəyişdirilməsinə
yalnız təsdiqedici sənədlər müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilərkən yol verilir, bir şərtlə
ki, çağırışçı:
A) İşə götürən tərəfdən müalicəyə göndərilsin
B) İşə götürən tərəfdən məzuniyyətə buraxılsın
C) İşə götürən tərəfdən başqa yerə ezamiyyətə göndərilsin
D) İşə götürən tərəfindən başqa yerdə işə keçirilmiş olsun
E) İşə götürülən tərəfdən konfransa göndərilsin
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

120. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlət rayon çağırış komissiyasının hansı qərarı ilə
verilir?
A) Ehtiyatda xidmətinə görə
B) Xüsusi istedadına görə
C) Vətəndaşlar arasında fərqləndiyinə görə
D) Xarici ölkələrdə ezamiyyətdə olduğuna görə
E) Sağlamlıq vəziyyətinə görə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün
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İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

121. Ailə vəziyyətinə görə müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlət himayəsində hansı şəxslər
olan çağırışçılara verilir?
A) I qrup əlil həyat yoldaşı olduğuna görə
B) II qrup əlil həyat yoldaşı olduğuna görə
C) III qrup əlil ailə üzvü olduğuna görə
D) I qrup əlil övlad olduğuna görə
E) II qrup əlil övlad olduğuna görə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

122. Tibbi müayinə zamanı müddətli həqiqi hərbi xidmətə müvəqqəti yararsız sayılmış hansı
çağırışçılara möhlət verilir?
A) Sağlamlıq vəziyyətinə görə çağırışa möhlət 1 il müddətinədək, hər dəfə 1 ildən artıq olmamaq
şərtilə
B) Sağlamlıq vəziyyətinə görə çağırışa möhlət 2 il müddətinədək, hər dəfə 1 ildən artıq olmamaq
şərtilə
C) Sağlamlıq vəziyyətinə görə çağırışa möhlət 3 il müddətinədək, hər dəfə 1 ildən artıq olmamaq
şərtilə
D) Sağlamlıq vəziyyətinə görə çağırışa 4 il müddətinədək, hər dəfə 2 ildən artıq olmamaq şərtilə
E) Sağlamlıq vəziyyətinə görə çağırışa 3 il müddətinədək, hər dəfə 3 ildən artıq olmamaq şərtilə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

123. Dinc dövrdə hansı vətəndaşlar müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilirlər?

Rəy və təklifləriniz üçün
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A) 30 yaşı tamam olanadək müxtəlif səbəblərdən müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş
çağırışçılar
B) 35 yaşı tamam olanadək müxtəlif səbəblərdən müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş
çağırışçılar
C) 33 yaşı tamam olanadək müxtəlif səbəblərdən müddətli həqiqi xidmət keçməmiş çağırışçılar
D) 36 yaşı tamam olanadək müxtəlif səbəblərdən müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş
çağırışçılar
E) 37 yaşı tamam olanadək müxtəlif səbəblərdən müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş
çağırışçılar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

124. Hərbi qulluqçular və toplanışa çağırılmış hərbi vəzifəlilər hansı hallarda hərbi xidmət
vəzifələrinin icrasında sayılırlar?
A) İnzibati xəta törədilən vəziyyətdə
B) Hərbi xidmətdən ehtiyata tərxis olunanda
C) Sülh dövründə
D) Hərbi vəziyyət dövründə
E) Fövqəladə vəziyyət dövründə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

125. Hərbi qulluqçular və toplanışa çağırılmış hərbi vəzifəlilər hansı hallarda hərbi xidmət
vəzifələrinin icrasında sayılırlar?
A) Məzuniyyətdə olarkən
B) Elmi konfransda olarkən
C) Hərbi təhsilini davam etdirərkən
D) İnzibati xəta və ya cinayət törədərkən

Rəy və təklifləriniz üçün
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E) Ezamiyyətdə olarkən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

126. Həqiqi hərbi xidmətin hansı növləri var?
A) Ehtiyatda xidmət
B) Müddətli həqiqi hərbi xidmət
C) Ehtiyatda toplanışlar
D) Müddətsiz həqiqi hərbi xidmət
E) Hərbi xidmət keçmə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

127. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərliyin əsas prinsipləri hansılardır?
A) Mərkəzləşdirilmiş rəhbərlik və planlı iş
B) Mərkəzləşdirilmiş xəbərdarlıq siqnalları
C) Mərkəzləşdirilmiş ehtiyat fondu
D) Mərkəzləşdirilmiş nəzarət
E) Mərkəzləşdirilmiş planalma
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun 2005-ci
il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu

128. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində dövlətin vəzifələri hansılardır?
A) Səfərbərlik zamanı iaşə obyektlərinin iş rejimini müəyyənləşdirmək
B) Səfərbərlik və müharibə zamanı xəstəxanaların iş rejimini müəyyənləşdirmək

Rəy və təklifləriniz üçün
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C) Səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə dövlət hakimiyyət orqanlarının və təşkilatların iş
rejiminin müəyyənləşdirilməsi və hazırlığı
D) Səfərbərlik zamanı əhalinin gündəlik iş rejimini müəyyənləşdirmək
E) Səfərbərlik zamanı neft məhsulları istehsal edən müəssisələrin iş rejimini müəyyənləşdirmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun 2005-ci
il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu

129. Səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hansı vətəndaşlara şamil olunur?
A) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada hərbi vəzifəlilərə
B) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada müddətsiz hərbi qulluqçulara
C) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada hərbi qulluqçulara
D) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada bron edilmiş şəxslərə
E) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada əsgər və çavuşlara
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun 2005-ci
il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu

130. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının
toplanışlara çağırışı və toplanış keçməsi hansı vəzifənin yerinə yetirilməsinə aiddir?
A) Hərbi xidmət
B) Hərbi vəzifə
C) Ehtiyatda xidmət
D) Hərbi qeydiyyat
E) Hərbi uçot
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

131. Çağırışçı kimə deyilir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) İlkin hərbi qeydiyyata alınmış, hərbi xidmət keçməmiş18 yaşından 35 yaşınadək kişi cinsli
vətəndaşlar
B) İlkin hərbi qeydiyyata alınmamış, hərbi xidmət keçmiş 18 yaşından 37 yaşınadək kişi və qadın
cinsli vətəndaşlar
C) İlkin hərbi qeydiyyat alınmış, hərbi xidmət keçmiş 18 yaşından 40 yaşınadək qadın cinsli
vətəndaşlar
D) İlkin hərbi qeydiyyata alınmamış, hərbi xidmət keçməmiş 18 yaşından 37 yaşınadək kişi cinsli
vətəndaşlar
E) İlkin hərbi qeydiyyata alınmamış və hərbi xidmət keçməmiş 18 yaşından 40 yaşınadək kişi cinsli
vətəndaşlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

132. Hərbi vəzifəli olmayanlar hansı hərbi qulluqçulara deyilir?
A) Hərbi qeydiyyata götürülmüş, lakin xidməti uyğunsuzluqla istefaya buraxılmış vətəndaşlar
B) Hərbi qeydiyyata götürüimüş, lakin vəzifəsi olmayan vətəndaşlar
C) Hərbi qeydiyyata götürülməli olmayan vətəndaşlar
D) Hərbi qeydiyyata götürülməli olmayan, lakin ehtiyata keçirilmiş vətəndaşlar
E) Hərbi qeydiyyata götürülmüş, lakin ehtiyata keçirilmiş vətəndaşlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

133. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı olmayan şəxslər, sağlamlıq vəziyyətinə görə həm dinc
dövrdə, həm də müharibə dövründə hərbi xidmətə yararsız hesab edilmiş vətəndaşlar necə adlanır?
A) Hərbi vəzifəlilər
B) Hərbi qeydiyyata götürülməli olan vətəndaşlar
C) Müddətli həqiqi hərbi qulluqçular
D) Hərbi qeydiyyata götürülməli olmayan vətəndaşlar

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Çağırışçılar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

134. İlkin hərbi qeydiyyata alınmalı olan vətəndaşlar çağırış vərəqələrində göstərildiyi ünvana
gəldikdə hansı sənədləri təqdim edirlər?
A) Ailə tərkibi haqqında arayış, tərcümeyi hal, təhsil haqqında sənəd, 6 ədəd 3x4 sm fotoşəkil
B) Ailə vəziyyəti ilə əlaqədar arayış, nigah haqqında şəhadətnamə, sığorta haqqında ilkin
məlumatlar, şəxsiyyət vəsiqəsi
C) Doğum haqqında şəhadətnamə, sığorta haqqında arayış, 6 ədəd 3x4 sm fotoşəkil
D) Tərcümeyi hal, nigah haqqında arayış, təhsil haqqında sənəd
E) İş yerindən arayış, tərcümeyi hal, sağlamlıq haqqında arayış, nigah haqqında şəhadətnamə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

135. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrini şəxsi heyətlə komplektləşdirmək məqsədilə
bütün çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin yaşayış yeri və ya olduğu yer üzrə müvafiq icra
hakimiyyəti orqanında qeydiyyata alınması necə adlanır?
A) Hərbi uşot ixtisası
B) Hərbi vəzifə
C) Hərbi xidmət
D) Ehtiyatda xidmət
E) Hərbi qeydiyyat
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

136. Hərbi vəzifəlilər və çağırışçılar yaşayış yerini dəyişərkən hansı müddətədək hərbi qeydiyyatda
olduqları müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verməlidir?
A) 10 gün ərzində
B) 11 gün ərzində
C) 12 gün ərzində
D) 15 gün ərzində
E) 20 gün ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

137. Çağırışçıların hərbi qeydiyyatda olduğu müvafiq icra hakimiyyəti orqanın dəyişdirilməsinə
yalnız təsdiqedici sənədlər müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilərkən yol verilir, bir şərtlə
ki, çağırışçı:
A) İctimai işlərlə əlaqədar ezamiyyətə göndərilsin
B) Təhsil müəssisələrini bitirərək təyinat üzrə başqa yerə işə göndərilmiş olsun
C) Mülki müdafiə üzrə əhəmiyyətli tapşırıqlar icra etsin
D) Xarici ölkələrə elmi işi ilə əlaqədar ezamiyyətə göndərilsin
E) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına xitam verilsin
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

138. Müəyyən edilmiş müddətdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına hansı hallarda gəlməmək üzürlü
səbəb ola bilər?
A) Ezamiyyətdə olduğuna görə
B) Fövqəladə və ya digər qarşısı alına bilinməyən hallara görə
C) Ailə vəziyyəti ilə əlaqədar məzuniyyətdə olduğuna görə
D) Elmi işini müdafiə etdiyinə görə
E) Xarici ölkələrdə müalicə aldığına görə

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

139. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlət rayon çağırış komissiyasının hansı qərarına
əsasən verilir?
A) Azərbaycan Respublikasının Əmlak komitəsində fəaliyyətinə görə
B) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənaye Nazirliyində hüquq işlərinə görə
C) Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkil fəaliyyətinə görə
D) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyində Elmi Şuranın katibliyinə görə
E) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin İqtisadi fəaliyyətinə görə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

140. Ailə vəziyyətinə görə müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlət himayəsində hansı şəxslər
olan çağırışçılara verilir?
A) 4 yaşınadək 3 və daha çox uşağı olan ana (ata olmadıqda)
B) 5 yaşınadək 4 və daha çox uşağı olan ata (ana olmadıqda)
C) 6 yaşınadək 3 və daha çox uşağı olan ana (ata olmadıqda)
D) 7 yaşınadək 4 və daha çox uşağı olan ata (ana olmadıqda)
E) 8 yaşınadək 3 və daha çox uşağı olan ana (ata olmadıqda)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

141. Ailə vəziyyətinə görə müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlət himayəsində hansı şəxslər
olan çağırışçılara verilir?
A) Başqa övladı olmayan I qrup əlil ata (yaxud qardaş)

Rəy və təklifləriniz üçün
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B) Başqa övladı olmayan III qrup əlil ana (yaxud ata)
C) Başqa övladı olmayan II qrup əlil ata (yaxud bacı)
D) Başqa övladı olmayan I qrup əlil ana (yaxud ata)
E) Başqa övladı olmayan II qrup əlil ata (yaxud ana)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

142. Hərbi qulluqçular və toplanışa çağırılmış hərbi vəzifəlilər hansı hallarda hərbi xidmət
vəzifələrinin icrasında sayılırlar?
A) Döyüş əməliyyatlarında iştirak edərkən
B) Başqa ölkələrin hərbi nümayəndələrini qəbul edərkən
C) Beynəlxalq görüşlər keçirərkən
D) Başqa dövlətlərlə beynəlxalq əməkdaşlıq edərkən
E) Konfransda olarkən və konfransa gedib-gələrkən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

