Mənzil-kommunal təsərrüfatı şöbəsi üzrə test tapşırıqları
1. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi və fiziki şəxslərin sudan istifadə
hüququna hansı halda xitam verilə bilməz?
A) Sudan istifadəyə ehtiyac qalmadıqda
B) Su obyektlərindən istifadə müddəti qurtardıqda
C) Su obyektləri ayrıca istifadədən geri alındıqda
D) Su obyektləri qanunvericiliyə zidd olaraq başqalarına istifadəyə verildikdə
E) Sudan istifadəyə və tullantı sularının axıdılmasına görə haqq vaxtında ödənildikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

2. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi və fiziki şəxslərin sudan istifadə
hüququna hansı halda xitam verilə bilməz?
A) Sudan istifadədən imtina edildikdə
B) Sudan istifadəyə və tullantı sularının axıdılmasına görə haqq ödənilmədikdə
C) Su obyektləri ayrıca istifadədən geri alındıqda
D) Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda
E) Su obyektindən nəzərdə tutulan məqsədlə istifadə edildikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

3. İşəgötürənlə fərdi qaydada yazılı əmək müqaviləsi (kontrakt) bağlayaraq müvafiq iş
yerində haqqı ödənilməklə çalışan fiziki şəxsdir?
A) Sahibkar
B) Fiziki şəxs
C) İşçi
D) Müqaviləçi
E) Podratçı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

4. Kollektiv müqavilələrdə, sazişlərdə, əmək müqavilələrində nəzərdə tutulan texniki
təhlükəsizlik, sanitariya, gigiyena, müalicə-profilaktika tədbirləri, normaları və standartları
sistemidir?
A) Əməyin təhlükəsizliyi
B) Əməyin mühafizəsi
C) Əmək funksiyası
D) Qulluq funksiyaları
E) Təhlükəsizlik sistemi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

5. İş yerlərinin sanitar-gigiyenik şəraitinə nəzarət hansı biri tərəfindən aparılır?
A) Müalicə profilaktika müəssisələri (MPM) tərəfindən
B) Ərazi gigiyena-epidemiologiya mərkəzləri (GEM) tərəfindən
C) İşəgötürən tərəfindən
D) Mərkəzi Gigiyena-Epidemiologiya İstitutu tərəfindən
E) Ərazi səhiyyə şöbəsi tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli
24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

6. İlkin və dövri müayinələr hansı biri tərəfindən aparılır?
A) İşçinin yaşadığı və ya iş yerinin yerləşdiyi ərazi üzrə müalicə-profilaktika müəssisələri
(MPM) tərəfindən
B) Ərazi səhiyyə şöbəsi tərəfindən
C) Mərkəzi Gigiyena-Epidemiologiya İstitutu tərəfindən
D) İşəgötürən tərəfindən
E) Ərazi gigiyena-epidemiologiya mərkəzləri (GEM) tərəfindən

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli
24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

7. Tibbi müayinələrdən tam və vaxtında keçilməsinə nəzarət hansı biri tərəfindən həyata
keçirilir?
A) İşəgötürən tərəfindən
B) Fiziki şəxs tərəfindən
C) Ərazi gigiyena-epidemiologiya mərkəzləri (GEM) tərəfindən
D) İşçinin yaşadığı və ya iş yerinin yerləşdiyi ərazi üzrə müalicə-profilaktika müəssisələri
(MPM)
E) Ərazi səhiyyə şöbəsi tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli
24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

8. Dövri tibbi müayinələrdən keçmə cədvəli hansı biri tərəfindən tərtib edilir?
A) İşəgötürən tərəfindən
B) Mərkəzi Gigiyena-Epidemiologiya İstitutu tərəfindən
C) Ərazi səhiyyə şöbəsi tərəfindən
D) Müalicə profilaktika müəssisələri (MPM) tərəfindən
E) Ərazi gigiyena-epidemiologiya mərkəzləri (GEM) tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli
24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

9. Tibbi müayinələr zamanı yoluxucu və parazitar xəstəliklər və ya belə xəstəliklərə
yoluxma əlamətləri olan işçilər aşkar edildikdə, kimə məlumat verilməlidir?
A) İşəgötürən tərəfindən
B) Ərazi gigiyena-epidemiologiya mərkəzləri (GEM) tərəfindən

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) İşçinin yaşadığı və ya iş yerinin yerləşdiyi ərazi üzrə müalicə-profilaktika müəssisələri
(MPM)
D) Ərazi səhiyyə şöbəsi tərəfindən
E) Fiziki şəxs tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli
24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

10. Tibbi müayinə kartı kimdə saxlanılır?
A) İşəgötürəndə
B) Ərazi səhiyyə şöbəsində
C) İşçidə
D) Müalicə profilaktika müəssisəsində
E) Ərazi gigiyena-epidemiologiya mərkəzində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli
24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

11. Müayinəyə göndərilən hansı müalicə profilaktika müəssisəsinə (MPM) təqdim
etməlidir?
A) Əmək kitabçasını
B) Yaşayış yerindən arayışı
C) İş yerindən arayışı
D) Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi
E) Sağlamlıq haqqında arayışı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli
24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

12. Hansı müddətdən işəgötürən, dövri müayinədən keçməli olan işçilərin siyahısını tibbi
müayinələri aparacaq müalicə profilaktika müəssisəsinə (MPM) təqdim edir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Hər ilin yanvar ayının 1-dən gec olmayaraq
B) Hər ilin sentyabr ayının 1-dən gec olmayaraq
C) Hər ilin oktyabr ayının 1-dən gec olmayaraq
D) Hər ilin noyabr ayının 1-dən gec olmayaraq
E) Hər ilin dekabr ayının 1-dən gec olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli
24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

13. Tibbi müayinə kartları işçilərə, kartdan istifadə qaydası ilə tanış edilməklə verilir və
işçilər müayinədən keçmək üçün hara göndərilir?
A) Müalicə profilaktika müəssisələrinə
B) Ərazi gigiyena-epidemiologiya mərkəzlərinə
C) Ekspert Komissiyasına
D) İşçi heyətinə
E) Ərazi səhiyyə şöbəsinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli
24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

14. İşçi iş yerini dəyişərsə, onun ambulator tibbi kitabçası hara göndərilir?
A) Yeni işəgötürənə
B) Ərazi səhiyyə şöbəsinə
C) İşçinin yeni iş yeri üzrə MPM-ə
D) Göndərilmir
E) Yeni tibbi kitabça açılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli
24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

15. Tibbi müayinələr zamanı yoluxucu və parazitar xəstəliklər və ya belə xəstəliklərə
yoluxma əlamətləri olan işçilər aşkar edildikdə, hara məlumat verilməlidir?
A) Ərazi gigiyena-epidemiologiya mərkəzinə (GEM)
B) Ərazi səhiyyə şöbəsinə
C) İşçinin yeni iş yeri üzrə MPM-ə
D) Müalicə profilaktika müəssisələrinə
E) Mərkəzi Gigiyena-Epidemiologiya İstitutuna
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli
24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

16. Yoluxucu və ya parazitar xəstəlik diaqnozunun təsdiq edilməsi harda aparılır?
A) Yoluxucu xəstəliklər xəstəxanalarında (şöbələrdə
B) Müalicə profilaktika müəssisəsində
C) Ərazi gigiyena-epidemiologiya mərkəzlərində
D) Yerli Ekspert Komissiyasında
E) Ərazi səhiyyə şöbəsində
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli
24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

17. Tibbi müayinənin nəticəsinə uyğun olaraq işçinin müvəqqəti və ya daimi başqa işə
keçirilmə barədə həkim komissiyasının tövsiyəsinə əsasən hansı biri tərəfindən zəruri
tədbirlər görülü?
A) İşçinin yaşadığı və ya iş yerinin yerləşdiyi ərazi üzrə müalicə-profilaktika müəssisələri
(MPM) tərəfindən
B) Ərazi səhiyyə şöbəsi tərəfindən
C) Mərkəzi Gigiyena-Epidemiologiya İstitutu tərəfindən
D) İşəgötürən tərəfindən
E) Ərazi gigiyena-epidemiologiya mərkəzinə (GEM) tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli
24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

18. Müalicə profilaktika müəssisəsi (MPM) işəgötürənlə birlikdə hansı müddət ərzində
dövri tibbi müayinələrin nəticələrini ümumiləşdirir?
A) Hər il üçün növbəti ilin yanvar ayının 15-dək
B) Hər il üçün növbəti ilin yanvar ayının 30-dək
C) Hər il üçün növbəti ilin yanvar ayının 1-dək
D) Hər il üçün növbəti ilin yanvar ayının 10-dək
E) Hər il üçün növbəti ilin yanvar ayının 20-dək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli
24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

19. Zəhərli kimyəvi maddələrin daşınması ilə bağlı hansı doğru deyildir?
A) Zəhərli kimyəvi maddələr avtomobillə daşındıqda adamlar həmin maddələrin daşındığı
yerdə oturmalıdırlar.
B) Zəhərli kimyəvi maddələrin daşınması üçün asan təmizlənə və zərərsizləşdirilə bilən
xüsusi nəqliyyat vasitələri ayrılmalıdır
C) .Avtomobilin bortu müvafiq boya ilə rənglənməli və ona "zəhərli maddə" sözləri
yazılmalı, hər tərəfinə qırmızı kiçik bayraq bərkidilməlidir.
D) Nəqliyyat vasitəsilə ancaq zavodda qablaşdırılmış, yaxşı bağlanan və bütövlüyü
pozulmamış taralara yığılmış preparatlar daşınmalıdır.
E) Alovlana bilən zəhərli kimyəvi maddələr yanğınsöndürən cihazla təmin edilmiş üstü
dəmirlə örtülü maşında daşınmalıdır.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 22 yanvar tarixli 10
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Zəhərli kimyəvi maddələrin ölkə daxilində daşınması və
saxlanması Qaydaları"

20. Zəhərli kimyəvi maddələr daşınan və ya daşındıqdan sonra təmizlənməyən və
zərərsizləşdirilməyən nəqliyyatda hansılarının daşınması qadağan olunur?
A) İnsanların, ərzaq və yem məhsullarının

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Məişət avadanlıqlarının
C) Heyvanların, aqrotexniki qurğu və avadanlıqların
D) Sənaye məhsullarının
E) Tikinti məhsullarının
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 22 yanvar tarixli 10
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Zəhərli kimyəvi maddələrin ölkə daxilində daşınması və
saxlanması Qaydaları"

21. Alovlana bilən zəhərli kimyəvi maddələr hansı maşında daşınmalıdır?
A) Tibbi avadanlıqlarla təmin edilmiş üstü dəmirlə örtülü maşında
B) Yanğınsöndürən cihazla təmin edilmiş üstü dəmirlə örtülü maşında
C) Xüsusi avdanlıqla təmin edilmiş üstü çadırla örtülü maşında
D) Xüsusi sənədlərlə təmin edilmiş üstü dəmirlə örtülü maşında
E) Termometrlə təmin edilmiş üstü dəmirlə örtülü maşında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 22 yanvar tarixli 10
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Zəhərli kimyəvi maddələrin ölkə daxilində daşınması və
saxlanması Qaydaları"

22. Zəhərli kimyəvi maddələr anbara qəbul edilərkən hansı qablarda olmalıdır?
A) Şüşə qablarda
B) Dəmir qablarda
C) Zavodda doldurulmuş qablarda
D) Rezin qablarda
E) Açıq qablarda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 22 yanvar tarixli 10
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Zəhərli kimyəvi maddələrin ölkə daxilində daşınması və
saxlanması Qaydaları"

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

23. Suyu mənbədən götürən, təmizləyən və istehlakçıya çatdıran bir və ya bir qrup qurğu, o
cümlədən magistral (ümumiləşdirilmiş) və paylayıcı (daxili) su kəmərləri (xətləri) şəbəkəsi
necə adlandırılır?
A) Hidrotexniki qurğular mərkəzi
B) Su anbarı
C) Kanalizasiya sistemi
D) Su təchizatı sistemi
E)
Su təchizatı və tullantı sularının axıdılması obyektləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

24. Yaşayış məntəqəsində və ya sənaye müəssisələrinin fəaliyyəti nəticəsində əmələ gələn
tullantı sularını tullantı təmizləyən məntəqəyə nəql etdirən şəbəkə hansıdır?
A) Şəhər kommunal təsərrüfatı sistemi
B) Kanalizasiya sistemi
C) Su təchizatı sistemi
D) Tullantı sularının idaredilməsi mərkəzi
E) Texniki suların idarəedilməsi sistemi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

25. Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq müəyyən ərazi (zona)
hüdudlarında su təchizatının və tullantı sularının axıdılmasını təmin edən hüquqi şəxslər
hansıdır?
A) Su təchizatı və kanalizasiya müəssisələri (su təchizatı müəssisələri, kanalizasiya
müəssisələri)
B) İstehlakçı
C) Kommunal təsərrüafatı birliyi
D) Təsərrüfat müəssisəsi
E) Hidrotexniki qurğuların idarəedilməsi mərkəzi

Rəy və təklifləriniz üçün
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

26. Su təchizatı və kanalizasiya müəssisəsinin xidmətlərindən istifadə edən hüquqi və fiziki
şəxs hansıdır?
A) İstehsalçı
B) İstehlakçı
C) Dövlət orqanları
D) İstifadəçi
E) Nəzarətçi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

