Rəis və mühəndis heyəti (Texniki İstehsalat şöbəsi)
üzrə test tapşırıqları
1. Əsaslandırılmış ilkin məlumatların əldə edilməsi məqsədilə həyata keçirilən, məhsulun
yaradılması yollarının və prinsiplərinin araşdırılmasının nəzəri və eksperimental
tədqiqatlar kompleksi hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Elmi-tədqiqat işləri
B) Təcrübi-konstruktor işləri
C) Sosial-iqtisadi işlər
D) Texniki-mühəndis işləri
E) Sistem-texniki işlər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ə.B.Əliyev. Tədqiqat metodları. Bakı, 2019

2. Elmi-tədqiqat işinin təşkilinin başlanğıcı hansı sənəd formasında ilkin sənədləşmələri
olmadan mümkün deyil?
A) Cizgi
B) Texniki tapşırıq
C) Müqavilə
D) Hesabat
E) Proses ardıcıllığı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ə.B.Əliyev. Tədqiqat metodları. Bakı, 2019

3. Elmi-tədqiqat işində tərtib edilən texniki tapşırıq görülən işlərin hansı xüsusiyyətlərinə
qoyulan tələbləri müəyyən edir?
A) İcraçını, nəzarət orqanını və işə ayrılan vəsaitin həcmini
B) Məhsulun keyfiyyətini, təhlükəsizlik tədbirini və ərazini
C) Yerinə yetirilmə müddətini, həcmini və məzmununu
D) Fasilə müddətini, əmək haqqı ödənişini və istirahət yerini
E) Müqavilə formasını, xidmət cədvəlini və davranış qaydalarını

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ə.B.Əliyev. Tədqiqat metodları. Bakı, 2019

4. Elmi-tədqiqat işində tərtib edilən texniki tapşırığı kim təsdiq edir?
A) Sifarişçi və yaxud müstəqil audit aqentliyi
B) Sifarişçi və yaxud yerli icra hakimiyyətləri
C) Sifarişçi və yaxud Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi
D) Sifarişçi və yaxud icraçı müəssisənin rəhbəri
E) Sifarişçi və yaxud Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ə.B.Əliyev. Tədqiqat metodları. Bakı, 2019

5. Elmi-tədqiqat işləri çərçivəsində yerinə yetirilən mərhələlərin konkret tərkibi və
xarakteri ETİ-nin hansı xüsusiyyəti ilə təyin edilir?
A) Təkliflər planı
B) Sənəd toplusu
C) Relyefi
D) İcra müddəti
E) Spesifikası
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ə.B.Əliyev. Tədqiqat metodları. Bakı, 2019

6. Elmi-tədqiqat işləri tamamlandıqdan sonra nəticələri hansı sənəddə ifadə edilmiş
tövsiyələrə uyğun olaraq reallaşdırılır?
A) ETİ-nin qəbul edilməsi aktında
B) ETİ-nin aparılması haqqındakı məktubda
C) ETİ-nin başlanması aktında
D) ETİ-nin aparılması metodikasında
E) ETİ-nin sifariş blankında

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ə.B.Əliyev. Tədqiqat metodları. Bakı, 2019

7. İnsan fəaliyyətini, qarşıya qoyulmuş hədəfə nail olmaq üçün yönəldən qayda və təlimatlar
sistemi hansı tədqiqat metodudur?
A) Marketinq metodu
B) Elmi metod
C) Psixoloj metod
D) Empirik metod
E) Kəmiyyə metodu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ə.B.Əliyev. Tədqiqat metodları. Bakı, 2019

8. Empirik və nəzəri idrakın və reallıq hadisələrinin öyrənilməsinin üsulları, prosedurları və
əməliyyatları hansı prosesdir?
A) Önləyici tədbirlər
B) Qarşılıqlı anlaşma
C) Tədqiqat metodları
D) Rəy vermək
E) Məsuliyyət
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ə.B.Əliyev. Tədqiqat metodları. Bakı, 2019

9. İnşaat kompozisiya materiallarının fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri əsasən onların hansı
xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilir?
A) Təmir müddədti və cizgilərilə
B) İstehsal tarixi və odadavamlığı ilə
C) Rəngi və uyğunluq sertifikatı ilə
D) Tərkibi və buxar strukturuyla
E) Həcmi və tətbiq sahəsi ilə

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ə.B.Əliyev. Tədqiqat metodları. Bakı, 2019

10. İnşaat materiallarında qeyri-üzvi materialları tədqiq etmək üçün hansı tədqiqat növü
istifadə olunur?
A) Qrafik metod
B) Statik metod
C) Biosfer metod
D) Dinamik metod
E) Petroqrafık metod
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ə.B.Əliyev. Tədqiqat metodları. Bakı, 2019

11. Layihənin hansı üslubu yaradıcılıq aktivliyinə və işgüzarlıq fəaliyyətinə təsir edən layihə
komandasındakı psixoloji mühüti qiymətləndirir?
A) İdarəetmə
B) Qiymətləndirmə
C) Satınalma
D) Yenidənqurma
E) Quraşdırma
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarə edilməsi metodologiyası. Bakı 2003

12. Layihənin müvəffəqiyyətlə başa çatmasına təsir etməklə əsas iştirakçıları arasında
münasibətin qurulması, hüquq, məsuliyyət və öhdəliklərin bölüşdürülməsi necə adlanır?
A) Sifarişin yaradılması prosesi
B) Layihənin təşkili spesifikasiyası
C) Müqavilənin ertələnməsinə nəzarət
D) Öhdəliklərin yerinə yetirilməsi proseduru
E) Risklərin qiymətləndirilməsi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarə edilməsi metodologiyası. Bakı 2003

13. Layihələr hansı sənədlər əsasında həyata keçirilir?
A) Texniki şərtlər
B) Cizgilər
C) Müqavilələr
D) İstismar təlimatları
E) Proses ardıcıllıqları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarə edilməsi metodologiyası. Bakı 2003