143. Hərbi qulluqçular və toplanışa çağırılmış hərbi vəzifəlilər hansı hallarda hərbi xidmət
vəzifələrinin icrasında sayılırlar?
A) Ezamiyyətdə olarkən və ezamiyyətə gedib-gələrkən
B) Müalicədə olarkən və müalicə yerinə gedib-gələrkən
C) Məzuniyyətdə olarkən və məzuniyyətə gedib-gələrkən
D) Seminarlarda olarkən və seminarlara gedib-gələrkən
E) Konfransda olarkən və konfransa gedib-gələrkən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı
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144. Hərbi qulluqçular və toplanışa çağırılmış hərbi vəzifəlilər hansı hallarda hərbi xidmət
vəzifələrinin icrasında sayılırlar?
A) Konfransda olarkən
B) İaşə obyektlərində olarkən
C) Əsirlikdə olarkən (düşmən tərəfinə könüllü keçmə hallarından başqa)
D) Xidmətdə olarkən
E) Məzuniyyətdə olarkən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

145. Hərbi Andın mətnini hansı orqan təsdiq edir?
A) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
B) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənaye Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
D) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
E) Azərbaycan Respublikası Prizident Aparatı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

146. "Hərbi And" Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin hansı nizamnaməsində
göstərilmişdir?
A) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ümumqoşun Nizamnamələri
B) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin İntizam Nizmanaməsi
C) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Qarnizon və Qarovul Xidmətləri Nizamnamələri
D) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Sıra Nizamnaməsi
E) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Daxili Xidmət Nizamnaməsi

Rəy və təklifləriniz üçün
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

147. Ehtiyatda olmağın son yaş həddinə çatmayan hərbi qulluqçular hansı hallarda həqiqi hərbi
xidmətdən ehtiyata buraxılırlar?
A) Öz arzusu ilə-yalnız zabit heyəti vəzifələrində təqvim hesabı ilə ən azı 8 il xidmət etmiş kadr
zabitlər
B) Öz arzusu ilə-yalnız zabit heyəti vəzifələrində təqvim hesabı ilə ən azı 10 il xidmət etmiş kadr
zabitlər
C) Öz arzusu ilə-yalnız zabit heyəti vəzifələrində təqvim hesabı ilə ən azı 12 il xidmət etmiş kadr
zabitlər
D) Öz arzusu ilə-yalnız zabit heyəti vəzifələrində təqvim hesabı ilə ən azı 15 il xidmət etmiş kadr
zabitlər
E) Öz arzusu ilə-yalnız zabit heyəti vəzifələrində təqvim hesabı ilə ən azı 20 il xidmət etmiş kadr
zabitlər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

148. Hansı hərbi vəzifəlilər hərbi təlim toplanışlarına çağırıla bilər?
A) İkinci dərəcəli ehtiyatda olanlar-hər dəfə 3 ayadək müddətə 2 dəfəyədək, lakin il ərzində 2
dəfədən çox olmayaraq
B) İkinci dərəcəli ehtiyatda olanlar-hər dəfə 2 ayadək müddətə 3 dəfəyədək, lakin il ərzində 3
dəfədən çox olmayaraq
C) İkinci dərəcəli ehtiyatda olanlar-hər dəfə 2 ayadək müddətə 3 dəfəyədək, lakin il ərzində 1
dəfədən çox olmayaraq
D) İkinci dərəcəli ehtiyatda olanlar-hər dəfə 4 ayadək müddətə 3 dəfəyədək, lakin il ərzində 2
dəfədən çox olmayaraq
E) İkinci dərəcəli ehtiyatda olanlar-hər dəfə 2 ayadək müddətə 4 dəfəyədək, lakin il ərzində 1
dəfədən çox olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

149. Hansı hərbi vəzifəlilər hərbi təlim toplanışlarına çağırıla bilər?
A) Üçüncü dərəcəli ehtiyatda olanlar-1 ayadək müddətə 1 dəfə
B) Üçüncü dərəcəli ehtiyatda olanlar-2 ayadək müddətə 2 dəfə
C) Üçüncü dərəcəli ehtiyatda olanlar-2 ayadək müddətə 1 dəfə
D) Üçüncü dərəcəli ehtiyatda olanlar-1 ayadək müddətə 2 dəfə
E) Üçüncü dərəcəli ehtiyatda olanlar-3 ayadək müddətə 1 dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

150. Ehtiyatda olarkən toplanışlarda olmağın ümumi müddəti neçə aydan çox ola bilməz?
A) 12 aydan çox
B) 14 aydan çox
C) 15 aydan çox
D) 18 aydan çox
E) 24 aydan çox
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti
haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli qanunu), Bakı-2016,
«Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

151. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərliyin əsas prinsipləri hansılardır?
A) Səfərbərlik hazırlığında hüquqi tənzimləmə
B) Səfərbərliyin elmi təminatlığı
C) Səfərbərliyin dövlət hakimiyyəti orqanlarının hərbi uçotunun təşkili
D) Səfərbərliyin metodiki təminatlığı
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E) Kompleks yanaşma və qarşılıqlı razılaşma
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun 2005-ci
il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu

152. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində dövlətin vəzifələri hansılardır?
A) Səfərbərlik zamanı kütləvi informasiya vasitələrinin işə hazırlanması
B) Səfərbərlik zamanı ianə obyektlərinin işə hazırlanması
C) Səfərbərlik zamanı iaşə obyektlərinin işə hazırlanması
D) Səfərbərlik zamanı ehtiyat materiallar fondunun işə hazırlanması
E) Səfərbərlik zamanı kənd təsərrüfatı mallarının əhaliyə verilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun 2005-ci
il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu

153. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində dövlətin vəzifələri hansılardır?
A) Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik hazırlığının vəziyyətini yoxlamaq
B) Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik hazırlığının vəziyyətini qiymətləndirmək
C) Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik hazırlığının vəziyyətini öyrənmək
D) Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik hazırlığının vəziyyəti ilə əlaqədar tədbirlər görmək
E) Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik hazırlığının vəziyyətini tənzimləmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun 2005-ci
il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu

154. Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının, həmçinin təşkilatların səfərbərlik hazırlığının və
səfərbərliyinin təşkili və qaydası hansı orqan tərəfindən müəyyən olunur?
A) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi
B) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
C) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
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D) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
E) Yerli bələdiyyə orqanları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun 2005-ci
il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu

155. Səfərbərlik orqanının rəhbərləri və səfərbərlik işçiləri kimə tabe olurlar?
A) Yerli bələdiyyə orqanlarının rəhbərlərinə
B) Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşlarına
C) İdarə və müəssisələrin rəhbərlərinə
D) Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinə
E) Nazirlər Kabinetinin əməkdaşlarına
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun 2005-ci
il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu

156. Nəzərdə tutulmuş orqanlara müvafiq məlumatlar telefon rabitəsi vasitəsilə ötürüldükdə həmin
gün hansı müəyyən olunmuş söz əsasında yerinə yetirilir?
A) Parol-"gücləndirilmiş cümlə və ya ifadə"
B) Parol-"mürəkkəb söz birləşməsi"
C) Parol-"gücləndirilmiş söz birləşməsi, ifadə"
D) Parol-"şərtləşdirilmiş söz birləşməsi"
E) Parol-"şərtləşdirilmiş ifadə"
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçotu qaydaları» haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2006-cı il 4 aprel tarixli 96 nömrəli qərarı

157. "Hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçotu qaudaları" haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin qərarı nə vaxt qüvvəyə minib?
A) 04.04.2006-cı il, 96 nömrəli qərar
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B) 14.05.2008-cı il, 96 nömrəli qərar
C) 24.06.2009-cı il, 96 nömrəli qərar
D) 28.07.2010-cı il, 96 nömrəli qərar
E) 13.09.2011-cı il, 96 nömrəli qərar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçotu qaydaları» haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2006-cı il 4 aprel tarixli 96 nömrəli qərarı

158. Uçotun aparılmasına nəzarəti təmin etmək məqsədilə, nəqliyyat vasitələrinin dövlət
qeydiyyatını aparan orqanlar tərəfindən hansı müddətədək dövlət qeydiyyatından çıxarılmış
nəqliyyat vasitələr haqqında məlumatı, Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət xidmətinin idarələrinə göndərirlər?
A) 1 gündən bir
B) 3 gündən bir
C) 5 gündən bir
D) 7 gündən bir
E) 10 gündən bir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçotu qaydaları» haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2006-cı il 4 aprel tarixli 96 nömrəli qərarı

159. Ehtiyatda olan zabitlərin həqiqi hərbi xidmətə çağırılması hansı vətəndaşlar arasında tətbiq
edilir?
A) Müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş zabitlər
B) Müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş 18 yaşlı zabitlər
C) Müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş ali zabitlər
D) Müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş böyük zabitlər
E) Müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş kiçik zabitlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu
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160. Zabitlərin həqiqi hərbi xidmətə çağırılması hansı vətəndaşlar arasında tətbiq edilir?
A) Yaşı 35-dən çox olmayan, ali zabitlər
B) Yaşı 35-dən çox olmayan zabitlər
C) Yaşı 35-dən çox olmayan kiçik zabitlər
D) Yaşı 35-dən çox olmayan böyük zabitlər
E) Yaşı 35-dən çox olmayan orta təhsilli zabitlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu

161. Ehtiyatda olan zabitlərin həqiqi hərbi xidmətə çağırılması hansı vətəndaşlar arasında tətbiq
edilir?
A) Sağlamlıq vəziyyətinə görə məhdud yararlı zabitlər
B) Sağlamlıq vəziyyətinə görə yararsız olan zabitlər
C) Sağlamlıq vəziyyətinə görə hərbi xidmətə yararlı olan zabitlər
D) Sağlamlıq vəziyyətinə görə hərbi xidmətə sıradankənar zabitlər
E) Sağlamlıq vəziyyətinə görə hərbi xidmətə məhdud olan zabitlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu

162. Ehtiyatda olan zabitlərin həqiqi hərbi xidmətə çağırılması hansı vətəndaşlar arasında tətbiq
edilir?
A) Çağırşdan azad edilmiş, məhdud yararlı ehtiyatda olan zabitlər
B) Çağırışdan azad edilməmiş, lakin məhdud yararlı ehtiyatda olan zabitlər
C) Çağırışdan azad edilməmiş məhdud ehtiyatda olan zabitlər
D) Çağırışdan azad edilməmiş ehtiyatda olan zabitlər
E) Çağırışdan azad edilən ehtiyatda olan zabitlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu

163. Çağırışçıların hərbi qeydiyyatda olduğu müvafiq icra hakimiyyəti orqanın dəyişdirilməsinə
yalnız təsdiqedici sənədlər müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilərkən yol verilir, bir şərtlə
ki, çağırışçı:
A) Başqa ölkənin vətəndaşlığını qəbul etmiş olsun
B) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına xitam verilmiş olsun
C) Ezamiyyətə göndərilmiş olsun
D) Təhsil müəssisəsini bitirmiş olsun
E) Təhsil müəssisələrinə qəbul edilmiş olsun
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu

164. Aşağıdakılardan hansı müəyyən edilmiş müddətdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına
gəlməməyin üzrlü səbəblərindən biridir?
A) Çağırışçının ali məktəbə qəbulu
B) Çağırışçının orta ixtisas müəssisəsinə qəbulu
C) Çağırışçının yaşayış yerini dəyişməsi
D) Çağırışçının xəstəliyi
E) Çağırışçının işə götürülməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu

165. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlət rayon çağırış komissiyasının hansı qərarına
əsasən verilir?
A) Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olduğu üçün
B) Deputatlıq fəaliyyətinə görə
C) İcra hakimiyyəti orqanlarının əməkdaşlarının fəaliyyətinə görə
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D) Mərkəzi çağırış komissiyasının xüsusi vəzifələrini icra etdiyinə görə
E) Nazirlər Kabinetinin xüsusi vəzifələrini icra etdiyinə görə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu

166. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlət rayon çağırış komissiyasının hansı qərarına
əsasən verilir?
A) Hakimlik fəaliyyətinə görə
B) Nazirlər Kabinetinin verdiyi sərəncamların yerinə yetirdiyi tapşırıqlara görə
C) Təhsil sahəsində göstərdiyi xüsusi fəaliyyətə görə
D) Mərkəzi secki kompaniyalarında xüsusi fəaliyyətinə görə
E) İqtisad Nazirliyində xüsusi tapşırıqları icra etdiyinə görə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu

167. Ailə vəziyyətinə görə müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlət himayəsində hansı şəxslər
olan çağırışçılara verilir?
A) 27 yaşınadək və yaxud I qrup əlil qardaş və ya bacı, onları saxlamaq imkanına malik başqa ailə
üzvləri olmadıqda
B) 24 yaşınadək və yaxud II qrup əlil qardaş və ya bacı, onları saxlamaq imkanına malik başqa ailə
üzvləri olmadıqda
C) 20 yaşınadək və yaxud I qrup əlil qardaş və ya bacı, onları saxlamaq imkanına malik başqa ailə
üzvləri olmadıqda
D) 19 yaşınadək və yaxud III qrup əlil qardaş və ya bacı, onları saxlamaq imkanına malik başqa ailə
üzvləri olmadıqda
E) 18 yaşınadək və yaxud I qrup əlil qardaş və ya bacı, onları saxlamaq imkanına malik başqa ailə
üzvləri olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu
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168. Hansı müddət ərzində ali təhsil müəssisələrindən xaric edilmiş şəxslər, ali təhsil müəssisəsinə
bərpa olunmadıqda çağırışa möhlət hüququnu itirirlər?
A) 2 ay
B) 3 ay
C) 5 ay
D) 6 ay
E) 8 ay
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu

169. Təhsilini davam etdirmək üçün müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlət almış çağırışçılar
hansı yaşına çatanadək həqiqi hərbi xidmətə çağırılırlar
A) 33
B) 34
C) 35
D) 36
E) 37
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu

170. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılmamış çağırışçılar hansı yaşına çatanadək müddətli həqiqi
hərbi xidmətə çağırılırlar?
A) 34
B) 35
C) 36
D) 37
E) 38
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu

171. Hərbi qulluqçular hansı müddətədək sərəncamda olurlar?
A) 3 yaşınadək uşağa qulluq etmək üçün ödənişsiz məzuniyyətə çıxdıqda
B) 4 yaşınadək uşağa qulluq etmək üçün ödənişsiz məzuniyyətə çıxdıqda
C) 5 yaşınadək uşağa qulluq etmək üçün ödənişsiz məzuniyyətə çıxdıqda
D) 6 yaşınadək uşağa qulluq etmək üçün ödənişsiz məzuniyyətə çıxdıqda
E) 2 yaşınadək uşağa qulluq etmək üçün ödənişsiz məzuniyyətə çıxdıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu

172. Hərbi qulluqçular hansı müddətədək sərəncamda olurlar?
A) 7 yaşınadək uşağı təkbaşına böyüdən kişi cinsli hərbi qulluqçu uşağa qulluq etmək üçün ödənişsiz
məzuniyyətə çıxdıqda
B) 6 yaşınadək uşağı təkbaşına böyüdən kişi cinsli hərbi qulluqçu uşağa qulluq etmək üçün ödənişsiz
məzuniyyətə çıxdıqda
C) 5 yaşınadək uşağı təkbaşına böyüdən kişi cinsli hərbi qulluqçu uşağa qulluq etmək üçün
ödənişsiz məzuniyyətə çıxdıqda
D) 4 yaşınadək uşağı təkbaşına böyüdən kişi cinsli hərbi qulluqçu uşağa qulluq etmək üçün
ödənişsiz məzuniyyətə çıxdıqda
E) 3 yaşınadək uşağı təkbaşına böyüdən kişi cinsli hərbi qulluqçu uşağa qulluq etmək üçün ödənişsiz
məzuniyyətə çıxdıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu

173. Sülh dövründə həqiqi hərbi xidmətin müddətləri təqvimlə necə hesablanır?
A) Müddətli həqiqi hərbi xidmətdən, ehtiyatdan daxil olanlar və qadınlar - 5 il
B) Müddətli həqiqi hərbi xidmətdən, ehtiyatdan daxil olanlar və qadınlar - 3 il
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C) Müddətli həqiqi hərbi xidmətdən, ehtiyatdan daxil olanlar və qadınlar - 7 il
D) Müddətli həqiqi hərbi xidmətdən, ehtiyatdan daxil olanlar və qadınlar - 8 il
E) Müddətli həqiqi hərbi xidmətdən, ehtiyatdan daxil olanlar və qadınlar - 2 il
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu

174. Ordu generalları üçün son yaş həddi müəyyən edilir?
A) Milli Məclisin qərarı ilə
B) Bəli
C) Müdafiə Nazirinin xüsusi fərmanı ilə
D) Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə
E) Xeyr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu

175. Dinc dövrdə həqiqi hərbi xidmətin müddətləri təqvim hesabı kimi necə müəyyən edilir?
A) Ehtiyatdan müddətli həqiqi xidmətə çağırılanlar və ya bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə
könüllü daxil olan zabitlər üçün - 42 ay
B) Ehtiyatdan müddətli həqiqi xidmətə çağırılanlar və ya bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə
könüllü daxil olan zabitlər üçün - 36 ay
C) Ehtiyatdan müddətli həqiqi xidmətə çağırılanlar və ya bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə
könüllü daxil olan zabitlər üçün - 24 ay
D) Ehtiyatdan müddətli həqiqi xidmətə çağırılanlar və ya bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə
könüllü daxil olan zabitlər üçün - 18 ay
E) Ehtiyatdan müddətli həqiqi xidmətə çağırılanlar və ya bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə
könüllü daxil olan zabitlər üçün - 12 ay
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu
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176. Dinc dövrdə həqiqi hərbi xidmətin müddətləri təqvim hesabı kimi necə müəyyən edilir?
A) Bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə könüllü daxil olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan
şəxslər - 3 il
B) Bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə könüllü daxil olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan
şəxslər - 4 il
C) Bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə könüllü daxil olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan
şəxslər - 5 il
D) Bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə könüllü daxil olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan
şəxslər - 6 il
E) Bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə könüllü daxil olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan
şəxslər - 7 il
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu

177. Aşağıdakılardan hansı dinc dövrdə həqiqi hərbi xidmətdə olmağın son yaş həddi sayılır?
A) Kiçik zabitlər üçün -50 yaş
B) Kiçik zabitlər üçün -48 yaş
C) Kiçik zabitlər üçün -46 yaş
D) Kiçik zabitlər üçün -44 yaş
E) Kiçik zabitlər üçün -42 yaş
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu

178. Aşağıdakılardan hansı dinc dövrdə həqiqi hərbi xidmətdə olmağın son yaş həddi sayılır?
A) Gizirlər və miçmanlar üçün - 47 yaş
B) Gizirlər və miçmanlar üçün - 46 yaş
C) Gizirlər və miçmanlar üçün - 45 yaş
D) Gizirlər və miçmanlar üçün - 35 yaş
E) Gizirlər və miçmanlar üçün - 38 yaş
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu

179. Aşağıdakılardan hansı dinc dövrdə həqiqi hərbi xidmətdə olmağın son yaş həddi sayılır?
A) Müvafiq hərbi rütbələri olan zabitlər üçün - 53 yaş
B) Müvafiq hərbi rütbələri olan zabitlər üçün - 50 yaş
C) Müvafiq hərbi rütbələri olan zabitlər üçün - 49 yaş
D) Müvafiq hərbi rütbələri olan zabitlər üçün - 48 yaş
E) Müvafiq hərbi rütbələri olan zabitlər üçün - 45 yaş
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu

180. Aşağıdakılardan hansı dinc dövrdə həqiqi hərbi xidmətdə olmağın son yaş həddi sayılır?
A) Polkovnik və ona bərabər hərbi rütbəsi olan zabitlər üçün - 63 yaş
B) Polkovnik və ona bərabər hərbi rütbəsi olan zabitlər üçün - 60 yaş
C) Polkovnik və ona bərabər hərbi rütbəsi olan zabitlər üçün - 57 yaş
D) Polkovnik və ona bərabər hərbi rütbəsi olan zabitlər üçün - 55 yaş
E) Polkovnik və ona bərabər hərbi rütbəsi olan zabitlər üçün - 53 yaş
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu

181. Aşağıdakılardan hansı dinc dövrdə həqiqi hərbi xidmətdə olmağın son yaş həddi sayılır?
A) Ali zabitlər üçün-58 yaş
B) Ali zabitlər üçün-55 yaş
C) Ali zabitlər üçün-53 yaş
D) Ali zabitlər üçün-51 yaş
E) Ali zabitlər üçün-50 yaş
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ nömrəli
qanunu

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

183. 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

184. 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
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

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

186. 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

187. 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
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E) 45 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005.
Səh. 233

188. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?
A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
C) Bioloji və psixofizioloji
D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji
E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh.
456

189. 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

190. 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
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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

191. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına icazə
verilmir?
A) 80 metrdən artıq olduqda
B) 40 metrdən artıq olduqda
C) 60 metrdən artıq olduqda
D) 100 metrdən artıq olduqda
E) 120 metrdən artıq olduqd
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

192. 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

193. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə olmalıdır?
A) 2 metrdən az olmamalıdır
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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

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

195. 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

196. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?
A) Şlanqlı əleyhqazlardan
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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

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

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

199. Bədbəxt hadisə nədir?
A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı
B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir
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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

200. 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

201. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?
A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
B) Ümumi təyinatlı tozlarla
C) Köpüklə
D) Su ilə
E) Buxarla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997 Azərbaycan
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları
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202. 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

203. 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

204. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?
A) Yalnız ağızdan-ağıza
B) Yalnız ağızdan-buruna
C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
D) Bədəni masaj etməklə
E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008
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205. 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

206. 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

207. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliy:
A) Peşə xəstəliyi
B) Sarılıq xəstəliyi
C) Sətəlcəm xəstəliyi
D) Şəkər xəstəliyi
E) Qızılça xəstəliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004
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208. 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

209. 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

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

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

211. 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

212. 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

213. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:
A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları
B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə
C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə
D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi
E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997
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214. 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

215. 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

216. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?
A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı
B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vəsitələrı
C) Təlimatın kecirilməsi üçün xüsusi otaq
D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi
E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001
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217. 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

218. 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

219. 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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