27. Yaşayış məntəqəsində yaşayan əhalinin və sənaye müəssisələri işçilərinin məişət
(təsərrüfat) və içmək məqsədləri üçün istifadə olunan sudur?
A) İstehsalat məqsədli su
B) Tullantı suları
C) Məişət (təsərrüfat)-içməli su
D) Təsərrüfat suyu
E) Kanalizasiya suları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

28. İstehsalat, sənaye, texnoloji və başqa texniki məqsədlər üçün istifadə etdiyi sudur?
A) Məişət (təsərrüfat)-içməli su
B) Təsərrüfat suyu
C) Kanalizasiya suları
D) İstehsalat məqsədli su
E) Tullantı suları
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

29. İstehlakçıların istifadə edərək çirkləndirdiyi sular, sənaye texnologiyası ilə əlaqədar
olaraq çirklənmiş sular, həmçinin yaşayış məntəqəsində insanların fizioloji qalıqları (ifraz
maddələri) ilə qarışmış mayelər, baş vermiş qəzalar zamanı ətraf mühitə və kanalizasiya
sisteminə atılan şərti təmiz sulardır?
A) Tullantı suları
B) Təsərrüfat suyu
C) Kanalizasiya suları
D) İstehsalat məqsədli su
E) Məişət (təsərrüfat)-içməli su
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

30. Su təchizatının dayandırılması haqqında xəbərdarlıq istehlakçıya hansı üsullarla
çatdırıla bilər? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.Kütləvi informasiya vasitələri ilə
2.Su təchizatı zonasında hərəkət edən səsgücləndirici vasitələrlə
3.Poçt və ya digər rabitə vasitələri ilə
4.Şifahi məlumat verməklə
A) 1,2,3,4
B) 2,3,4
C) 1,3,4
D) 1,2,4
E) 1,2,3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

31. Hansı istehlakçılar su təchizatının dayandırılması haqqında xəbərdarlıqda nəzərdə
tutulan tələbləri yerinə yetirməlidirlər?
A) Bütün
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B) Yalnız dövlət müəssisələri olan
C) Yalnız fiziki şəxslər olan
D) Yalnız hüquqi şəxslər olan
E) Yalnız bələdiyyə mülkiyyətində olan
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

32. İçməli su təchizatının ciddi qıtlığı yarandıqda, su təchizatı müəssisəsi hansı məqsədlər
üçün verilən suyu dayandıra və ya ondan istifadəni məhdudlaşdıra bilər?
1.fərdi bağların suvarılmasına verilən suyu
2.ictimai məqsədlər üçün verilən suyu
3.əhalinin içməli su təchizatınə ödəmək üçün verilən suyu
4.xüsusi təyinatlı obyektlərə verilən suyu
A) 1,2,3,4
B) 1.3
C) 2.3
D) 1.2
E) 1,2,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

33. Hansı halda su təchizatı müəssisəsi verilən suyu dayandıra və ya ondan istifadəni
məhdudlaşdıra bilər?
A) Tarif qiymətlərində kəskin dəyişikliklər olduqda
B) İçməli su təchizatının ciddi qıtlığı yarandıqda
C) Abonentin məlumatlarında dəyişikliklər olunduqda
D) Su təchizatı müəssisəsində struktur dəyişiklikləri aparıldıqda
E) Su təchuzatı müəssisəsinin mülkiyətçisi dəyişdikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

34. Verilən suyun həcminin hesablanması ilə bağlı verilən fikirlərdən hansı biri doğru deyil?
A) Su təchizatı müəssisəsi istehlakçıya verilən suyun həcmini suölçən cihazlar vasitəsi ilə və
ya müvafiq normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş qaydada hesablama yolu ilə
müəyyənləşdirir.
B) Suölçən cihazlar quraşdırılmadan yeni obyektlərin istifadəyə verilməsi qadağan olunur.
C) İstehlakçı tərəfindən suyun hesabı tam ödənildikdən sonra, su təchizatı müəssisəsi
tərəfindən yol verilmiş səhvə görə düzgün hesablanmamış suyun dəyərini su təchizatı
müəssisəsi istehlakçı tərəfindən ödənilməsini tələb edə bilməz.
D) Su təchizatı müəssisəsi istehlakçıya verdiyi suyun dəyərini rübdə bir dəfədən az
olmayaraq istehlakçıya məlumat (hesab) təqdim etməlidir (göndərməlidir).
E) Su təchizatı müəssisəsi istehlakçıya verdiyi suyun dəyərini tam hesablamalıdır və hər ay
istehlakçıya məlumat (hesab) təqdim etməlidir (göndərməlidir).
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

35. Fiziki şəxs olan istehlakçıların suölçən cihazlarla təchiz edilməsi, onların quraşdırılması
və dəyişdirilməsi kimin hesabına həyata keçirilir?
A) İstehlakçının
B) Su təchizatı müəssisəsinin
C) Bələdiyyənin
D) Ərazidən asılı olaraq müəyyənləşir
E) Yalnız sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərə su təchizatı müəssisəsinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

36. İstehlakçının suölçən cihazın dəqiqliyinin yoxlanılması üçün su təchizatı müəssisəsinə
hansı formada müraciət etmək hüququ var?
A) Yalnız telefonla
B) Yalnız şifahi formada
C) Yazılı şəkildə
D) Birbaşa müəssisəyə getməklə
E) Xüsusi nümayəndəsini göndərməklə
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

37. İstehlakçının suölçən cihazın dəqiqliyinin yoxlanılması su təchizatı müəssisəsinə
müraciəti əsasında hansı müddətdə belə yoxlamanı həyata keçirməyə borcludur?
A) Müraciətin daxil olduğu gündən iki həftə müddətində
B) Müraciətin daxil olduğu gündən üç həftə müddətində
C) Müraciətin daxil olduğu gündən bir ay müddətində
D) Müraciətin daxil olduğu gündən üç iş günü müddətində
E) Müraciətin daxil olduğu gündən 2 ay müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

38. İstehlakçının suölçən cihazın dəqiqliyinin yoxlanılması kimin hesabına həyata
keçirilməlidir?
A) Su təczihatçı müəssisəsinin vəsaiti hesabına
B) Podratçı müəssisəsinin vəsaiti hesabına
C) Sifarişçi müəssisəsinin vəsaiti hesabına
D) İstehlakçının vəsaiti hesabına
E) Dövlət vəsaiti hesabına
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

39. Suölçən cihazın mühafizəsini təmin etmək və onu lazımi texniki vəziyyətdə saxlamaq
hansı birinin vəzifəsidir?
A) İstehlakçıların
B) Podratçıların
C) Su təchizatı müəssisələrinin
D) Kommunal təsərrüfatı birliklərinin
E) Bələdiyyələrin
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

40. Suölçən cihazın göstəricilərinin təhrif olunmasının qarşısını almaq məqsədi ilə zəruri
tədbirlər həyata keçirmək hansı birinin vəzifəsidir?
A) Kommunal təsərrüfatı birliklərinin
B) Bələdiyyələrin
C) İstehlakçıların
D) Podratçıların
E) Su təchizatı müəssisələrinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

41. Suölçən cihazın istifadə olunan suyun miqdarını əks etdirən göstəricisini və cihazın
vəziyyəti haqqında lazımi məlumatı su təchizatı müəssisəsinə təqdim etmək hansı birinin
vəzifəsidir?
A) İstehsalçıların
B) Su təchizatı müəssisələrinin
C) Bələdiyyələrin
D) İstehlakçıların
E) Podratçıların
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

42. Suölçən cihazın göstəricisi pozulduğu halda su təchizatı müəssisəsi bu dövrdə istifadə
olunmuş suyun həcmi hansı qaydada müəyyənləşdirilir?
A) Əvvəlki müvafiq dövrdəki göstəricini nəzərə almaqla, borunun suburaxma qabiliyyətinə
əsasən müəyyənləşdirir
B) Əvvəlki müvafiq dövrdəki göstəricini nəzərə almaqla, borunun uzunluğuna əsasən
müəyyənləşdirir
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C) Əvvəlki müvafiq dövrdəki göstəricini nəzərə almaqla, borunun materialına əsasən
müəyyənləşdirir
D) Əvvəlki müvafiq dövrdəki göstəricini nəzərə almaqla,istifadəçilərin sayına əsasən
müəyyənləşdirir
E) Əvvəlki müvafiq dövrdəki göstəricini nəzərə alınmamaqla borunun fiziki
xüsusiyyətlətinə əsasən müəyyənləşdirir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

43. Suölçən cihazın yenidən quraşdırılmasına ehtiyacı olan istehlakçı bu barədə hansı
müddətdə su təchizatı müəssisəsinə yazılı müraciət etməlidir?
A) Həmin ehtiyacın yarandığı gündən on gündən gec olmayaraq qabaqcadan
B) Həmin ehtiyacın yarandığı gündən yeddi gündən gec olmayaraq qabaqcadan
C) Həmin ehtiyacın yarandığı gündən bir gündən gec olmayaraq qabaqcadan
D) Həmin ehtiyacın yarandığı gündən beş iş günündən gec olmayaraq qabaqcadan
E) Həmin ehtiyacın yarandığı gündən on beş iş günündən gec olmayaraq qabaqcadan
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

44. Ümumi istifadədə olan kanalizasiya sistemlərinə istehlakçılar tərəfindən
aşağıdakılardan hansıların axıdılması (atılması) qadağandır? Tam və düzgün cavabı
müəyyən edin.
1.yağış sularının
2.tullantı sularının emalına və ya axmasına mane olan, kanalizasiya borularını sıradan
çıxaran hər hansı maddələrin
3.neft məhsullarının və kalsium karbidin
4.insanların sağlamlığı üçün təhlükəli maddələrin
5.yoluxucu xəstəxanaların zərərsizləşdirilməmiş tullantı sularının;
6.kanalizasiya müəssisəsi ilə bağlanmış məişət və istehsalat tullantı sularının axıdılması
haqqında müqavilədə nəzərdə tutulan hallar istisna olunmaqla, qadağan olunmuş
tullantıların, tullantı sularının və maddələrin
A) 1,2,3,4,5
B) 1,2,3,5,6
C) 1,3,4,5
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D) 1,2,3,4,5,6
E) 2,3,4,5,6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

45. Su təchizatı və kanalizasiya müəssisələri istehlakçıların bütün kateqoriyaları üçün
göstərdiyi xidmətlərə görə ödəmələrin hansı növlərini, müddətlərini və məbləğini
müqavilədə təklif edə bilərlər? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.mövcud qaydalara uyğun suölçən cihazların göstәricilәrinә və ya hesabat göstəricilərinə
əsasən götürülmüş suyun və axıdılmış tullantı sularının miqdarına görə ödəmə
2.su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinə qoşulmağa görə ödəmə
3.su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinə qoşulmağa görə birdəfəlik ödəmə
4.su təchizatı və kanalizasiya müəssisələri tərəfindən texniki vasitələrin, o cümlədən
suölçən cihazların quraşdırılmasına görə əvvəlcədən (avans) ödəmə
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 1,3,4
D) 1,2,3,4
E) 1,2,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

46. İstehlakçı su təchizatı və kanalizasiya müəssisələrinə, onların göstərdikləri xidmətlərə
görə borcu, hansı müddət ərzində ödəmədikdə, su təchizatı və kanalizasiya müəssisəsi
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müvafiq tədbirləri görməlidir?
A) Hesabın ödənilməsinə təqdim olunduğu gündən bir ay müddətində
B) Hesabın ödənilməsinə təqdim olunduğu gündən iki ay müddətində
C) Hesabın ödənilməsinə təqdim olunduğu gündən üç ay müddətində
D) Hesabın ödənilməsinə təqdim olunduğu gündən dörd ay müddətində
E) Hesabın ödənilməsinə təqdim olunduğu gündən altı ay müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
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47. Hansı məqsədlər üçün su təchizatı və tullantı sularının axıdılması üzrə xidmətlərinə və
işlədilmiş suyun miqdarına görə haqq alınmır? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.Yanğının söndürülməsinə və ya fövqəladə vəziyyətlər zamanı yanğınsöndürmə
xidmətlərinin ehtiyaclarını ödəməyə xidmət etdikdə
2.Yanğının söndürülməsinə və ya fövqəladə vəziyyətlər zamanı yanğınsöndürmə
xidmətlərinin ehtiyaclarını ödəmək üçün su ehtiyatları yaradıldıqda.
3,Kənd təsərrüfatı torpaqlarının suvarılmasına görə
4.Sənaye müəssisələrində istifadəyə görə
A) 1,2,3
B) 1,2,3,4
C) 2,3,4
D) 1.2
E) 3.4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

48. Fiziki və hüquqi şəxslər qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada aşağıdakı hallardan
hansılarında müvafiq məsuliyyət daşıyır? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.Şəxsin təqsiri üzündən su itkisi baş verdikdə, sudan qeyri məqsədlər üçün istifadə
olunduqda
2.Şəxsin götürdüyü suyun həcmi icazə veriləndən artıq olduqda
3.Qəsdən və ya ehtiyatsızlıq üzündən fəaliyyəti nəticəsində içməli su mənbəyi
çirkləndirildikdə və ya onun çirklənmə təhlükəsi yarandıqda;
4.Təqsiri üzündən şəxsin tabeliyində olan su kəmərləri şəbəkəsi sıradan çıxdıqda və
nəticədə su kəmərləri magistralındakı və ya ona qoşulmuş borulardakı su çirklənməyə
məruz qaldıqda və ya çirklənmə təhlükəsi altında olduqda
A) 1,2,3,4
B) 1,2,3
C) 1,2
D) 1,3,4
E) 1,3,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
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49. Qazanxana qurğularına xidmət etmək üçün yaşın neçə olan şəxslər buraxılırlar?
A) Yaşı 30-dan çox olmayan
B) Yaşı 35-dən çox olmayan
C) Yaşı 18-dən az olmayan
D) Yaşı 16-dan az olmayan
E) Yaşı 15-dən az olmayan
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