14. Təsdiq üçün təyin olunmuş layihə sənədləri, bir qayda olaraq, tikinti norma və qaydaları
ilə nəzərdə tutulmuş, ayrı-ayrı bölmələr üzrə hansı formada tərtib edilir?
A) Elektron sənəd toplusunda
B) Vatmanlarda
C) Foto şəkillərdə
D) Cildlərdə
E) Sərt disklərdə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartı. Tikinti üçün layihə sənədləri sistemi.
Layihə və işçi sənədlərinə əsas tələblər. AZS ГОСТ 21.101-2010

15. Tikinti obyektlərinin inşası zamanı tikintiyə icazənin alınması hansı tərəfin əsas
vəzifəsidir?
A) Subpodratçının
B) Təchizatçının
C) Tədarükçinin
D) Podratçının
E) Sifarişçinin

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 01 aprel 2015-ci il tarixli, 20/01- 001 №-li
Qərarı. AzDTN 1.6-2

16. Tikinti işlərinin başlanması barədə sifarişçi hansı qurumu məlumatlandırmalıdır?
A) Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi
B) Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti
C) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
D) Yerli İcra Hakimiyyəti orqanlarını
E) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 01 aprel 2015-ci il tarixli, 20/01- 001 №-li
Qərarı. AzDTN 1.6-2

17. Tikinti obyektinin inşası başa çatdıqdan sonra onun istismarına icazə ilə bağlı sifarişçi
hansı qurumu müraciət etməlidir?
A) Yerli İcra Hakimiyyəti orqanına
B) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinə
C) Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinə
D) Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinə
E) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 01 aprel 2015-ci il tarixli, 20/01- 001 №-li
Qərarı. AzDTN 1.6-2

18. Obyektin konstruksiyalarını inşa etmək və mühəndis-texniki təminat sistemlərini
quraşdırmaq işlərini hansı tərəf yerinə yetirir?
A) Təchizatçı
B) Tədarükçi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Podratçı (baş podratçı)
D) Sifarişçi
E) Subpodratçı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 01 aprel 2015-ci il tarixli, 20/01- 001 №-li
Qərarı. AzDTN 1.6-2

19. Podratçı (baş podratçı) hansı qurum tərəfindən müəyyən edilən hallarda texnoloji
sənədləri hazırlamaq və tətbiq etmək vəzifəsini yerinə yetirir?
A) Yerli İcra Hakimiyyəti orqanı
B) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə
D) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
E) Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 01 aprel 2015-ci il tarixli, 20/01- 001 №-li
Qərarı. AzDTN 1.6-2

20. Podratçı (baş podratçı) qəzaların baş verməsi barədə kimə dərhal məlumat verməli və
və qəzanın səbəblərinin araşdırılması məqsədilə qəza ərazisinin mühafizəsini təmin
etməlidir?
A) Sifarişçiyə və subpodratçıya
B) Subpodratçıya və
layihəçiyə
C) Tədarükçiyə və təchizatçıya
D) Təchizatçıya və sifarişçiyə
E) Sifarişçiyə və
layihəçiyə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 01 aprel 2015-ci il tarixli, 20/01- 001 №-li
Qərarı. AzDTN 1.6-2

21. Layihə sənədlərini hazırlayan şəxs ekspertizadan keçirilmiş tikinti layihələrinə
konstruktiv və dayanıqlığa təsir edə biləcək dəyişikliklər edildikdə, həmin layihələri hansı
sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu yoxlamalıdır?
A) Şəhərsalma və
tikintiyə dair normativ
B) Cizgilər
C) Podratçı (baş podratçı) tərəfindən təsdiqlənmiş texniki şərt
D) Titul vərəqində qeyd olunmuş əlavələr
E) Proses ardıcıllığı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 01 aprel 2015-ci il tarixli, 20/01- 001 №-li
Qərarı. AzDTN 1.6-2

22. Tikinti layihəsinin rəhbəri hansı tədbir barədə Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə
Hallar Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsinə və yerli icra hakimiyyəti orqanına məlumat verməlidir?
A) Tikintidə istifadə olunan materialın keyfiyyət setifikatı
B) Layihənin baş memarı və ya baş mühəndisinin təyini
C) İşçilərin iş və fasilə vaxtlarını
D) Layihənin müqaviləsini hazırlayan mühəndisi
E) Layihənin maliyə xərclərini
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 01 aprel 2015-ci il tarixli, 20/01- 001 №-li
Qərarı. AzDTN 1.6-2

23. Tikilən, istismar edilən və sökülən tikintiləri qeydə almaqla, onların istifadəsi,
planlaşdırılmasına dair dövlət orqanlarını və bələdiyyələri, hüquqi və fiziki şəxsləri müvafiq
məlumatlarla təmin etmək üçün hansı proses aparılır?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Müqavilənin tərtibi
B) Layihələndirmə
C) Reyestr
D) Audit
E) Qiymətləndirmə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Tikintilərin Dövlət reyestrinə daxil edilən məlumatların tərkibi, həmin
məlumatların təqdim edilməsi və reyestrin aparılması qaydaları. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 12 Yanvar tarixli 4 nömrəli qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

24. Bunlardan hansı reyestrə daxil edilən məlumatların tərkibinə aiddir?
A) İstismara yararsız obyektin təmirinə icazənin surəti
B) Söküntü işlərinin layihəsinin memarlıq-planlaşdırma bölməsi
C) Tikinti obyektinin ətrafında yerləşən ərazinin müfəssəl planından çıxarış
D) Obyektin tikintisinə icazənin surəti
E) Podratçının torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin surəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Tikintilərin Dövlət reyestrinə daxil edilən məlumatların tərkibi, həmin
məlumatların təqdim edilməsi və reyestrin aparılması qaydaları. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 12 Yanvar tarixli 4 nömrəli qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