50. Müəssisələrin ərazisində yerləşən partlayış-yanğın təhlükəli obyektlərin və tikililərin
ətrafında hansı məsafədə otlar vaxtaşırı biçilməli və yanğından təhlükəsiz yerlərə
daşınmalıdır?
A) Radiusu 2 m-dən az olmayan zonada
B) Radiusu 3 m-dən az olmayan zonada
C) Radiusu 5 m-dən az olmayan zonada
D) Radiusu 4 m-dən az olmayan zonada
E) Radiusu 2,5 m-dən az olmayan zonada
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

51. Müəssisədə, yanğından mühafizə xidməti ilə razılaşdırılmış, siqaret çəkmək üçün xüsusi
yerlərin kanalizasiya quyularından, hidravlik qurğulardan, neftvurma nasos stansiyalarının
binalarından məsafəsi ən azı nə qədər olmalıdır?
A) 10 m
B) 15 m
C) 12 m
D) 20 m
E) 18 m
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün
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İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

52. Müəssisədə, yanğından mühafizə xidməti ilə razılaşdırılmış, siqaret çəkmək üçün xüsusi
yerlər neft çənləri parkından və ayrı dayanmış neft çənlərindən, açıq neft tutucularından,
siyirtmələrin manifold qovçaqlarından, neftin boşaldılması və doldurulması və boşaldılması
üçün dəmir yolu estakadalarından hansı məsafədə müəyyən edilməlidir?
A) 35 m-dən yaxın olmayan məsafədə
B) 40 m-dən yaxın olmayan məsafədə
C) 20 m-dən yaxın olmayan məsafədə
D) 30 m-dən yaxın olmayan məsafədə
E) 50 m-dən yaxın olmayan məsafədə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

53. Müəssisələrin ərazisində hansılar qadağandır? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.Tonqalların qalanması
2.Quru otların yandırılması
3.Yanacaq-sürtgü materiallarının yandırılması
4.Siqaret çəkilməsi
A) 1,2,3,4
B) 1,2,3
C) 1,2
D) 1,3,4
E) 1,3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

54. Müəssisənin istehsalat kanalizasiya şəbəkələri hansı formada quraşdırılmalıdır?
A) Açıq formada
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B) Qapalı formada
C) Paylanmış formada
D) Xüsusi formada
E) Şəffaf formada
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

55. Kanalizasiya baxış quyuları qapaqları hansı qaydada olmalıdır?
A) Bağlı vəziyyətdə saxlanılmalı və 10 sm qalınlığı olan qum təbəqəsi ilə örtülməlidir.
B) Açıq vəziyyətdə saxlanılmalı və 10 sm qalınlığı olan qum təbəqəsi ilə örtülməlidir.
C) Qapalı vəziyyətdə saxlanılmalı və 5 sm qalınlığı olan qum təbəqəsi ilə örtülməlidir.
D) Açıq vəziyyətdə saxlanılmalı və 5 sm qalınlığı olan qum təbəqəsi ilə örtülməlidir.
E) Açıq vəziyyətdə saxlanılmalı və 15 sm qalınlığı olan qum təbəqəsi ilə örtülməlidir.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

56. Neft tutucuları hansı materiallardan hazırlanmalıdır?
A) Yanmayan
B) Yanan
C) Şəffaf
D) Plasmas
E) Rezin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

57. Açıq neft tutucularının ətrafında hansı qaydada çəpərlər quraşdırılmalıdır?
A) Yanmayan materialdan hazırlanmış, hündürlüyü 1 m-dən az olmayan çəpərlər
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Yanan materialdan hazırlanmış, hündürlüyü 1 m-dən az olmayan çəpərlər
C) Yanman materialdan hazırlanmış, hündürlüyü 1 m-dən çox olmayan çəpərlər
D) Şəffaf materialdan hazırlanmış, hündürlüyü 1 m-dən çox olmayan çəpərlər
E) Şəffaf materialdan hazırlanmış, hündürlüyü 2 m-dən çox olmayan çəpərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

58. İstehsalat obyektlərinin ərazisində qaz kəmərlərindən 15 m-ə qədər məsafədə və ondan
hər iki tərəfdə yerləşən kanalizasiya qurğuları və yeraltı tikililərin havasının qazlılıq
səviyyəsi hansı müddətdə yoxlanılmalıdır?
A) İldə 2 dəfədən az olmayaraq
B) İldə 3 dəfədən az olmayaraq
C) İldə 3 dəfədən çox olmayaraq
D) İldə 2 dəfədən çox olmayaraq
E) İldə 5 dəfədən çox olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

59. Kimyəvi maddələr hansı əlamətlərə görə yerləşdirilməli və yerləhşdirilmə planı işlənib
hazırlanmalıdır?
A) Çəkisinə görə
B) Həcminə görə
C) Xüsusiyyətlərinə görə (yanğın təhlükəli, zəhərli, kimyəvi aktiv və s.)
D) Rənginə görə (ağ, qara, qırmızı və s.)
E) İyinə görə (qoxulu, pis qoxulu və s.)
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012
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60. Kimyəvi maddələr saxlanılan qablar, tutumlar, çəlləklər açıq meydançalarda qrup
halında hansı şərtlə yerləşdirilməlidir?
A) Hər bir qrupda 100 ədəddən çox olmamaq şərti ilə yerləşdirilməli
B) Hər bir qrupda 150 ədəddən çox olmamaq şərti ilə yerləşdirilməli
C) Hər bir qrupda 120 ədəddən çox olmamaq şərti ilə yerləşdirilməli
D) Hər bir qrupda 170 ədəddən çox olmamaq şərti ilə yerləşdirilməli
E) Hər bir qrupda 180 ədəddən çox olmamaq şərti ilə yerləşdirilməli
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

61. Kimyəvi maddələr saxlanılan qablar, tutumlar, çəlləklər açıq meydançalarda
yerləşdirildiyi qruplar arasındakı məsafə ən azı nə qədər olmalıdır?
A) 2 m-dən az olmamalıdır
B) 1 m-dən çox olmamalıdır
C) 2 m-dən çox olmamalıdır
D) 1 m-dən az olmamalıdır
E) 0,5 m-dən çox olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

62. Balon saxlanılan anbarların pəncərəsindən ğünəş şüalarının bir başa balonlara təsir
etməsininn qarşısını almaq üçün hansı işlər görülməlidir?
A) Pəncərə şüşələri qara boya ilə rənglənməli və yaxud ğünəş şüalarına qarşı qoruyucu
vasitələr quraşdırılmalıdır.
B) Pəncərə şüşələri göy boya ilə rənglənməli və yaxud ğünəş şüalarına qarşı qoruyucu
vasitələr quraşdırılmalıdır.
C) Pəncərə şüşələri qırmızı boya ilə rənglənməli və yaxud ğünəş şüalarına qarşı qoruyucu
vasitələr quraşdırılmalıdır.
D) Pəncərə şüşələri boz boya ilə rənglənməli və yaxud ğünəş şüalarına qarşı qoruyucu
vasitələr quraşdırılmalıdır.
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E) Pəncərə şüşələri ağ boya ilə rənglənməli və yaxud ğünəş şüalarına qarşı qoruyucu
vasitələr quraşdırılmalıdır.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

63. Anbarın rəflərində saxlanılan materiallar hansı qaydada yığılmalıdır?
A) Nizamsız
B) Rənglərinə görə
C) Sıra ilə
D) Keyfiyyətinə görə
E) Çəkisinə görə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

64. Anbar qapısının qarşısında hansı ölçüdə keçidlər nəzərdə tutulmalıdır?
A) 0,5 m-dən az olmayan
B) 1 m-dən az olmayan
C) 70 sm-dən az olmayan
D) 80 sm-dən az olmayan
E) 90 sm-dən az olmayan
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

65. Anbarın rəfləri hansı materialdan hazırlanmalıdır?
A) Yanan
B) Yanmayan
C) Şəffaf
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D) Rezin
E) Kauçuk
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

66. Neftvurma nasos stansiyalarının nasosxanaları aşağıdakı tələblərdən hansılara cavab
verməlidir? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.Nasosxananın iki çıxışı olmalıdır
2.Pəncərə və qapılar xaricə açılmalıdır
3.Sorucu ventilyasiya sistemi olmalıdır
4.Döşəmələr, divarlar odadavamlı materialdan olmalı və təmiz saxlanılmalıdır
5.Nasosxanalar istilik sistemi ilə təmin edilməlidir
A) 1,2,3,4,5
B) 1,2,3,4
C) 1,2,3,5
D) 1,2,4,5
E) 2,3,4,5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

67. Nasosxanada hansı birinin edilməsi qadağandır?
A) Təmizlik işləri aparmaq
B) Danışmaq
C) Cihazların işini yoxlamaq
D) Açıq oddan istifadə etmək
E) Telefonla zəng etmək və danışmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012
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68. Nasoslar arasındakı keçidlərdə və nasosxanaların çıxışında qadağandır:
A) Hər hansı əşyaların və materialların saxlanılması
B) Hər hansı əşyaların və materialların daşıması
C) Hər hansı bir iş görmək
D) Yoxlama işləri aparmaq
E) Təhlükəsizlik işləri həyata keçirmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

69. Nasosxana aşağıdakılardan hansılarla təchiz edilməlidir? Tam və düzgün cavabı
müəyyən edin.
1.avtomatik qaz siqnalizatoru ilə bloklanmış qəza ventilyasiyası ilə
2.hava axını yaradan sorucu ventilyasiya sistemi ilə
3.stasionar və daşınan yükqaldırıcı qurğularla
4.avtomatik yanğınsöndürmə sistemi ilə
A) 1,3,4
B) 2,3,4
C) 1,2,3
D) 1,2,3,4
E) 1,2,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

70. Hansı sobaların və tüstü borularının istismarı qadağandır?
A) İşlək
B) Köhnə
C) Nasaz
D) Yüksək istilik verən
E) Yerli istehsal olan
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

71. Sobalı isidicilərin istismarı zamanı aşağıdakılardan hansılar qadağandır? Tam və düzgün
cavabı müəyyən edin.
1.Sobaların odluqlarının qarşısında yanacağın saxlanılması;
2.Sobaların alışdırılmasında benzinin, kerosinin, dizel yanacağının istifadəsi;
3.Sobaların üstünə odunun, paltarların və digər tez alışan əşya və materialların qoyulması
və qurudulması
4.Sobanın qalanması üçün nəzərdə tutulmayan kömür, koks və ya qazdan istifadəsi
5.Uzunluğu odluğun uzunluğundan böyük olan odun parçalarının istifadəsi
6.Ventilyasiya və qaz kanallarından sobalarda baca kimi istifadəsi

A) 1,2,3,4,5,6
B) 1,2,3,4,5
C) 1,2,3,4,
D) 2,3,4,5,6
E) 1,2,4,5,6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

72. Yanacaq (öz-özünə yana qabiliyyətinə malik kömür və torf) harda saxlanılmalıdır?
A) Tikililərdən 8 m-dən çox olmayan məsafədə, xüsusi ayrılmış meydançalarda
B) Tikililərdən 6 m-dən çox olmayan məsafədə, xüsusi ayrılmış meydançalarda
C) Tikililərdən 5 m-dən çox olmayan məsafədə, xüsusi ayrılmış meydançalarda
D) Tikililərdən 4 m-dən çox olmayan məsafədə, xüsusi ayrılmış meydançalarda
E) Xüsusi otaqlarda və yaxud tikililərdən 8 m-dən az olmayan məsafədə, xüsusi ayrılmış
meydançalarda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012
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73. Hansı ventilyasiya sistemi olan avadanlıqları işə salmaq qadağandır?
A) İşlənmiş
B) Nasaz
C) Yoxlanılmış
D) Sınaqdan çıxmış
E) İstifadəyə yararlı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

74. Qazanların aşağıdakı yerlərdən hansı birində qurulmasına icazə verilir?
A) İctimai otaqların altında
B) Yanar maye anbarlarının altında yerləşən otaqlarda
C) Yanar maye və material anbarlarına bitişik otaqlarda
D) Qaz və maye yanacaqla (alışma temperaturu 450C-dən aşağı olan) işləyən başqa
qazanxana-nın içərisində

E) Ayrıca binalarda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

75. Qazanların aşağıda göstərilən yerlərdən hansı birində qurulmasına icazə verilir?
A) Uşaq bağçaları binalarına bitişik tikilmiş otaqlarda.
B) Yanar maye anbarlarının altında yerləşən otaqlarda
C) Bilavasitə istehsalat və ictimai binalara bitişik olan, lakin onlardan yanğına qarşı divarla
(odadavamlılıq həddi azı 2,5 saat) ayrılan otaqda
D) Məktəb, xəstəxana, müalicə və istirahət müəssisələri binalarına bitişik tikilmiş otaqlarda.
E) Qaz və maye yanacaqla (alışma temperaturu 450C-dən aşağı olan) işləyən başqa
qazanxana-nın içərisində
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

76. Qazanların aşağıdakı yerlərdən hansılarda qurulmasına icazə verilmir? Tam və düzgün
cavabı müəyyən edin.
1.İctimai otaqların altında
2.Yanar maye anbarlarının altında yerləşən otaqlarda;
3.Yanar maye və material anbarlarına bitişik otaqlarda
4.Qaz və maye yanacaqla (alışma temperaturu 450C-dən aşağı olan) işləyən başqa
qazanxana-nın içərisində
5.uşaq bağçaları, məktəb, xəstəxana, müalicə və istirahət müəssisələri binalarına bitişik
tikilmiş otaqlarda

A) 1,2,3,4,5
B) 1,2,3,4
C) 1,2,3,5
D) 1,2,4,5
E) 2,3,4,5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

77. Qazanxana otaqlarında hansılar qadağandır? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.Qazanxana qurğularının xidməti ilə bağlı olmayan işlərin görülməsi 2.Kənar şəxslərin
qazanxanaya daxil olması
3.Qazanların istismarını kənar şəxslərə tapşırılması;
4.Yanğın zamanı yanacağı qəza tutumuna ötürən qurğusu olmayan çənlərinin istifadəsi
5.Qazanların və buxar xətlərinin üzərində yanar materialların, meşə materiallarının
qurudulması
A) 2,3,4,5
B) 1,2,3,4,5
C) 1,2,3,4
D) 1,2,3,5
E) 1,2,4,5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

78. Qazanxana otaqlarında göstəriləndən hansılar qadağandır? Tam və düzgün cavabı
müəyyən edin.
1.Qazanlarda və onların üstündə taxta körpücüklərin quraşdırılması
2.Yanacaq sistemində maye və ya qaz yanacağının sızmasına yol verilməsi
3.Forsunkalar və ya qaz odluqları söndükdə yanacağın verilməsi
4.Yanğın zamanı yanacağı qəza tutumuna ötürən qurğusu olmayan çənlərinin istifadəsi
5.Qızdırıcı cihazların və isidici boru kəmərlərinin üstünə xüsusi geyimlərin, yağa bulaşmış
parçaların qoyulması

A) 1,3,4,5
B) 1,2,5
C) 1,3,5
D) 1,2,3,4,5
E) 1,2,3,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

79. Hansı şlanqlardan yanacaq xətti kimi istifadə etmək qadağandır?
A) Dəmir
B) Polad
C) Rezin
D) Alminum
E) Mis
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

80. Yanacaqın qazanlara verilməsini dayandırmaq üçün maye yanacaq xəttində ən azı neçə
bağlayıcı ventil quraşdırılmalıdır?
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A) Bir bağlayıcı ventil
B) Beş bağlayıcı ventil
C) Dörd bağlayıcı ventil
D) İki bağlayıcı ventil
E) Üç bağlayıcı ventil
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

81. Yanğın hidrantlarına və yanğın kranlarına hansı müddətdən bir texniki xidmət
göstərilməli, iş vəziyyəti yoxlanılmalı və yoxlamanın nəticələri xüsusi jurnalda qeyd
olunmalıdır?
A) 3 aydan bir
B) 4 aydan bir
C) 2 aydan bir
D) 5 aydan bir
E) 6 aydan bir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

82. Müəssisənin su nasos stansiyasının bütün nasosları hansı müddətdən bir tələb olunan
təzyiqə yoxlanılmalı və bu barədə xüsusi jurnalda qeyd aparılmalıdır?
A) 10 gündə bir dəfədən az olmayaraq
B) 15 gündə bir dəfədən az olmayaraq
C) 20 gündə bir dəfədən az olmayaraq
D) 14 gündə bir dəfədən az olmayaraq
E) 21 gündə bir dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012
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83. Otaqda yerləşdirilən yanar qaz balonları istilik radiatorlarından hansı məsafədə
yerləşdirilməlidir?
A) 0,3 m-dən yaxın olmayan məsafədə
B) 0,5 m-dən yaxın olmayan məsafədə
C) 1 m-dən yaxın olmayan məsafədə
D) 0,4 m-dən yaxın olmayan məsafədə
E) 0,8 m-dən yaxın olmayan məsafədə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

84. Otaqda yerləşdirilən yanar qaz balonlar açıq alovlu istilik mənbəyindən və qaynaq
odluğundan hansı məsafədə yerləşdirilməlidir?
A) 2 m məsafədə
B) 3 m məsafədə
C) 4 m məsafədə
D) 5 m məsafədə
E) 1 m məsafədə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

85. İsidici sobalar hansı müddətdən bir hisdən təmizlənməlidir?
A) 4 ayda bir dəfədən az olmayaraq
B) 6 ayda bir dəfədən az olmayaraq
C) Ayda 2 dəfədən az olmayaraq
D) Ayda 1 dəfədən az olmayaraq
E) 2 ayda 1 dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

86. Mətbəx plitələri və su qızdırıcıları hansı müddətdən bir hisdən təmizlənməlidir?
A) 4 ayda bir dəfədən az olmayaraq
B) 6 ayda bir dəfədən az olmayaraq
C) Ayda 2 dəfədən az olmayaraq
D) Ayda 1 dəfədən az olmayaraq
E) 3 ayda 1 dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

87. Uzun müddətli isidən xüsusi sobalar (yeməkxanalarda, quruducularda və s.) hansı
müddətdən bir hisdən təmizlənməlidir?
A) 4 ayda bir dəfədən az olmayaraq
B) 6 ayda bir dəfədən az olmayaraq
C) Ayda 2 dəfədən az olmayaraq
D) Ayda 1 dəfədən az olmayaraq
E) 4 ayda 1 dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

88. Sənaye müəssisələri və onlarla əlaqəli obyektlər, elmi-tədqiqat müəssisələri və onların
təcrübə-istehsalat obyektləri, kommunal-anbar obyektləri, şəhərkənarı, şəhərətrafı və
sənaye müəssisələri arasında əlaqə yaradan nəqliyyat qurğularının yeniləşdirilməsi üçün
nəzərdə tutulan yer necə adlandırılır?
A) Sənaye obyekti
B) Yaşayış ərazisi
C) Sənaye parkı
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D) Holdinq
E) İstehsalat ərazisi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Şəhər, qəsəbə və kənd yaşayış məskənlərinin planlaşdırılması və tikilib
abadlaşdırılması.AzDTN 2.6 -1

89. Məişət tullantılarının əmələ gəlmə yerlərində müvəqqəti saxlanılması üçün ayrılmış
xüsusi sahələrdə hansı biri hazırlanmalıdır?
A) Aidiyyəti təşkilatlar tərəfindən taxta tutumlarla təmin olunmuş meydançalar
B) Aidiyyəti təşkilatlar tərəfindən metal tutumlarla təmin olunmuş meydançalar
C) Xidmət tərəfindən şəffaf tutumlarla təmin olunmuş meydançalar
D) Aidiyyəti təşkilatlar tərəfindən şəffaf tutumlarla təmin olunmuş meydançalar
E) Yerli icra orqanları tərəfindən rezin tutumlarla təmin olunmuş meydançalar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 21 aprel tarixli 74 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş "Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin
sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət
tullantılarının müvəqqəti saxlanılması, müntəzəm daşınması və zərərsizləşdirilməsi
Qaydaları"

90. Məişət tullantılarının saxlanılması ilə bağlı müddəalardan hansı biri doğru deyildir?
A) Zərərsizləşdirmək məqsədilə məişət tullantıları küçələrdə yol kənarlarına atılmalıdır.
B) Tullantıların tutumlardan (urnalardan) kənar yerlərə atılması və ya basdırılması
qadağandır.
C) Meydançalar tutumların sayına və həcminə uyğun olaraq tikilməlidir.
D) Şəxsi ev ərazilərində tutumların, həyət ayaqyolularının və çirkab quyusunun
yerləşdirilməsi ev sahibləri tərəfindən müəyyən olunur.
E) Ətraf mühitin mühafizəsi məqsədilə tullantıların yerləşdirildiyi tutumlar və meydançalar
həmişə təmiz və səliqəli vəziyyətdə saxlanılmalıdır.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 21 aprel tarixli 74 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş "Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin
sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət
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tullantılarının müvəqqəti saxlanılması, müntəzəm daşınması və zərərsizləşdirilməsi
Qaydaları"

91. Məişət tullantılarının saxlanılması ilə bağlı müddəalardan hansı biri doğru deyildir?
A) Hər bir hüquqi və fiziki şəxs tullantıların növlər üzrə xüsusi tutumlarda yığılmasını təmin
etməlidir.
B) Müvafiq tələblərə cavab verməyən tutumlardan istifadə edilməməlidir.
C) İstehsalat tullantıları (təhlükəli və təhlükəsiz) və təkrar xammal məişət tullantıları üçün
nəzərdə tutulmuş tutulmalarda yerləşdirilməlidir.
D) Tullantıların tutumlarda yığılması zamanı onların daşmasına və ətrafa səpələnməsinə yol
verilməməlidir.
E) Lazım gəldikdə tutumlar yeniləri ilə əvəz olunmalı, meydançalar təmir edilməlidir.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 21 aprel tarixli 74 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş "Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin
sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət
tullantılarının müvəqqəti saxlanılması, müntəzəm daşınması və zərərsizləşdirilməsi
Qaydaları"

92. Məişət tullantılarının saxlanılması ilə bağlı müddəalardan hansı biri doğru deyildir?
A) Tullantıların tutumlar qoyulmuş meydançadan kənarda yerləşdirilməsinə yol verilmir.
B) Tullantıların tutumlar qoyulmuş meydançadan kənarda yandırılmasına yol verilmir.
C) Əkin sahəsi və bostanlarda bərk və maye məişət tullantılarının yerləşdirilməsi
yolverilməzdir.
D) Tullantılar ancaq onlar üçün nəzərdə tutulmuş tutumlarda müvəqqəti saxlanılmalıdır.
E) Müvafiq tələblərə cavab verməyən tutumlardan 3 aydan çox olmamaqla istifadə edilə
bilər.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 21 aprel tarixli 74 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş "Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin
sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət
tullantılarının müvəqqəti saxlanılması, müntəzəm daşınması və zərərsizləşdirilməsi
Qaydaları"
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93. Tullantıların tutumlarda müvəqqəti saxlanılması ən çox nə qədər qalmalıdır?
A) Bir gündən çox qalmamalı
B) Üç gündən çox qalmamalı
C) Bir həftədənçox qalmamalı
D) 36 saatdan çox qalmamalı
E) İki gündən çox qalmamalı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 21 aprel tarixli 74 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş "Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin
sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət
tullantılarının müvəqqəti saxlanılması, müntəzəm daşınması və zərərsizləşdirilməsi
Qaydaları"

94. Tullantıların tutumlarda müvəqqəti saxlanılması zamanı onların çürüməsinə yol
verilməməsi məqsədilə hansı iş görülməlidir?
A) 10 gündəb bir daşınmalıdır.
B) Hər həftə daşınmalıdır.
C) 6 saatdan bir daşınmalıdır.
D) İki gündən bir daşınmalıdır.
E) Hər gün daşınmalıdır.
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 21 aprel tarixli 74 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş "Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin
sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət
tullantılarının müvəqqəti saxlanılması, müntəzəm daşınması və zərərsizləşdirilməsi
Qaydaları"

95. Hansı binalar tullantı borusu quraşdırıla bilər?
A) İkimərtəbəli binalarda
B) Üçmərtəbəli binalarda
C) Çoxmərtəbəli (5 mərtəbədən artıq) yaşayış binalarında
D) Bütün binalarda
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E) İdarə və ofislərin binalarında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 21 aprel tarixli 74 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş "Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin
sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət
tullantılarının müvəqqəti saxlanılması, müntəzəm daşınması və zərərsizləşdirilməsi
Qaydaları"

96. Tullantıların taxta tutumları nə vaxt hər dəfə boşaldıqdan sonra dezinfeksiya
olunmalıdır?
A) Hər dəfə boşaldıqdan sonra
B) 3 gündən bir
C) 2 gündən bir
D) Üç dəfədən bir boşaldıqdan sonra
E) Həftədə bir dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 21 aprel tarixli 74 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş "Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin
sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət
tullantılarının müvəqqəti saxlanılması, müntəzəm daşınması və zərərsizləşdirilməsi
Qaydaları"

97. Bir adama düşən yaşıllıq sahəsi necə adlanır?
A) Yaşıllıq faizi
B) Yaşıllıq norması
C) Yaşıllıq ərazisi
D) Yaşıllıq məskəni
E) Yaşıllıq minimumu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 5 yanvar tarixli 1 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yaşayış məntəqələrinin yaşıllıqla təmin edilməsi Normaları”
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98. Yaşıllıq salınması üçün nəzərdə tutulan sahənin tikinti üçün ayrılmış əraziyə nisbətidir?
A) Yaşıllıq ərazisi
B) Yaşıllıq faizi
C) Yaşıllıq məskəni
D) Yaşıllıq minimumu
E) Yaşıllıq norması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 5 yanvar tarixli 1 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yaşayış məntəqələrinin yaşıllıqla təmin edilməsi Normaları”

99. Ümumi istifadədə olan yaşıllıqlar hansı bənddə göstərilmişdir?
A) Park, meşə-park, bağ, bağça
B) Məhəllədaxil yaşıllıqlar
C) Təhsil, tibb, mədəni-məişət ərazisində olan yaşıllıqlar
D) Sənaye müəssisələrinin və digər obyektlərin ərazisində olan yaşıllıqlar
E) Sənaye müəssisələri və kompleksləri ilə yaşayış zonaları arasında, infrastruktur
obyektlərinin hüdudlarında salınmış yaşıllıq zolaqları
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 5 yanvar tarixli 1 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yaşayış məntəqələrinin yaşıllıqla təmin edilməsi Normaları”