25. Tikinti obyektinin istismarına icazə verilməsi ilə bağlı hansı məlumat yerli icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən Reyestrə təqdim edilir?
A) Tikinti obyektində proses zamanı iştirak edən işçilərin siyahısı
B) Tikinti obyektinin istismar müddəti
C) Tikinti obyektinin layihəsini verən şəxsin adı, soyadı, vəzifəsi və imzası
D) Tikilən obyektin və ətrafdakı tikintilərin ünvanı
E) Tikinti obyektinin istismarına icazə verildiyi tarix və icazənin nömrəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Tikintilərin Dövlət reyestrinə daxil edilən məlumatların tərkibi, həmin
məlumatların təqdim edilməsi və reyestrin aparılması qaydaları. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 12 Yanvar tarixli 4 nömrəli qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

26. Tikintiyə icazə verən yerli icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən icazəyə dair sənəd və
məlumatlar neçə gün müddətində Reyestrə təqdim edilir?
A) 10 gün
B) 50 gün
C) 25 gün
D) 60 gün
E) 30 gün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Tikintilərin Dövlət reyestrinə daxil edilən məlumatların tərkibi, həmin
məlumatların təqdim edilməsi və reyestrin aparılması qaydaları. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 12 Yanvar tarixli 4 nömrəli qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

27. Tikintiyə icazə verən yerli icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən Reyestrə verilən icazəyə
dair sənəd və məlumatlar neçə iş günü müddətində elektron bazaya daxil edilir?
A) 7 iş günü
B) 3 iş günü
C) 10 iş günü
D) 5 iş günü
E) 15 iş günü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Tikintilərin Dövlət reyestrinə daxil edilən məlumatların tərkibi, həmin
məlumatların təqdim edilməsi və reyestrin aparılması qaydaları. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 12 Yanvar tarixli 4 nömrəli qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

28. Tikintiyə icazə verən yerli icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən Reyestrə verilən icazəyə
dair kağız və elektron daşıyıcılarda qeydə alınmış göstəricilərdə fərq aşkar edilərsə hansı
qərar verilir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Elektron daşıyıcılardakı məlumata üstünlük verilir
B) Sənədlərin yenilənməsi tələb olunur
C) Kağız üzərində olan yazılara üstünlük verilir
D) Aşkar olunmuş fərq və ya fərqlər haqqında arayış tələb olunur
E) Qoşmadakı vərəqə düzəlişlər haqqında qeydlər olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Tikintilərin Dövlət reyestrinə daxil edilən məlumatların tərkibi, həmin
məlumatların təqdim edilməsi və reyestrin aparılması qaydaları. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 12 Yanvar tarixli 4 nömrəli qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

29. Layihənin məqsədini, tərkib hissələrini və heyətini formalaşdırmaq, planlaşdırma və
nəzarət prosesini həyata keçirmək üçün onun hansı tərəfini müəyyənləşdirmək lazımdır?
A) Davamlığını
B) Funksiyasını
C) Rentabelliyini
D) Strukturunu
E) Mühafizəsini
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Rəsmi nəşr. Bakı 2016 AzDTN 1.6-2*

30. Layihələrin idarə edilməsi üzrə işlərin tərkibi hansı xüsusiyyətlərdən ibarətdir?
A) İşçi sayından və iş qrafikindən
B) Sənədləşmədən və nəzarətdən
C) Gəlirlərdən və xərclərdən
D) Təchizatdan və qiymətlərdən
E) Obyektlərdən və hərəkətlərdən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Rəsmi nəşr. Bakı 2016 AzDTN 1.6-2*
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31. Layihənin hansı sənədində əsas və xüsusi məqsədlər müəyyənləşdirilir?
A) Struktur planında
B) Titul vərəqində
C) Qoşmalarda
D) Cizgilərdə
E) Müqavilədə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Rəsmi nəşr. Bakı 2016 AzDTN 1.6-2*

32. Layihələrin idarə edilməsində işlərin və müddətlərin dəqiq planlaşdırılması üçün bir
struktur modeli kifayət etmədiyindən hansı əlavələri etmək zəruridir?
A) İdarəetmə proseduru və ya müqavilələr
B) Şəbəkə planı və ya xətti diaqramlar
C) Prezintasiyalar və ya yazışmalar
D) Material xərcləri və ya silinmələr
E) İş qrafiki və ya əsaslı təmirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Rəsmi nəşr. Bakı 2016 AzDTN 1.6-2*

33. Layihələrin idarə edilməsində işlərin və ya proseslərin bir-birindən asılılığı, onlann
başlanğıc və bitmə müddətləri, vaxt ehtiyatları hansı sənəddə müəyyənləşdirilir?
A) Xətti diaqramlarda
B) İş qrafikində
C) Şəbəkə planında
D) İdarəetmə prosedurunda
E) Müqavilələrdə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Rəsmi nəşr. Bakı 2016 AzDTN 1.6-2*

34. Layihənin idarə edilməsi zamanı qoyulan kapitalı və nəzərdə tutulan faizləri geri alan
tərəf hansıdır?
A) Podratçı
B) İstehlakçılar
C) Sifarişçi
D) İnvestorlar
E) Subpodratçılar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Rəsmi nəşr. Bakı 2016 AzDTN 1.6-2*

35. Layihənin idarə edilməsi zamanı layihə nəticəsindən səmərəli istifadə etməklə müvafiq
gəlir əldə edən tərəf hansıdır?
A) İnvestor
B) Subpodratçı
C) Podratçı
D) İstehlakçı
E) Sifarişçi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Rəsmi nəşr. Bakı 2016 AzDTN 1.6-2*