100. Məhdud istifadəli yaşıllıqlar hansı bənddə düzgün göstərilmişdir?
A) Qəbiristanlıqlar ərazisində olan və digər yaşıllıqlar
B) Tingliklər (şitilliklər), küçə yaşıllıqları
C) Sənaye müəssisələri və kompleksləri ilə yaşayış zonaları arasında, infrastruktur
obyektlərinin hüdudlarında salınmış yaşıllıq zolaqları
D) Tibb, mədəni-məişət, sənaye müəssisələrinin və digər obyektlərin ərazisində olan
yaşıllıqlar
E) Bulvar ərazisində olan və digər yaşıllıqlar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 5 yanvar tarixli 1 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yaşayış məntəqələrinin yaşıllıqla təmin edilməsi Normaları”

101. Xüsusi təyinatlı yaşıllıqlar hansı bənddə düzgün göstərilmişdir?
A) Məhəllədaxili, təhsil, tibb, mədəni-məişət obyektlərinin ərazisində olan yaşıllıqlar;
B) Sənaye müəssisələrinin və digər obyektlərin ərazisində olan yaşıllıqlar;
C) Dəmir və avtomobil yollarının, enerji kəmərlərinin və obyektlərinin, su kanallarının
hüdudlarında salınmış yaşıllıq zolaqları
D) Park, meşə-park, bağ
E) Bağça, bulvar ərazisində olan və digər yaşıllıqlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 5 yanvar tarixli 1 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yaşayış məntəqələrinin yaşıllıqla təmin edilməsi Normaları”

102. İnfrastruktur obyektlərinin hüdudlarında salınmış yaşıllıq zolaqları hansı yaşıllıqlara
aiddir?
A) Ümumi istifadədə olan yaşıllıqlara
B) Məhdud istifadəli yaşıllıqlara
C) Xüsusi təyinatlı yaşıllıqlara
D) Şəhərdaxili yaşıllıqlara
E) Şəhərətrafı yaşıllıqlara
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 5 yanvar tarixli 1 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yaşayış məntəqələrinin yaşıllıqla təmin edilməsi Normaları”

103. Sənaye müəssisələri və komplekslərinin sanitariya-mühafizə zonasının eni 300
metrədək olduqda yaşıllıq faizi nə qədər olmalıdır?
A) 60
B) 50
C) 40
D) 30
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E) 20
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 5 yanvar tarixli 1 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yaşayış məntəqələrinin yaşıllıqla təmin edilməsi Normaları”

104. Sənaye müəssisələri və komplekslərinin sanitariya-mühafizə zonasının eni 300
metrdən 1000 metrədək olduqda yaşıllıq faizi nə qədər olmalıdır?
A) 40
B) 50
C) 60
D) 25
E) 30
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 5 yanvar tarixli 1 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yaşayış məntəqələrinin yaşıllıqla təmin edilməsi Normaları”

105. Sənaye müəssisələri və komplekslərinin sanitariya-mühafizə zonasının eni 1000
metrdən 3000 metrədək olduqda yaşıllıq faizi nə qədər olmalıdır?
A) 50
B) 60
C) 30
D) 40
E) 20
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 5 yanvar tarixli 1 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yaşayış məntəqələrinin yaşıllıqla təmin edilməsi Normaları”

106. Yaşıllıqlara aqrotexniki qulluq göstərilməsinə, onların zədələnmədən və məhv
olmaqdan, habelə xəstəlik və zərərvericilərdən mühafizəsinə yönəlmiş tədbirlər necə
adlandırılır?
A) Yaşıllıqların salınması
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B) Yaşıllıqların zədələnməsi
C) Yaşıllıqların mühafizəsi
D) Yaşıllıqların məhv edilməsi
E) Yaşıllıqların qorunması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

107. Ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə
yaşıllıqların istifadəsinə, qorunmasına, bərpasına və genişlənməsinə yönəlmiş hüquqi,
təşkilati və iqtisadi tədbirlər necə adlandırılır?
A) Yaşıllıqların bərpası
B) Yaşıllıqların salınması
C) Yaşıllıqların məhv edilməsi
D) Yaşıllıqların mühafizəsi
E) Yaşıllıqların zədələnməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

108. Yaşıllıq üçün ayrılmış ərazinin əkinə hazırlanmasına, əkin materialının əldə
olunmasına və bitkilərin əkilməsinə (yerləşdirilməsinə) yönəlmiş fəaliyyət necə
adlandırılır?
A) Yaşıllıqların mühafizəsi
B) Yaşıllıqların salınması
C) Yaşıllıqların məhv edilməsi
D) Yaşıllıqların bərpası
E) Yaşıllıqların zədələnməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
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109. Yaşıllıqların vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması məqsədi ilə
onların xüsusiyyətlərini və xassələrini müəyyən edən müntəzəm müşahidə və tədqiqatlar
sistemi necə adlandırılır?
A) Yaşıllıqların bərpası
B) Yaşıllıqların salınması
C) Yaşıllıqların monitorinqi
D) Yaşıllıqların qorunması
E) Yaşıllıqların mühafizəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

110. Bitkilərin boy artımının və inkişafının dayanmasına səbəb olan hərəkət (hərəkətsizlik)
necə adlandırılır?
A) Yaşıllıqların mühafizəsi
B) Yaşıllıqların zədələnməsi
C) Yaşıllıqların bərpası
D) Yaşıllıqların monitorinqi
E) Yaşıllıqların məhv edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

111. Bitkilərin boy artımının və inkişafının dayanmasına gətirib çıxarmayan fiziki və digər
təsirlər nəticəsində bitkilərin çətirinin, kök sisteminin, gövdəsinin və ya torpaqüstü canlı
hissəsinin tamlığının pozulması, həmçinin yaşıllıq ərazisində torpağın, su və hava mühitinin
zəhərli maddələrlə çirklənməsi necə adlandırılır?
A) Yaşıllıqların zədələnməsi
B) Yaşıllıqların monitorinqi
C) Yaşıllıqların bərpası
D) Yaşıllıqların məhv edilməsi
E) Yaşıllıqların salınması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: "Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

112. Götürülmüş (kəsilmiş), zədələnmiş və ya məhv edilmiş yaşıllıqların və ya onların
hissələrinin əvəzinə onlara bərabər yeni bitkilərin əkilməsi və (və ya) yaşıllığın salınması
necə adlandırılır?
A) Yaşıllıqların monitorinqi
B) Yaşıllıqların bərpası
C) Yaşıllıqların zədələnməsi
D) Yaşıllıqların məhv edilməsi
E) Yaşıllıqların salınması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

113. Böyüdükdə iri gövdə və çətirlər alan ağaclar şəhər və digər yaşayış məntəqələrində
bina və kommunikasiya xətlərindən hansı məsafədə əkilməlidir?
A) 5 metr aralı əkilməlidir
B) 4 metr aralı əkilməlidir
C) 10 metr aralı əkilməlidir
D) 8 metr aralı əkilməlidir
E) 7 metr aralı əkilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 23 yanvar tarixli 21
nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmiş “Yaşıllıqların müfəssəl siyahısının tərtib edilməsi qaydası, təyinatı və
onlardan istifadə Qaydası (rejimi)”

114. Yaşıllıqların bərpası hansı müddət ərzində həyata keçirilir?
A) 10 il müddətində
B) 5il müddətində
C) 3 il müddətində
D) 1 il müddətində
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E) 2 il müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 31 mart tarixli 118 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yaşıllıqların bərpası Qaydası”

115. Qazanxanalarda yanacaq kimi əsasən hansı yanacaq növlərindən istifadə olunur? Tam
və düzgün cavabı müəyyən edin.
A) Daş kömürdən, qonur kömürdən, mazutdan, ağacdan, torf və qazdan
B) Qonur kömürdən, mazutdan, ağacdan, torf və qazdan
C) Daş kömürdən, qonur kömürdən, mazutdan, ağacdan
D) Daş kömürdən, mazutdan, ağacdan, torf və qazdan
E) Daş kömürdən, qonur kömürdən, torf və qazdan
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Çilingər-santexnik” ixtisası, İstilik Sisteminin Quraşdırılması, Vahid
Nadirov,Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi, Bakı,
2019

116. Xüsusi texniki binada yerləşən, istilik və ya buxar təchizatı sistemi üçün, istilik
daşıyıcısını qızdıran qurğu necə adlandırılır?
A) Qazanxana qurğusu
B) Ventilyasiya qurğusu
C) Soyutma qurğusu
D) Havalandırma qurğusu
E) Enerji qurğusu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Çilingər-santexnik” ixtisası, İstilik Sisteminin Quraşdırılması, Vahid
Nadirov,Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi, Bakı,
2019

117. Yanacağın yandırılmasından alınan, yanma məhsullarının istiliyini, suya ötürən istilik
mübadiləsi qurğusu necə adlanır?
A) Soyuducu
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B) Qazan
C) Termos
D) Generator
E) Su çəni
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Çilingər-santexnik” ixtisası, İstilik Sisteminin Quraşdırılması, Vahid
Nadirov,Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi, Bakı,
2019

118. Yanacağı yandırmağa və yanacağın kimyəvi enerjisini, yanmış qazların istilik enerjisinə
çevirməyə qulluq edən qurğu hansıdır?
A) Soyutma qurğusu
B) Havalandırma qurğusu
C) Enerji qurğusu
D) Yanma qurğusu
E) Ventilyasiya qurğusu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Çilingər-santexnik” ixtisası, İstilik Sisteminin Quraşdırılması, Vahid
Nadirov,Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi, Bakı,
2019

119. Alınan istiliyin istifadə istiqamətlərindən asılı olaraq qazanxanalar neçə yerə ayırılır?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 3
E) 6
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Çilingər-santexnik” ixtisası, İstilik Sisteminin Quraşdırılması, Vahid
Nadirov,Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi, Bakı,
2019
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120. Alınan istiliyin istifadə istiqamətlərindən asılı olaraq qazanxanalar hansılardır?
A) Enerji, istilik – istehsalat,
istilik qazanxanaları
B) Dövri və daimi qazanxanalar
C) Mülki və ixtisaslaşmış qazanxanlar
D) Ümumi və xüsusi qazanxanalar
E) Kiçik, orta və iri qazanxanalar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Çilingər-santexnik” ixtisası, İstilik Sisteminin Quraşdırılması, Vahid
Nadirov,Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi, Bakı,
2019

121. Polad radiatorlar neçə formada istehsal olunur?
A) 3 formada (Panelşəkilli, Boruşəkilli, Seksiyaşəkilli)
B) 1 formada (Panelşəkilli)
C) 1 formada (Seksiyaşəkilli)
D) 2 formada (Panelşəkilli, Seksiyaşəkilli)
E) 2 formada (Boruşəkilli, Seksiyaşəkilli)
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Çilingər-santexnik” ixtisası, İstilik Sisteminin Quraşdırılması, Vahid
Nadirov,Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi, Bakı,
2019

122. Əmək şəraiti zərərli və ağır qiymətləndirilən iş yerlərində çalışan işçilərə iş vaxtı
(növbəsi) ərzində nə qədər pulsuz süd verilir?
A) 1 litr
B) 0,5 litr
C) 200 qram
D) 2 litr
E) 1,5 litr
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 14 dekabr tarixli 550
nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmiş İşçilərə pulsuz müalicə-profilaktik yeməklərin, süd və ona bərabər tutulan
məhsulların verilməsi Qaydaları

123. İşəgötürənin, əmək kollektivinin və ya həmkarlar ittifaqları təşkilatının arasında yazılı
formada bağlanan əmək, sosial-iqtisadi, məişət və digər münasibətləri tənzimləyən
müqavilə necə adlanır?
A) Kollektiv müqavilə
B) Əmək müqaviləsi
C) Fərdi müqavilə
D) Kollektiv saziş
E) Mülki müqavilə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

124. Kollektiv müqavilənin məzmununu kimlər müəyyən edirlər?
A) İşəgötürən və icra hakimiyyəti
B) Həmkarlar İttifaqları, icra hakimiyyəti və işəgötürən
C) Həmkarlar İttifaqı və icra hakimiyyəti
D) Tərəflər
E) Əmək kollektivi və müvafiq icra hakimiyyəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

125. Kollektiv müqavilənin tərəfləri hansılardır?
A) Bir tərəfi icra hakmiyyəti, digər tərəfi həmkarlar ittifaqları təşkilatıdır.
B) Bir tərəfi əmək kollektivi, digər tərəfi həmkarlar ittifaqları təşkilatıdır.
C) Bir tərəfi işəgötürən, digər tərəfi həmkarlar ittifaqları təşkilatıdır.
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D) Bir tərəfi işçi, digər tərəfi həmkarlar ittifaqları təşkilatıdır.
E) Bir tərəfi işəgötürən, digər tərəfi işçidir.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

126. Kollektiv müqavilənin layihəsi hansı qaydada təsdiq edilir?
A) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının əmri ilə
B) Yerli icra hakimiyyəti orqanının əmri ilə
C) Həmkarlar İttifaqları Komitəsinin Əmr-Qərarı ilə
D) İşəgötürənin əmri ilə
E) İclasda (konfransda) iştirak edənlərin səs çoxluğu ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

127. Kollektiv müqavilə hansı müddətə bağlanıla bilər?
A) Bir ildən beş ilədək müddətə
B) Bir ildən üç ilədək müddətə
C) İki ildən dörd ilədək müddətə
D) Üç ildən beş ilədək müddətə
E) Dörd ildən beş ilədək müddətə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