36. Layihənin idarə edilməsi zamanı layihəni uğurla başa vurduğu üçün müqavilədə
nəzərdə tutulan vəsaiti və gəlirdən öz payını götürən tərəf hansıdır?
A) Podratçı
B) İstehlakçı
C) Sifarişçi
D) İnvestor
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E) Subpodratçı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Rəsmi nəşr. Bakı 2016 AzDTN 1.6-2*

37. Layihənin idarə edilməsi zamanı yerinə yetirilən iş və xidmətlərə görə əmək haqqı və
müqavilədə nəzərdə tutulan vəsaitlər alan tərəf hansıdır?
A) İnvestorlar
B) Subpodratçılar
C) Podratçı
D) İstehlakçılar
E) Sifarişçi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Rəsmi nəşr. Bakı 2016 AzDTN 1.6-2*

38. Layihənin idarə edilməsi zamanı müqavilə üzrə əmək haqqını, işin nəticəsinə görə
müvafiq mükafat alan tərəf hansıdır?
A) İstehlakçı təchizatçı
B) Sifarişçi və layihənin rəhbəri
C) Layihənin rəhbəri və onun komandası
D) İnvestor və podratçı
E) Subpodratçı və təchizatçı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Rəsmi nəşr. Bakı 2016 AzDTN 1.6-2*

39. Layihənin idarə edilməsi zamanı bütün iştirakçılardan vergi tutaraq, o cümlədən
müvafiq ictimai, sosial və ekoloji ehtiyacların ödənilməsini təmin edən tərəf hansıdır?
A) Podratçı
B) İnvestor
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C) Sifarişçi
D) Hökumət orqanları
E) Layihənin rəhbəri və onun komandası
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Rəsmi nəşr. Bakı 2016 AzDTN 1.6-2*

40. Layihələrin idarə edilməsi ilə bağlı ideya və metodologiyadan bir qayda olaraq hansı
hallarda istifadə etmək lazımdır?
A) Mübahisəli məqam yarananda
B) Təhvil-təslim prosesində
C) Cizgilərin çəkilməsində
D) Fors major hallarda
E) Bütün hallarda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Rəsmi nəşr. Bakı 2016 AzDTN 1.6-2*

41. Layihədə tikinti meydançasının sərhədləri hansı sənədlərdə göstərilməlidir?
A) Tikinti ərazisinin baş planında və vəziyyət planında
B) Planın titul vərəqində və əlavə qoşmalarda
C) Layihənin müqaviləsində və podratçının iş planında
D) Tikintinin smeta sənədində və cizgilərdə
E) Sifarişçinin müraciət və razılıq məktubunda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Rəsmi nəşr. Bakı 2016 AzDTN 1.6-2*

42. Sifarişçi tikinti meydançasını podratçıya (baş podratçıya) hansı sənəd əsasında təhvil
verir?
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A) Xidməti yazı əsasında
B) Akt əsasında
C) Əmr əsasında
D) Sərəncam əsasında
E) Qətnamə əsasında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Rəsmi nəşr. Bakı 2016 AzDTN 1.6-2*

43. Layihədəki tikinti meydançasının sahəsi və vəziyyəti hansı sənədə uyğun olmalıdır?
A) Silinmə aktlarına
B) İcarə sənədlərinə
C) Müqavilənin şərtlərinə
D) Prosedur qaydalarına
E) Etibarnaməyə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Rəsmi nəşr. Bakı 2016 AzDTN 1.6-2*

44. Layihədəki tikinti meydançasının və bitişik ərazilərin təmizləyərək qaydaya salınmasını
hansı tərəf təmin etməlidir?
A) Sifarişçi
B) İnvestor
C) Subpodratçı
D) Podratçı (baş podratçı)
E) İstehlakçı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Rəsmi nəşr. Bakı 2016 AzDTN 1.6-2*
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45. Layihədəki tikinti meydançasının şəhər ərazisinə çıxışlarında nəqliyyat vasitələrinin
təkərlərinin təmizlənməsi (yuyulması) məntəqələri, eləcə də tullantıların yığılması üçün
xüsusi qurğular və ya bunkerləri hansı tərəf yerləşdirməlidir?
A) İstehlakçı
B) Sifarişçi
C) İnvestor
D) Subpodratçı
E) Podratçı (baş podratçı)
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Rəsmi nəşr. Bakı 2016 AzDTN 1.6-2*

46. Tikinti işlərinə başlamazdan əvvəl tikinti ərazisinin görünən hissəsində məlumat
lövhəsinin və xüsusi nişanın yerləşdirilməsi kim tərəfindən təmin edilməlidir?
A) Sifarişçi
B) İnvestor
C) Subpodratçı
D) Podratçı (baş podratçı)
E) İstehlakçı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Rəsmi nəşr. Bakı 2016 AzDTN 1.6-2*

47. Tikinti meydançasının daxilində hazırlıq işləri tikinti işlərinin yerinə yetirilməsi
layihəsinə uyğun olaraq tikinti-quraşdırma işlərinin hansı mərhələsində yerinə
yetirilməlidir?
A) Müqavilə bağlanmamışdan əvvəl
B) İşə başlamazdan əvvəl
C) Hər gün işin sonunda
D) Təhvil-təslim müddətində
E) Hər gün işin başlanğıcında
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Rəsmi nəşr. Bakı 2016 AzDTN 1.6-2*

48. Layihə üzrə tikinti prosesində təhlükə potensiallı və ya dövlət əhəmiyyətli tikinti
obyektlərinin tikintisinə icazə ilə bağlı əlavə tələbləri hansı qurum müəyyən edir?
A) Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti
B) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
C) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
D) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
E) Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları. Tikintinin təşkili. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Rəsmi nəşr. Bakı 2016 AzDTN 1.6-2*