128. Kollektiv müqavilə hansı gündən qüvvəyə minir?
A) İmzalandığı və ya müqavilədə göstərilən gündən
B) İmzalandığı gündən beş gün keçdikdən sonra
C) Qeydiyyata alındığı gündən
D) Əmək kollektivinə təqdim olunduğu gündən
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E) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanına göndərildiyi gündən
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

129. Müəyyən olunmuş müddət qurtardıqdan sonra kollektiv müqavilə, hansı müddətədək
qüvvədə olur?
A) Yenisi bağlananadək, lakin ən çoxu beş il müddətədək
B) Yenisi bağlananadək, lakin ən azı iki il müddətədək
C) Yenisi bağlananadək, lakin ən çoxu üç il müddətədək
D) Yenisi bağlananadək, lakin ən çoxu dörd il müddətədək
E) Yenisi bağlananadək, lakin ən çoxu 10 il müddətədək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

130. Sanitar-epidemioloji ekspertizanın nəticələri əsasında məhsulların təhlükəsizlik
tələblərinə uyğunluğu barədə müvafiq səlahiyyətli orqan tərəfindən verilmiş sənəd necə
adlanır?
A) Sanitar sertifikat
B) Tibbi sertifikat
C) Gigiyenik sertifikat
D) Epidomoloji sertifikat
E) Spesifik sertifikat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli
qərarı təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ
xidmət Qaydaları”

131. Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları üzrə sertifikatlaşdırılmış malın (xidmətin, işin),
prosesin, idarəetmə sisteminin və işçi heyətinin müvafiq standartla, texniki reqlamentlə və
digər normativ hüquqi aktla müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğunu təsdiq edən sənəd
necə adlanır?
A) Tibbi sertifikat
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B) Gigiyenik sertifikat
C) Epidomoloji sertifikat
D) Uyğunluq sertifikatı
E) Sanitar sertifikat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli
qərarı təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ
xidmət Qaydaları”

132. İstehsalçı tərəfindən müəyyən edilmiş və daşınma, saxlanma, istifadə, istehlak
qaydalarına əməl edilməklə, qida məhsulunun öz spesifik xüsusiyyətlərini saxladığı müddət
necə adlandırılır?
A) Qida məhsullarının etibarlılıq müddəti
B) Qida məhsullarının istehsal müddəti
C) Qida məhsullarının istifadəyə verilmə tarixi
D) Qida məhsullarının yararlılıq müddəti
E) Qida məhsullarının satış müddəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli
qərarı təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ
xidmət Qaydaları”

133. Qanunvericilikdə və ya müqavilədə nəzərdə tutulmuş zəmanət öhdəliklərinin qüvvədə
olduğu müddət necə adlanır?
A) Dəyərlilik müddəti
B) Keyfiyyətlilik müddəti
C) Xidmət müddəti
D) Saxlama müddəti
E) Zəmanət müddəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli
qərarı təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ
xidmət Qaydaları”

134. İstehlakçının istehlak olunmayan mallar barədə təyinatına uyğun təhlükəsiz istifadə
etməsinə təminat verdiyi müddət hansıdır?
A) Xidmət müddəti
B) Dəyərlilik müddəti
C) Keyfiyyətlilik müddəti
D) Zəmanət müddəti
E) Saxlama müddəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli
qərarı təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ
xidmət Qaydaları”

135. Qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş
qaydada və şərtlərlə saxlandıqda, yeyinti (qida) məhsullarının keyfiyyətinin (istehlak
xassələrinin) olduğu kimi saxlanılmasına təminat verən müddətidir?
A) Zəmanət müddəti
B) Saxlama müddəti
C) Xidmət müddəti
D) Dəyərlilik müddəti
E) Keyfiyyətlilik müddəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli
qərarı təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ
xidmət Qaydaları”

136. Müxtəlif mənşəli tullantı sularını toplayan, nəql edən, təmizləyən və təmizlənmiş
tullantı sularını sututarlara-suqəbuledicilərə tullayan və ya təkrar istifadəyə yönəldən biribiri ilə bağlı qurğuların cəmi necə adlandırılır?
A) Su sistemi
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B) Təmizləmə sistemi
C) Tullantı sistemi
D) Kanalizasiya sistemi
E) Hidrotexniki sistem
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsinin Kollegiyasının
13 avqust 2015-ci il tarixli 04 №-li
qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Kanalizasiya. Xarici şəbəkə və qurğular.

137. Suyun keyfiyyət normalarını korlayan maddə necə adlandırılır?
A) Suyu çirkləndirən maddə
B) Su təmizləyici maddə
C) Suyun tərkibini dəyişən maddə
D) Su əlavələri
E) Kimyəvi maddə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsinin Kollegiyasının
13 avqust 2015-ci il tarixli 04 №-li
qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Kanalizasiya. Xarici şəbəkə və qurğular.

138. Şəhər kanalizasiyasına qəbul edilən məişət və sənaye tullantı sularının qarışığıdır?
A) Kimyəvi suları
B) Zərərli suları
C) Məişət suları
D) Texniki sular
E) Şəhər tullantı suları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Azərbaycan Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsinin Kollegiyasının
13 avqust 2015-ci il tarixli 04 №-li
qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Kanalizasiya. Xarici şəbəkə və qurğular.

139. Tullantı sularının onlarda olan müəyyən maddələrin parçalanması, yaxud
kənarlaşdırılması məqsədilə emalıdır?
A) Tullantı sularının çirkləndirilməsi
B) Tullantı sularının təmizlənməsi
C) Tullantı sularının axıdılması
D) Tullantı sularının daşınması
E) Tullantı sularının ötürülməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsinin Kollegiyasının
13 avqust 2015-ci il tarixli 04 №-li
qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Kanalizasiya. Xarici şəbəkə və qurğular.

140. İnsanın məişət və istehsalat fəaliyyətində istifadə olunaraq kənarlaşdırılan sular
hansıdır?
A) Kimyəvi sular
B) Zərərli sular
C) Məişət suları
D) Texniki sular
E) Tullantı suları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsinin Kollegiyasının
13 avqust 2015-ci il tarixli 04 №-li
qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Kanalizasiya. Xarici şəbəkə və qurğular.
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141. Yaşıllıqların (ağaclıqların) bərpası hansı hallarda aparılır? Tam və düzgün cavabı
müəyyən edin.
1.yaşıllıqlar götürüldükdə (kəsildikdə);
2. yaşıllıqlar zədələndikdə;
3. yaşıllıqlar məhv edildikdə;
4.yaşıllıqların təbii istismar müddəti bitdikdə.
A) 1,2,3,4
B) 1,2,3
C) 1,2,4
D) 2,3,4
E) 1.34
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 31 mart tarixli 118 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yaşıllıqların bərpası Qaydası”

142. Yaşıllıqların bərpası hansı müddət ərzində həyata keçirilir?
A) 2 il müddətində
B) 1 il müddətində
C) 3 il müddətində
D) 10 il müddətində
E) 5 il müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 31 mart tarixli 118 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yaşıllıqların bərpası Qaydası”

143. Yaşıllıqların hansı təsnifatları tətbiq olunur? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.Ağaclar
2.Kollar
3.Gül-çiçəklər
4.Ot bitkiləri
A) 1,2,3,4
B) 1,3,4
C) 1,2,4

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) 2,3,4
E) 1.4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 31 mart tarixli 118 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yaşıllıqların bərpası Qaydası”

144. Ağac və kolluqlar necə sayılır?
A) Çəki ilə
B) Həcm ilə
C) Ədədlə
D) Sahə ilə
E) Uzunluq ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 31 mart tarixli 118 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yaşıllıqların bərpası Qaydası”

145. İkinci dərəcəli gövdə əsas gövdədən hansı yerləşirsə, bu gövdə ayrı ağac kimi
hesablanır?
A) 0,4 metr məsafədə
B) 0,2 metr məsafədə
C) 0,1 metr məsafədə
D) 0,3 metr məsafədə
E) 0,5 metr məsafədə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 31 mart tarixli 118 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yaşıllıqların bərpası Qaydası”

146. Ot bitkilərinin, gül-çiçəklərin hesablanması necə müəyyən edilir?
A) Otlu və ya gül-çiçəkli bitkilərin sayına görə
B) Otlu və ya gül-çiçəkli bitkilərin növünə görə
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C) Otlu və ya gül-çiçəkli bitkilərin yaşına görə
D) Otlu və ya gül-çiçəkli bitkilərin tutduğu ərazinin kvadratmetrinə görə
E) Otlu və ya gül-çiçəkli bitkilərin uzunömürlülük müddətinə görə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 31 mart tarixli 118 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yaşıllıqların bərpası Qaydası”

147. Yaşayış sahələrinin növlərinə aid ilmayan müddəa aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?
A) Otaq
B) Mənzilin hissəsi
C) Yaşayış evinin hissəsi
D) Qaraj
E) Mehmanxanalar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

148. Bir və ya bir neçə otaqdan, habelə yaşama ilə əlaqədar məişət və digər ehtiyacların
ödənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş yardımçı sahələrdən ibarət, çoxmənzilli binanın ümumi
istifadədə olan sahələrinə birbaşa daxil olmaq imkanını təmin edən strukturca ayrıca sahəsi
nə hesab edilir?
A) Mənzil
B) Yaşayış evini bloku
C) Yaşayış evi
D) Kommunal ev
E) Yaşayış sahəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

149. Yaşayış evinin və ya mənzilin bilavasitə yaşamaq üçün nəzərdə tutulmuş ayrıca hissəsi
nə hesab edilir?
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A) Yaşayış evinin hissəsi
B) Yaşayış yeri
C) Yaşayış otağı
D) Mənzilin hissəsi
E) Otaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

150. Yaşayış sahəsinin əsas təyinatı nədir?
A) Həmin sahənin qeydiyyata alınmasıdır
B) Həmin sahədə insanların yaşamasıdır
C) Həmin sahədə minimum kommunal tələblərin olmasıdır
D) Həmin sahənin harada yerləşməsidir
E) Həmin sahənin istismara yararlığıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

151. Yaşayış sahələrində nəyə yol verilmir?
A) Zibil yeşiklərinin yerləşdirilməsinə
B) İnzibati dövlət binalarının yerləşməsinə
C) Açıq su hovuzlarının qurulmasına
D) Sənaye istehsalatlarının yerləşdirilməsinə
E) Yeraltı sığınacaqlarının salınmasına
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

152. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən bütün yaşayış sahələrinin məcmusu
necə adlanır?
A) Yaşayış əraziləri
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B) Mənzil sahələri
C) Mənzil fondu
D) Yaşayış yerləri
E) Mənzil məcmusu
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

153. Mülkiyyət formasına görə mənzil fondu neçə növə bölünür?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

154. Mülkiyyət formasına görə mənzil fondunun növlərinə aid olan müddəa aşağıda
göstərilənlərdən hansıdır?
1. Şəxsi mənzil fondu
2. Hüquqi mənzil fondu
3. Xüsusi mənzil fondu
4. Dövlət mənzil fondu
5. Bələdiyyə mənzil fondu
A) 1, 2, 5
B) 3, 4, 5
C) 2, 3, 4
D) 1, 2, 3
E) 2, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi
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155. İstifadə məqsədlərinə görə dövlət və bələdiyyə mənzil fondunun bölündüyü növlər
aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?
1. Sosial təyinatlı mənzil fondu
2. Dövlət əhəmiyyətli mənzil fondu
3. Yerli əhəmiyyətli mənzil fondu
4. Mühüm təyinatlı mənzil fondu
5. Xüsusi təyinatlı mənzil fondu
A) 3, 4
B) 4, 5
C) 2, 3
D) 1, 2
E) 1, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

156. Dövlət və bələdiyyə mənzil fondlarından sosial kirayə müqavilələri əsasında
vətəndaşlara verilən yaşayış sahələrinin məcmusu necə adlanır?
A) Yerli əhəmiyyətli mənzil fondu
B) Xüsusi təyinatlı mənzil fondu
C) Sosial təyinatlı mənzil fondu
D) Mühüm təyinatlı mənzil fondu
E) Dövlət əhəmiyyətli mənzil fondu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

157. Mənzil fondu qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada nəyə alınmalıdır?
A) Bələdiyyə uçotuna
B) Dövlət reyestrinə
C) Dövlət qeydiyyatına
D) Dövlət uçotuna
E) Bələdiyyə qeydiyyatına
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

158. Sosial kirayə müqavilələri əsasında Mənzil Məcəlləsi ilə və digər qanunvericilik aktları
ilə müəyyən edilmiş əsaslarla kimlərə dövlət və ya bələdiyyə mənzil fondunun yaşayış
sahələri verilir?
1. Yaşayış sahələrinə ehtiyacı olan hesab edilən aztəminatlı vətəndaşlara
2. Yena ailə quran gənclərə
3. Yaşayış sahələrinə ehtiyacı olan hesab edilən pensiya yaşına çatmış vətəndaşlara
4. Sosial müdafiəyə ehtiyacı olan aztəminatlı gənclərə
5. Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə
A) 1, 4
B) 2, 3
C) 1, 3
D) 2, 4
E) 2, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

159. Aşağıda göstərilən şəxslərdən hansı sosial kirayə müqaviləsi əsasında verilən yaşayış
sahələrinə ehtiyacı olan hesab edilmir?
A) Sosial kirayə müqaviləsinə əsasən kirayəçi olmayan vətəndaşlar
B) Yaşayış sahələri üçün müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməyən sahələrdə yaşayan
vətəndaşlar
C) Sosial kirayə müqaviləsinə əsasən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər
D) Sosial kirayə müqaviləsi əsasında kirayəçinin ailə üzvləri olmayan vətəndaşlar
E) Yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisi və ya yaşayış sahəsi mülkiyyətçisinin ailə üzvləri
olmayan vətəndaşlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