49. Tikinti obyektlərinin sökülməsi ilə əlaqədar işlər hansı sənədə uyğun olaraq yerinə
yetirilməlidir?
A) Rekultivasiya qərarı
B) Baş plan
C) Tikinti-quraşdırma aktı
D) Söküntü işlərinin təşkili layihəsi
E) Hərəkət sxemi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təsdiq olunmuş şəhərsalma sənədləri üzrə yeni obyektlərin yerləşdirilməsi, bina və
qurğularda yenidən planlaşdırma aparılması, mövcud şəhərsalma obyektlərində
dəyişikliklər edilməsinin tərtibatçılarla və sənədləri təsdiq edən müvafiq icra hakimiyyəti
orqanları ilə razılaşdırılması qaydaları. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Bakı
şəhəri, 4 sentyabr 2000-ci il. №160

50. Tikinti obyektlərinin sökülməsi zamanı torpaqda qalmış kommunikasiyalar,
konstruksiyalar və qurğular barədə hansı qurum müvafiq qaydada məlumatlandırılmalıdır?
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A) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
B) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
C) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
D) Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi
E) Yerli icra hakimiyyəti orqanları və təchizat müəssisələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təsdiq olunmuş şəhərsalma sənədləri üzrə yeni obyektlərin yerləşdirilməsi, bina və
qurğularda yenidən planlaşdırma aparılması, mövcud şəhərsalma obyektlərində
dəyişikliklər edilməsinin tərtibatçılarla və sənədləri təsdiq edən müvafiq icra hakimiyyəti
orqanları ilə razılaşdırılması qaydaları. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Bakı
şəhəri, 4 sentyabr 2000-ci il. №160

51. Tikinti obyektlərinin yenidən qurulması zamanı hansı tərəf razılaşdırılmış işlərin yerinə
yetirilmə qaydasını və işlərə operativ rəhbərliyi həyata keçirəcək məsul şəxs təyin
etməlidir?
A) Sifarişçi və podratçı
B) İnvestor və subpodratçı
C) Hökumət orqanları və sifarişçi
D) Təcizatçı və mühafizəçi
E) Auditor və investor
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təsdiq olunmuş şəhərsalma sənədləri üzrə yeni obyektlərin yerləşdirilməsi, bina və
qurğularda yenidən planlaşdırma aparılması, mövcud şəhərsalma obyektlərində
dəyişikliklər edilməsinin tərtibatçılarla və sənədləri təsdiq edən müvafiq icra hakimiyyəti
orqanları ilə razılaşdırılması qaydaları. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Bakı
şəhəri, 4 sentyabr 2000-ci il. №160

52. Sifarişinin xidmətlərinin və tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi zamanı kim
tərəfindən istifadə oluna biləcək texniki vasitələrin siyahısı tərtib edilməlidir?
A) Sifarişçi
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B) İnşaatçı
C) Tədarükçi
D) Təchizatçı
E) Mühafizəçi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təsdiq olunmuş şəhərsalma sənədləri üzrə yeni obyektlərin yerləşdirilməsi, bina və
qurğularda yenidən planlaşdırma aparılması, mövcud şəhərsalma obyektlərində
dəyişikliklər edilməsinin tərtibatçılarla və sənədləri təsdiq edən müvafiq icra hakimiyyəti
orqanları ilə razılaşdırılması qaydaları. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Bakı
şəhəri, 4 sentyabr 2000-ci il. №160

53. Mövcud yeraltı kommunikasiyaların yerləşdiyi sahələrdə tikinti işlərinin aparılması
zamanı podratçı (baş podratçı) hansı müddətdə təchizat müəssisələrinin nümayəndələrini
və layihəçini işlərin bilavasitə aparıldığı yerə çağırmalıdır?
A) Altı iş günündən gec olmayaraq
B) On beş iş günündə
C) Üç iş günündən gec olmayaraq
D) Beş iş günündə
E) On iş günündən gec olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təsdiq olunmuş şəhərsalma sənədləri üzrə yeni obyektlərin yerləşdirilməsi, bina və
qurğularda yenidən planlaşdırma aparılması, mövcud şəhərsalma obyektlərində
dəyişikliklər edilməsinin tərtibatçılarla və sənədləri təsdiq edən müvafiq icra hakimiyyəti
orqanları ilə razılaşdırılması qaydaları. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Bakı
şəhəri, 4 sentyabr 2000-ci il. №160

54. Dövlət və ya bələdiyyə vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən obyektlərin tikintisi hansı
müddətdə dayandırıldıqda tikintisi başa çatmamış obyektlərin konservasiyası təmin
edilməlidir?
A) 45 gün
B) 2 aydan artıq
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C) 15 gün
D) 3 aydan artıq
E) 1 ay
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təsdiq olunmuş şəhərsalma sənədləri üzrə yeni obyektlərin yerləşdirilməsi, bina və
qurğularda yenidən planlaşdırma aparılması, mövcud şəhərsalma obyektlərində
dəyişikliklər edilməsinin tərtibatçılarla və sənədləri təsdiq edən müvafiq icra hakimiyyəti
orqanları ilə razılaşdırılması qaydaları. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Bakı
şəhəri, 4 sentyabr 2000-ci il. №160

55. Layihəçi sifarişçi ilə müqavilə bağlamaqla tikintisi başa çatmamış obyektin
konservasiyası ilə bağlı hansı sənədləri tərtib edir?
A) Mühafizə metodunu və lisenziyaları
B) Qüsur aktını və prosedurları
C) Baş planı və xidməti yazıları
D) Müqaviləyə xitamı və aktı
E) İşçi cizgilərini və smetanı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təsdiq olunmuş şəhərsalma sənədləri üzrə yeni obyektlərin yerləşdirilməsi, bina və
qurğularda yenidən planlaşdırma aparılması, mövcud şəhərsalma obyektlərində
dəyişikliklər edilməsinin tərtibatçılarla və sənədləri təsdiq edən müvafiq icra hakimiyyəti
orqanları ilə razılaşdırılması qaydaları. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Bakı
şəhəri, 4 sentyabr 2000-ci il. №160