160. Sosial kirayə müqaviləsinə əsasən növbədənkənar yaşayış sahələri verilən şəxslərə aid
olmayan müddəa aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?
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A) Yaşayış sahələri qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada yaşamaq üçün yararsız və təmir
edilə bilinməyən hesab edilmiş vətəndaşlara
B) Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində xidməti başa çatmış və valideyn
himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar sırasından olan şəxslər
C) Yaşayış sahələri qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada bərpa edilə bilinməyən hesab
edilmiş vətəndaşlara
D) Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaşayan və ya müvəqqəti qalan əcnəbilər və
vətəndaşlığı olmayan şəxslər
E) Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

161. Sosial kirayə müqaviləsi ilə yaşayış sahəsinin vətəndaşlara verilməsi ilə bağlı aşağıda
göstərilən müddəalardan hansı doğrudur?
A) Onların yaşayış yeri üzrə adambaşına düşən ümumi sahəsi ayrılma normasından iki dəfə
çox olmaqla verilməlidir
B) Onların yaşayış yeri üzrə adambaşına düşən ümumi sahəsi ayrılma normasından üç dəfə
çox olmaqla verilməlidir
C) Onların yaşayış yeri üzrə adambaşına düşən ümumi sahəsi ayrılma normasından beş dəfə
çox olmaqla verilməlidir
D) Onların yaşayış yeri üzrə adambaşına düşən ümumi sahəsi ayrılma normasından on dəfə
çox olmaqla verilməlidir
E) Onların yaşayış yeri üzrə adambaşına düşən ümumi sahəsi ayrılma normasından az
olmamaqla verilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

162. Vətəndaşa yaşayış sahəsi sosial kirayə müqaviləsinə əsasən verilərkən həmin
müddətdən əvvəl aparılmış vətəndaşın yaşayış sahəsinin ölçülərinin azalmasına və ya
özgəninkiləşdirilməsinə səbəb olmuş hərəkətlər və bağladığı mülki-hüquqi əqdlər
qanunvericiliklə müəyyən edilən müddət ərzində, lakin həmin müddət neçə ildən çox
olmamaq şərti ilə nəzərə alınır?
A) Beş ildən
B) Dörd ildən
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C) Üç ildən
D) İki ildən
E) Bir ildən
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

163. Bir neçə kirayəçinin və (və ya) mülkiyyətçinin yaşadığı kommunal mənzildə boşalmış
yaşayış sahəsi nə əsasında sosial kirayə müqaviləsinə əsasən həmin mənzildə yaşayan
kirayəçilərə və (və ya) mülkiyyətçilərə verilir?
A) Onların tələbi əsasında
B) Müvafiq icra hakimiyyətinin göstərişi əsasında
C) Ekspertiza komissiyasının rəyi əsasında
D) Onların ərizəsi əsasında
E) Kommunal mənzilin komendantının icazəsi əsasında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

164. Aşağıda göstərilənlərdən hansı aşayış sahəsinin sosial kirayə müqaviləsin
tərəflərindən deyil?
A) Xüsusi mənzil fondunun yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisi
B) Dövlət mənzil fondunun yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisi
C) Yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisinin adından fəaliyyət göstərən səlahiyyətli dövlət orqanı
D) Bələdiyyə mənzil fondunun yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisi
E) Yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisinin adından fəaliyyət göstərən səlahiyyətli bələdiyyə
orqanı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

165. Yaşayış sahəsinin sosial kirayə müqaviləsi neçə müddətə bağlanılır?
A) 5 il müddətinə
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B) 10 il müddətinə
C) 33 il müddətinə
D) 99 il müddətinə
E) Müddətsiz
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

166. Sosial kirayə müqaviləsi üzrə yaşayış sahəsi almağa hüquq verən əsasların və halların
dəyişməsi yaşayış sahəsinin sosial kirayə müqaviləsinin ləğv edilməsinə əsasdırmı?
A) Əsasdır
B) 1 ildən tez baş veribsə əsasdır
C) Əsas deyil
D) 1-3 il arası baş veribsə əsasdır
E) 1 ildən tez baş veribsə əsas deyil
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

167. Yaşayış sahəsinin sosial kirayə müqaviləsi dövlət və ya bələdiyyə mənzil fondunun
yaşayış sahəsinin verilməsi haqqında qərara əsasən necə bağlanır?
A) Yalnız elektron formada
B) Yazılı formada
C) Qarşılıqlı etimad əsasında
D) Onlayn formada
E) Şifahi razılıq əsasında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

168. Sosial kirayə müqaviləsi ilə yaşayış sahəsini kirayəyə verənin vəzifələrinə aid olmayan
müddəa aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?
A) Digər şəxslərin hüquqlarından azad olan yaşayış sahəsini kirayəçiyə vermək
Rəy və təklifləriniz üçün
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B) Yaşayış sahəsinin əsaslı təmirini aparmaq
C) Kirayəçiyə lazımi keyfiyyətlə kommunal xidmətlərin göstərilməsini təmin etmək
D) Yaşayış sahəsinə və kommunal xidmətlərə görə haqqın vaxtında ödənilməsini tələb
etmək
E) Yaşayış sahəsinin yerləşdiyi çoxmənzilli binanın ümumi əmlakının təmirində iştirak
etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

169. Müvəqqəti sakinlərin yaşayış sahəsində yaşadıqları müddət ardıcıl olaraq neçə aydan
artıq ola bilməz?
A) Altı aydan
B) Beş şəxs
C) Dörd aydan
D) Üç aydan
E) İki aydan
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

170. Yaşayış sahəsinin sosial kirayə müqaviləsi tərəflərin razılığı ilə nə vaxt ləğv edilə bilər?
A) Kirayə müqaviləsi bağlandıqdan bir ay sonra
B) Kirayə müqaviləsi bağlandıqdan üç ay sonra
C) Kirayə müqaviləsi bağlandıqdan altı ay sonra
D) Kirayə müqaviləsi bağlandıqdan bir il sonra
E) İstənilən vaxt
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

171. Aşağıda göstərilən müddəalardan hansı doğru göstərilmişdir?
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A) Sosial kirayə müqaviləsi üzrə yaşayış sahəsinin kirayəçisi onunla birlikdə yaşayan ailə
üzvlərinin yazılı razılığı ilə bağlandıqdan üç ay sonra sosial kirayə müqaviləsini ləğv etmək
hüququna malikdir
B) Sosial kirayə müqaviləsi üzrə yaşayış sahəsinin kirayəçisi onunla birlikdə yaşayan ailə
üzvlərinin yazılı razılığı ilə istənilən vaxt sosial kirayə müqaviləsini ləğv etmək hüququna
malikdir
C) Sosial kirayə müqaviləsi üzrə yaşayış sahəsinin kirayəçisi onunla birlikdə yaşayan ailə
üzvlərinin şifahi razılığı ilə istənilən vaxt sosial kirayə müqaviləsini ləğv etmək hüququna
malikdir
D) Sosial kirayə müqaviləsi üzrə yaşayış sahəsinin kirayəçisi onunla birlikdə yaşayan ailə
üzvlərinin şifahi razılığı ilə bağlandıqdan üç ay sonra sosial kirayə müqaviləsini ləğv etmək
hüququna malikdir
E) Sosial kirayə müqaviləsi üzrə yaşayış sahəsinin kirayəçisi onunla birlikdə yaşayan ailə
üzvlərinin yazılı razılığı ilə bağlandıqdan bir il sonra sosial kirayə müqaviləsini ləğv etmək
hüququna malikdir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

172. Kirayəçi və onun ailə üzvləri başqa yaşayış yerinə köçdükdə, yaşayış sahəsinin sosial
kirayə müqaviləsi nə vaxt ləğv edilmiş hesab edilir?
A) Həmin şəxslərin kökəcəkləri gündən 5 gün əvvəl
B) Həmin şəxslərin köçdükləri günün sonrakı iş günündən
C) Həmin şəxslərin köçdükləri gündən 5 gün sonra
D) Həmin şəxslərin köçdükləri gündən
E) Həmin şəxslərin köçdükləri gündən bir həftə sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

173. Vətəndaşlar sosial kirayə müqavilələri ilə verilmiş yaşayış sahələrindən sosial kirayə
müqavilələri ilə digər abadlaşdırılmış yaşayış sahələri verilməklə çıxarılması hansı qaydada
olur?
A) Sosial kirayə müqaviləsi ilə yaşayış sahəsini kirayəyə verənin müəyyən etdiyi qaydada
B) Müvafiq icra hakimiyyətinin müəyyən etdiyi qaydada
C) Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada
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D) Vətəndaşın (kiayəçinin) müəyyən etdiyi qaydada
E) Məhkəmə qaydasında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

174. Xüsusi təyinatlı mənzil fondunun yaşayış sahələrinə aşağıda göstərilən müddəalardan
hansı aid deyil?
A) Xidməti yaşayış sahələri
B) Əhaliyə sosial xidmət sisteminə daxil olan binalarda yaşayış sahələri
C) Şəxsi yaşayış sahələri
D) Yataqxanalarda yaşayış sahələri
E) Manevr fondu yaşayış sahələri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

175. Xüsusi təyinatlı mənzil fondunun yaşayış sahələrinə aid olmayan müddəa aşağıda
göstərilənlərdən hansıdır?
A) Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sosial müdafiəsi üçün yaşayış sahələri
B) Ayrı-ayrı kateqoriyalardan olan vətəndaşların sosial müdafiəsi üçün yaşayış sahələri
C) Qaçqın statusuna malik olan şəxslərin müvəqqəti yerləşdirilməsi fondunun yaşayış
sahələri
D) Məcburi köçkünlərin müvəqqəti yerləşdirilməsi fondunun yaşayış sahələri
E) Əhaliyə sosial xidmət sisteminə daxil olan binalarda yaşayış sahələri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

176. Vətəndaşların işlədiyi, xidmət keçdiyi və təhsil aldığı müddət ərzində yaşaması üçün
nəzərdə tutulan yaşayış sahəsi hansı yaşayış sahələrinin təyinatıdır?
A) Xidməti yaşayış sahələrinin
B) Əhaliyə sosial xidmət sisteminə daxil olan binalarda yaşayış sahələrinin
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C) Manevr fondu yaşayış sahələrinin
D) Ayrı-ayrı kateqoriyalardan olan vətəndaşların sosial müdafiəsi üçün yaşayış sahələrinin
E) Yataqxanalarda yaşayış sahələrinin
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

177. Ayrı-ayrı kateqoriyalardan olan vətəndaşların sosial müdafiəsi üçün əvəzsiz istifadə
müqavilələri əsasında verilən yaşayış sahələri istisna olmaqla, xüsusi təyinatlı yaşayış
sahələri hansı şəxslərin qərarları ilə xüsusi təyinatlı yaşayış sahələrinin kirayə müqavilələri
əsasında verilir?
1. Yaşayış sahələrinin mülkiyyətçilərinin
2. Yaşayış sahələrinin mülkiyyətçilərinin səlahiyyətli şəxslərinin
3. Yaşayış sahələrinin istifadəçilərinin
4. Yaşayış sahələrinin yerləşdiyi yerli icra hakimiyyəti başçılarının
A) 1, 3
B) 2, 4
C) 1, 2
D) 3, 4
E) 2, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

178. Xüsusi təyinatlı yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsi ilə bağlı aşağıda göstərilən
müddəalardan hansı döğru göstərilməmişdir?
A) Xüsusi təyinatlı yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsi həmin sahənin verilməsi haqqında
qərar əsasında bağlanılır
B) Xüsusi təyinatlı yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsi şifahi formada bağlanılır
C) Xüsusi təyinatlı yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsində kirayəçinin ailə üzvləri göstərilir
D) Xüsusi təyinatlı yaşayış sahəsinin kirayəçisi kirayəyə götürülmüş yaşayış sahəsini
dəyişdirə, habelə digər şəxslərin istifadəsinə verə bilməz
E) Xüsusi təyinatlı yaşayış sahələrinin kirayə müqaviləsinin forması müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

179. Xüsusi təyinatlı yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsi tərəflərin razılaşması ilə hansı
müddətdə ləğv edilə bilər?
A) Razılıq əldə olunduqdan sonra 1 ay ərzində
B) Razılıq əldə olunduqdan sonra 1 həftə ərzində
C) Yalnız razılığın əldə olunduğu gün
D) İstənilən vaxt
E) Razılıq əldə olunduqdan sonra 3 gün ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

180. Aşağıda göstərilən müddəalardan hansı yanlışdır?
A) Xidməti yaşayış sahəsinə mülkiyyət hüququnun başqasına keçməsi həmin yaşayış
sahəsinin kirayə müqaviləsinin xitamına səbəb olur
B) Yataqxanada yaşayış sahəsinin digər dövlət (bələdiyyə) orqanının təsərrüfat
idarəçiliyinə verilməsi həmin yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsinin xitamına səbəb olur
C) Xidməti yaşayış sahəsinin digər dövlət (bələdiyyə) orqanının operativ idarəçiliyinə
verilməsi həmin yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsinin xitamına səbəb olur
D) Yataqxanada yaşayış sahəsinə mülkiyyət hüququnun başqasına keçməsi həmin yaşayış
sahəsinin kirayə müqaviləsinin xitamına səbəb olur
E) Yataqxana yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsinə həmin yaşayış sahəsinin məhv olması
ilə əlaqədar həmin yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsinin xitamına səbəb olur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