56. Müqavilə bağlamaqla tikintisi başa çatmamış, konservasiya olunmuş obyekt və tikinti
meydançası hansı sənəd əsasında sifarişçiyə təhvil verilir?
A) Akt əsasında
B) Xidməti yazı əsasında
C) Cizgi əsasında
D) Müqavilə əsasında

Rəy və təklifləriniz üçün
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E) Qaimə əsasında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təsdiq olunmuş şəhərsalma sənədləri üzrə yeni obyektlərin yerləşdirilməsi, bina və
qurğularda yenidən planlaşdırma aparılması, mövcud şəhərsalma obyektlərində
dəyişikliklər edilməsinin tərtibatçılarla və sənədləri təsdiq edən müvafiq icra hakimiyyəti
orqanları ilə razılaşdırılması qaydaları. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Bakı
şəhəri, 4 sentyabr 2000-ci il. №160

57. Sifarişçi tikinti prosesində aşkar edilmiş layihə sənədlərindəki qüsurların aradan
qaldırılmasını üçün qüsurlu sənədlər kimə qaytarılır?
A) Yerli icra hakimiyyəti orqanına
B) Layihəçiyə
C) Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinə
D) Podratçıya
E) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təsdiq olunmuş şəhərsalma sənədləri üzrə yeni obyektlərin yerləşdirilməsi, bina və
qurğularda yenidən planlaşdırma aparılması, mövcud şəhərsalma obyektlərində
dəyişikliklər edilməsinin tərtibatçılarla və sənədləri təsdiq edən müvafiq icra hakimiyyəti
orqanları ilə razılaşdırılması qaydaları. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Bakı
şəhəri, 4 sentyabr 2000-ci il. №160

58. İnşa edilən obyektlərdə müəllif nəzarətinin aparılması qaydaları və tikintidə müəllif
nəzarətini aparan layihəçinin vəzifələri hansı qaydalarlala müəyyən edilir?
A) Sifarişçinin daxili normativ hüquqi aktları
B) Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarları
C) Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti qanunvericiliyi
D) Yerli icra hakimiyyəti orqanının akt və qərarları
E) Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin əsasnamələri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, tərtibatı, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası
aparılması və təsdiq olunması qaydaları. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Bakı
şəhəri, 4 sentyabr 2000-ci il. №158

59. Sifarişçinin tikintidə nəzarəti həyata keçirən nümayəndələrinin iradları hansı sənədlərə
daxil edilir?
A) Müəllif nəzarəti jurnalına
B) Qüsur aktına və prosedurlara
C) Müşahidə kartlarına
D) Ümumi və xüsusi iş jurnallarına
E) Proses ardıcıllığına
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, tərtibatı, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası
aparılması və təsdiq olunması qaydaları. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Bakı
şəhəri, 4 sentyabr 2000-ci il. №158

60. Layihəçinin tikintidə nəzarəti həyata keçirən nümayəndələrinin iradları hansı sənədlərə
daxil edilir?
A) Ümumi və xüsusi iş jurnallarına
B) Proses ardıcıllığına
C) Qüsur aktına və prosedurlara
D) Müşahidə kartlarına
E) Müəllif nəzarəti jurnalına
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, tərtibatı, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası
aparılması və təsdiq olunması qaydaları. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Bakı
şəhəri, 4 sentyabr 2000-ci il. №158

61. Respublika ərazisində yeni tikilən bina və qurğuların, təsdiq edilmiş şəhərsalma
sənədləri əsasında layihələşdirilməsi və inşa edilməsi hansı sənədə uyğun olaraq yerinə
yetirilməlidir?
A) Qüvvədə olan tikinti norma və qaydaları
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B) İnformasiya-kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi qaydaları
C) İnfrastruktur obyektlərinin mühafizəsi qaydaları
D) Effektiv ünsiyyət və işgüzar yazışma qaydaları
E) Ümumi memarlıq qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, tərtibatı, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası
aparılması və təsdiq olunması qaydaları. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Bakı
şəhəri, 4 sentyabr 2000-ci il. №158

62. Dəyişikliklər aparılacaq sahəyə hansı tərəf cəlb edilməklə mövcud obyektin ilkin layihə
sənədləri nəzərdən keçirilib, bina və ya qurğu müayinə edilməlidir?
A) Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ekspertləri
B) İnventarlaşdırma işlərini görən layihə təşkilatları, firmalar və mütəxəssislər
C) Podratçı təşkilat və yerli icra hakimiyyəti orqanı
D) İnformasiya-kommunikasiya xətlərini çəkən şirkətin ekspertləri
E) İnvestorlar və mühafizə xidmətini icra edən təşkilatlar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, tərtibatı, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası
aparılması və təsdiq olunması qaydaları. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Bakı
şəhəri, 4 sentyabr 2000-ci il. №158

63. Mövcud bina və ya qurğunun kateqoriyası və konstruktiv sxemi kim tərəfindən təyin
edilməlidir?
A) Podratçı təşkilat
B) Reyestr xidməti
C) Layihə təşkilatı
D) Mühafizə xidməti
E) Təchizatçı şirkət
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, tərtibatı, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası
aparılması və təsdiq olunması qaydaları. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Bakı
şəhəri, 4 sentyabr 2000-ci il. №158
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64. Mövcud bina və ya qurğuda dəyişikliklərin aparılması barədə kimdən müvafiq razılıq
alınmalıdır?
A) Podratçı və ya subpodratçı təşkilatdan
B) Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyindən
C) Yerli icra hakimiyyəti orqanından
D) İlkin layihə sənədlərinin müəllifindən
E) Şəhərsalma və tikinti fəaliyyətini tənzimləyən şirkətdən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, tərtibatı, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası
aparılması və təsdiq olunması qaydaları. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Bakı
şəhəri, 4 sentyabr 2000-ci il. №158

65. Dəyişikliklər ediləcək sahənin hansı sənədlərini hazırlayarkən memarlıq, şəhərsalma,
yanğın təhlükəsizliyi və sanitar normalarının tələbləri mütləq nəzərə alınmalıdır?
A) Ümumi və xüsusi iş jurnalları
B) Qüsur aktlarını
C) Proses ardıcıllıqlarını
D) Razılıq aktlarını
E) Layihə sənədlərini
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, tərtibatı, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası
aparılması və təsdiq olunması qaydaları. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Bakı
şəhəri, 4 sentyabr 2000-ci il. №158

66. Genişləndirmə, yenidənqurma işlərinə aid layihə-smeta sənədlərinin işlənməsi zamanı
hansı sənədlər nəzərə alınmalıdır?
A) Qüvvədə olan tikinti norma və standartların tələbləri
B) Effektiv ünsiyyət və işgüzar yazışma qaydaları
C) Ümumi memarlıq qaydaları
D) İnformasiya-kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi qaydaları
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E) İnfrastruktur obyektlərinin mühafizəsi qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, tərtibatı, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası
aparılması və təsdiq olunması qaydaları. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Bakı
şəhəri, 4 sentyabr 2000-ci il. №158

67. Nəzərdə tutulmuş konstruktiv dəyişikliklərin həllinin mümkünlüyü hesabat əsasında
dəqiqləşdirilməklə mövcud konstruksiyaların gücləndirilməsi üçün hansı təşkilatın rəyi
alınmalıdır?
A) Yerli icra hakimiyyəti orqanının
B) Layihə təşkilatının
C) Şəhərsalma və tikinti fəaliyyətini tənzimləyən şirkətin
D) Reyestr xidmətinin
E) Podratçı təşkilatın
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Bina və qurğuların qrunt əsasları. Layihələndirmə normalari. Azərbaycan
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 15 aprel 2015-ci
il tarixli 02 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

68. Sifarişçi, mülkiyyət sahibi və ya icarədar ilk növbədə mövcud obyektdə ediləcək
dəyişikliklərin məzmunu və məqsədi barədə hansı quruma müraciət etməlidir?
A) Reyestr xidmətinə
B) Podratçı təşkilata
C) Şəhər (rayon) yerli icra hakimiyyətinə
D) Layihə təşkilatına
E) Şəhərsalma və tikinti fəaliyyətini tənzimləyən şirkətə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Bina və qurğuların qrunt əsasları. Layihələndirmə normalari. Azərbaycan
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 15 aprel 2015-ci
il tarixli 02 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir
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69. Yerli icra hakimiyyəti ilə obyektdə dəyişikliklər edilməsi razılaşdırıldıqdan sonra bu
məqsədlə işlənmiş hansı sənədlər sifarişçi tərəfindən təsdiq olunmalıdır?
A) Qüsur aktları
B) Proses ardıcıllıqları
C) Razılıq aktları
D) Layihə-smeta sənədləri
E) Ümumi və xüsusi iş jurnalları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Bina və qurğuların qrunt əsasları. Layihələndirmə normalari. Azərbaycan
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 15 aprel 2015-ci
il tarixli 02 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

70. Sifarişçi layihə-planlaşdırma işlərinin görülməsi üçün hansı tərəf ilə müqavilə bağlayıb
ona layihələndirmə tapşırığı verə bilrə?
A) Şəhər (rayon) yerli icra hakimiyyətinə
B) Şəhərsalma və tikinti layihəsinin prinsiplərini tənzimləyən orqana
C) Tikintinin təşkili və Reyestr xidmətinə
D) İnfrastruktur obyektlərinin qurulması birliyinə
E) Müvafiq lisenziyası olan layihəçiyə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Bina və qurğuların qrunt əsasları. Layihələndirmə normalari. Azərbaycan
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 15 aprel 2015-ci
il tarixli 02 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

71. Layihə-planlaşdırma işlərinin görülməsi üçün lazımi ilkin məlumatların hazırlanması
zamanı məlumatların doğruluğuna görə məsuliyyəti hansı tərəf daşıyır?
A) Sifarişçi
B) İstehlakçı
C) Təchizatçı
D) Mühafizə xidməti
E) Ədliyyə xidməti
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Bina və qurğuların qrunt əsasları. Layihələndirmə normalari. Azərbaycan
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 15 aprel 2015-ci
il tarixli 02 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

72. Sifarişçi tərəfindən layihələndirmə tapşırığının və ya ilkin məlumatların dəyişməsi hansı
nəticəyə gətirib çıxarır?
A) Proseslərə yenidən baxılmasına və qüsur aktının tutulmasına
B) Müqavilə
şərtlərinin dəyişməsinə və ya əlavə müqavilənin bağlanmasına
C) Baş planın yenilənməsinə
D) Söküntü işlərinin başlanmasına
E) Əməliyyatların dayandırılmasına və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına məlumat
verilməsinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Bina və qurğuların qrunt əsasları. Layihələndirmə normalari. Azərbaycan
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 15 aprel 2015-ci
il tarixli 02 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

73. Layihəçiyə sifariş olunan layihə-planlaşdırma işlərinin görülməsi üçün ilkin
məlumatların hazırlanma şərtləri və bu işlərin maliyyələşdirilməsi hansı sənəddə qeyd
olunmalıdır?
A) Lisenziyada
B) Aktda
C) Müqavilədə
D) Titul vərəqində
E) Qoşmada
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Bina və qurğuların qrunt əsasları. Layihələndirmə normalari. Azərbaycan
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 15 aprel 2015-ci
il tarixli 02 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir
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74. Şəhərsalma layihələri işlənilərkən layihə həllinin qəbul olunmasına təsir edən bütün
məsələlər hansı tərəf ilə razılaşdırılmalıdır?
A) İnventarlaşdırma işlərinin icraçısı
B) Podratçı təşkilatın nümayəndəsi
C) Layihəçi təşkilatın Baş mühəndisi
D) Şəhərsalma layihələrinin icraçısı
E) Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin eksperti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Bina və qurğuların qrunt əsasları. Layihələndirmə normalari. Azərbaycan
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 15 aprel 2015-ci
il tarixli 02 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

75. Respublika əhəmiyyətli şəhərlərin sifarişçi tərəfindən təqdim edilən hansı sənədləri
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir?
A) Daxili normativ sənədləri
B) Müvafiq lisenziyaları
C) Bağlanmış əlavə müqaviləni
D) Proses ardıcıllıqlarını
E) Baş planları və hüdud layihələri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Bina və qurğuların qrunt əsasları. Layihələndirmə normalari. Azərbaycan
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 15 aprel 2015-ci
il tarixli 02 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

76. Şəhərsalma layihələrinin nəzarət nüsxələri həmin materialların xüsusi tələblərlə
müəyyənləşdirilmiş qaydada mühafizəsi təmin olunmaqla harada saxlanılır?
A) Layihəçinin arxivində
B) Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin arxivində
C) İnvestorun arxivində
D) Podratçı və ya subpodratçı təşkilatın arxivində
E) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin arxivində
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Bina və qurğuların qrunt əsasları. Layihələndirmə normalari. Azərbaycan
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 15 aprel 2015-ci
il tarixli 02 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

77. Layihəçi layihə planından sifarişçiyə neçə nüsxə təhvil verir?
A) 4 nüsxə
B) 1 nüsxə (əslini)
C) 3 nüsxə (əsli olmaqla)
D) 2 nüsxə
E) 5 nüsxə (əsli olmaqla)
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Bina və qurğuların qrunt əsasları. Layihələndirmə normalari. Azərbaycan
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 15 aprel 2015-ci
il tarixli 02 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

78. Layihəçi bütün sxem və cizgilərin fotoreproduksiyaları ilə layihənin izahat yazısından
sifarişçiyə neçə nüsxə təhvil verir?
A) 5 nüsxə
B) 2 nüsxə
C) 4 nüsxə
D) 1 nüsxə
E) 3 nüsxə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Bina və qurğuların qrunt əsasları. Layihələndirmə normalari. Azərbaycan
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 15 aprel 2015-ci
il tarixli 02 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

79. Rekonstruksiya olunan (yenidənqurulan) qurğuların qrunt əsaslarının və
bünövrələrinin layihələndirilməsinin hansı sənədinə rekonstruksiyanın məqsədi barədə
məlumatlar daxil edilməlidir?
A) Titul vərəqinə
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B) Cizgilərinə
C) Qüsur aktlarına
D) Texniki tapşırığına
E) Lisenziyasına
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Bina və qurğuların qrunt əsasları. Layihələndirmə normalari. Azərbaycan
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 15 aprel 2015-ci
il tarixli 02 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

80. Layihə tapşırığında natur müşahidələrin aparılmasına xüsusi tələblər olduqda hansı
yoxlama növü nəzərdə tutulmalıdır?
A) Genetik monitorinq
B) Regional monitorinq
C) Ekoloji monitorinq
D) Bioloji monitorinq
E) Geotexnik monitorinq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Bina və qurğuların qrunt əsasları. Layihələndirmə normalari. Azərbaycan
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 15 aprel 2015-ci
il tarixli 02 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

81. Tikintidə tətbiq olunan material, məmulat və konstruksiyalar standart və texniki
şərtlərin müvafiq olaraq hansı tələblərini ödəməlidir?
A) Layihə tələblərini
B) Xərc tələblərini
C) Mühafizə tələblərini
D) Təchizat tələblərini
E) İstehlak tələblərini
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Bina və qurğuların qrunt əsasları. Layihələndirmə normalari. Azərbaycan
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 15 aprel 2015-ci
il tarixli 02 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir
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82. Nəzərdə tutulan layihənin material, məmulat və konstruksiyanın əvəzlənməsi hansı
tərəflərin razılığı ilə aparılmasına yol verilir?
A) Şəhər (rayon) yerli icra hakimiyyətinin
B) Layihə təşkilatlarının və sifarişçinin
C) Reyestr xidmətinin və podratçı təşkilatın
D) Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
E) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Bina və qurğuların qrunt əsasları. Layihələndirmə normalari. Azərbaycan
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 15 aprel 2015-ci
il tarixli 02 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

83. 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

84. 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
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85. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu
zaman işçilərə hansı təlimat keçirilməlidir?
A) Təkrar təlimat
B) İlkin təlimat
C) Növbədənkənar təlimat
D) Birdəfəlik təlimat
E) Giriş təlimat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

86. 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

87. 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
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İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

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

89. 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

90. 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
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2010. Səh. 456

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

92. 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

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

94. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə
olmalıdır?
A) 2 metrdən az olmamalıdır
B) 3 metrdən az olmamalıdır
C) 4 metrdən az olmamalıdır
D) 1 metrdən az olmamalıdır
E) 2,5 metrdən az olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

95. 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

96. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə
olunmalıdır?
A) Rezin əlcəkdən
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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

97. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?
A) Şlanqlı əleyhqazlardan
B) Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan
C) Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən
D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən
E) Resperator və əleyhqazlardan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

98. 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

99. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?
A) Sadəcə həkimi gözləmək
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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

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

101. 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

102. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?
A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
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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

103. 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

104. 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
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105. 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

106. 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

107. 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
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108. 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

109. 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

110. 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
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İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

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

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

112. 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

113. 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
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114. 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

115. 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

116. 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
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117. 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

118. 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

119. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

120. 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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