181. Xüsusi təyinatlı yaşayış sahəsinin kirayə müqavilələri ləğv edildikdə və ya onlara xitam
verildikdə, vətəndaşlar həmin müqavilələr əsasında kirayəyə götürdükləri yaşayış sahələri
ilə bağlı nə etməlidirlər?
A) Kirayəyə götürdükləri yaşayış sahələrini boşaltmalıdır
B) Kirayəyə götürdükləri yaşayış sahələri ilə bağlı yeni müqavilə bağlamalıdırlar
C) Kirayəyə götürdükləri yaşayış sahələri ilə bağlı müvafiq ödəniş ödəməlidirlər
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Kirayəyə götürdükləri yaşayış sahələrinin birdəfəlik onlara verilməsi ilə bağlı vəsatət
verməlidirlər
E) Kirayəyə götürdükləri yaşayış sahələrini əsaslı təmir etməlidirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

182. Sosial kirayə müqavilələri əsasında yaşayış sahələrinin kirayəçisi və ya sosial kirayə
müqavilələri əsasında yaşayış sahəsinin kirayəçisinin ailə üzvləri, yaxud yaşayış sahəsinin
mülkiyyətçisi və ya yaşayış sahəsi mülkiyyətçisinin ailə üzvləri olmayan və yaşayış sahəsinə
ehtiyacı olan qismində uçota alınmış hansı şəxslər xidməti yaşayış sahələrindən və
yataqxanalarda yaşayış sahələrindən digər yaşayış sahəsi verilmədən çıxarıla bilməz?
A) III dərəcə əlilliyi olan şəxslər
B) Tələbələr
C) Yaşa görə pensiyaçılar
D) Dövlət qulluqçuları
E) Müəllimlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

183. Yataqxanalarda yaşayış sahələri adambaşına düşən yaşayış sahəsinin neçə
kvadratmetrdən az olmaması şərti ilə verilir?
A) Üç kvadratmetrdən
B) Altı kvadratmetrdən
C) On kvadratmetrdən
D) İyirmi kvadratmetrdən
E) Əlli kvadratmetrdən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

184. Çoxmənzilli binanın idarəetmə müqaviləsində başqa müddət nəzərdə tutulmayıbsa,
yaşayış sahəsinə və kommunal xidmətlərə görə haqq hər ay üçün həmin aydan sonra gələn
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ayın neçəsinədək təqdim edilmiş ödəniş sənədləri əsasında həmin aydan sonra gələn ayın
on beşinədək ödənilir?
A) İyirmisinədək
B) On beşinədək
C) Onunadək
D) Yeddisinədək
E) Beşinədək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

185. Çoxmənzilli binanın idarəetmə müqaviləsində başqa müddət nəzərdə tutulmayıbsa,
yaşayış sahəsinə və kommunal xidmətlərə görə haqq hər ay üçün həmin aydan sonra gələn
ayın beşinədək təqdim edilmiş ödəniş sənədləri əsasında həmin aydan sonra gələn ayın
neçəsinədək ödənilir?
A) Beşinədək
B) Onunadək
C) On beşinədək
D) İyirmisinədək
E) İyirmi beşinədək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

186. İdarəetmə müqaviləsində digər müddət nəzərdə tutulmayıbsa, kirayəyə verən,
idarəedici təşkilat müvafiq olaraq dövlət və bələdiyyə mənzil fondunun yaşayış sahələrinin
kirayəçilərini və çoxmənzilli binanın sahələrinin mülkiyyətçilərini yaşayış sahəsinə və
kommunal xidmətlərə görə haqların miqdarının dəyişdirilməsi barədə həmin haqların digər
miqdarda ödənilməsi üçün əsas olan ödəniş sənədlərini təqdim etməzdən neçə gün qabaq
belə dəyişmənin qanuni əsaslarını göstərməklə məlumatlandırmağa borcludur?
A) On gün
B) On beş gün
C) İyirmi gün
D) İyirmi beş gün
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E) Otuz gün
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

187. Aşağıda göstərilən müddəalardan hansı yanlış göstərilmişdir?
A) Yaşayış sahəsinə mülkiyyət formasının dəyişməsi kommunal xidmətlərə görə haqqın
miqdarının dəyişdirilməsinə əsas deyildir
B) Yaşayış sahəsindən istifadə əsaslarının dəyişməsi kommunal xidmətlərə görə haqqın
miqdarının dəyişdirilməsinə əsas deyildir
C) Müvafiq fəaliyyət növünü həyata keçirən şəxslərlə bağlanan müqavilələrdə
dəyişikliklərin edilməsi kommunal xidmətlərə görə haqqın miqdarının dəyişdirilməsinə
əsas deyildir
D) Mənzil mülkiyyətçiləri müştərək cəmiyyətinin yaradılması və ləğv edilməsi kommunal
xidmətlərə görə haqqın miqdarının dəyişdirilməsinə əsas deyildir
E) Mənzil-tikinti kooperativinin yaradılması və ləğv edilməsi kommunal xidmətlərə görə
haqqın miqdarının dəyişdirilməsinə əsas deyildir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

188. Kommunal xidmətlərə görə ödənilən haqqa daxil olmayan müddəa aşağıda
göstərilənlərdən hansıdır?
A) Soyuq və isti su təminatı
B) Lift
C) Kanalizasiya
D) Elektrik və qaz təminatı
E) İstilik təchizatı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

189. Yaşayış sahəsinə və kommunal xidmətlərə görə haqqın ödənilməsi vəzifəsi yaşayış
sahəsinin sosial kirayə müqaviləsi üzrə kirayəçi üçün nə vaxtdan yaranmış hesab edilir?
A) Yaşayış sahəsinə kirayə hüququ əmələ gəldiyi andan
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Kirayə müqaviləsi bağlandıqdan bir ay sonra
C) Belə müqavilə bağlandığı andan

D) Kirayə müqaviləsinə görə yaşayış sahəsinin verildiyi andan
E) Kirayə müqaviləsi bağlandıqdan altı ay sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

190. "Əhalinin həyat fəaliyyəti nəticəsində yaşayış yerlərində əmələ gələn əşyalar, maddələr
və materiallar" müddəası aşağıda göstərilən müddəalardan hansına aiddir?
A) Təhlükəsiz tullantılar
B) İstehsalat tullantıları
C) Təhlükəli tullantılar
D) Məişət tullantıları
E) Yararsız tullantılar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

191. "istifadə olunma xüsusiyyətləri məhdud olan, təkrar istifadəsi iqtisadi baxımdan
səmərəli olmayan tullantılar" dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Təhlükəli tullantılar
B) Məişət tullantıları
C) Yararsız tullantılar
D) İstehsalat tullantıları
E) Təhlükəsiz tullantılar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

192. "Tullantılardan lazımi materialların və enerjinin ayrılaraq təkrar istifadə üçün yararlı
hala salınması" müddəası nəyin anlayışıdır?
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A) Tullantıların utilizasiyasının
B) Tullantıların çeşidlənməsinin
C) Tullantıların daşınmasının
D) Tullantıların yığılmasının (toplanmasının)
E) Tullantıların basdırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

193. "Tullantıların müəyyən əlamətlərinə (növünə, tərkibinə, xüsusiyyətinə və s.) görə
toplanması" dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Tullantıların daşınması
B) Tullantıların istifadəsi
C) Tullantıların yığılması (toplanması)
D) Tullantıların utilizasiyası
E) Tullantıların çeşidlənməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

194. Pasport məlumatları və ya yoxlama sınaqları əsasında konkret təhlükəli tullantıların
hansı tullantı növünə və xüsusiyyətinə aidiyyətinin müəyyən edilməsi proseduru necə
adlanır?
A) Az tullantılı texnologiya
B) Tullantıların identifikasiyası
C) Təhlükəli tullantıların pasportları
D) Texnoloji proses
E) Tullantıların yerləşdirilmə obyekti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
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195. "İstehsalat vahidinin işə salınmasının təsdiq edilmiş müddəti ilə texnoloji reqlamentə
uyğun fəaliyyəti dedikdə nə nəzərdə tutulur
A) Tullantıların identifikasiyası
B) Tullantıların çeşidlənməsi
C) Tullantıların utilizasiyası
D) Tullantıların yerləşdirilmə obyekti
E) Texnoloji proses
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

196. "Məişət tullantıları (bərk məişət tullantıları)" anlayışına aid müddəa aşağıda
göstərilənlərdən hansıdır?
A) Texniki və ya texnoloji imkanlar nəzərə alınmaqla təsərrüfat fəaliyyətində təkrar istifadə
oluna bilən tullantılar
B) Ətraf mühitə bilavasitə təhlükəli təsir göstərməyən tullantılar
C) İstifadə olunma xüsusiyyətləri məhdud olan, təkrar istifadəsi iqtisadi baxımdan səmərəli
olmayan tullantılar
D) Əhalinin həyat fəaliyyəti nəticəsində yaşayış yerlərində əmələ gələn əşyalar, maddələr və
materiallar
E) Əhalinin sağlamlığı və ətraf mühit üçün bilavasitə və ya potensial təhlükə yaradan
tullantılar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

197. Şəhərlərdə və rayon inzibati ərazi vahidlərinin inzibati mərkəzlərində tutumlar
(urnalar) arası məsafə neçə metrdən çox olmamalıdır?
A) 10 metrdən
B) 30 metrdən
C) 50 metrdən
D) 70 metrdən
E) 100 metrdən
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

198. Şəhərlərin və digər yaşayış məntəqələrinin ərazisində tullantıların idarə olunmasına
dair tələblərə aid olan düzgün müddəa aşağıda göstərilən müddəalardan hansıdır?
A) Şəhərlərin və digər yaşayış məntəqələrinin ərazisi həftədə üç dəfə məişət
tullantılarından təmizlənməlidir
B) Şəhərlərin və digər yaşayış məntəqələrinin ərazisi hər gün məişət tullantılarından
təmizlənməlidir
C) Şəhərlərin və digər yaşayış məntəqələrinin ərazisi müntəzəm olaraq məişət
tullantılarından təmizlənməlidir
D) Şəhərlərin və digər yaşayış məntəqələrinin ərazisi iş günlərində məişət tullantılarından
təmizlənməlidir
E) Şəhərlərin və digər yaşayış məntəqələrinin ərazisi hər həftə sonu məişət tullantılarından
təmizlənməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

199. Su obyektinin istifadəçisi aşağıda göstərilən şəxslərdən kimlər ola bilməz? Tam və
doğru cavabı müəyyən edin:
1. Su obyektlərindən istifadə hüququ verilmiş fiziki şəxs
2. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxsər
3. Su obyektlərindən istifadə hüququ verilmiş hüquqi şəxs
4. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşıyan hər kəs
A) 1, 2
B) 2, 3
C) 1, 3
D) 2, 4
E) 1, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi
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200. Öz ehtiyaclarını təmin etmək üçün su obyektlərinin istifadəçisindən su alan fiziki və ya
hüquqi şəxs dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Su istehlakçısı
B) Su obyektinin istifadəçisi
C) Su istehsalçısı
D) Su obyektinin istehsalçısı
E) Su obyektinin mülkiyyətçisi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

201. Su ehtiyatlarının istifadəsi, bərpası və mühafizəsi ilə əlaqədar yaradılmış sistemlər və
qurğular dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Su təsərrüfatı müəssisəsi
B) Hidrometeorologiya müəssisələri
C) Meliorasiya obyekti
D) Hidrotexnika müəssisələri
E) Su təsərrüfatı obyekti
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

202. "Su altında qalma, subasma, müəyyən əraziyə və ya obyektə yerüstü və yeraltı suların
digər təsiri" müddəası nəyin anlayışıdır?
A) Su obyektlərinin zibillənməsi
B) Suların zərərli təsiri
C) Su obyektlərinin çirklənməsi
D) Su obyektlərinin mühafizəsi
E) Suların bioloji təsiri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi
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203. Su obyektlərindən istifadə edilə bilən məqsədlərinə aid olmayan müddəa aşağıda
göstərilənlərdən hansıdır?
A) Kənd təsərrüfatı
B) Meşə təsərrüfatı
C) Hidroenergetika
D) Tullantı suların istifadəsi
E) Ovçuluq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

204. Sudan istifadə edənlərin hüquqlarına aid olmayan müddəa aşağıda göstərilənlərdən
hansıdır?
A) Su obyektlərindən xüsusi məqsədlərlə istifadəni həyata keçirmək üçün müvafiq qurğular
inşa etmək
B) İstifadəyə verilən suyun və tullantı sularının kəmiyyət və keyfiyyətini yoxlamaq
C) İstifadəyə verilən suyu dövlətin müəyyənləşdirdiyi qiymətdən yuxarı qiymətə digər
şəxslərə satmaq
D) Müqavilədə nəzərdə tutulan miqdarda almadığı suyun əvəzini tələb etmək
E) Su obyektlərindən xüsusi məqsədlərlə istifadəni həyata keçirmək üçün tikililər inşa
etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

205. Əhalinin içməli su və məişət ehtiyaclarının ödənilməsi üçün yaşayış yerləri üzrə
istifadə edəcəyi təbii su mənbələri qanunvericiliyə uyğun olaraq, müvafiq icra hakimiyyəti
orqanlarının razılığı ilə kim tərəfindən müəyyən edilir?
A) Milli Məclis
B) Nazirlər Kabineti
C) Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
D) Yerli İcra Himiyyəti orqanları
E) Bələdiyyələr
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

206. İşəgötürənlə əmək münasibətlərində olan, Əmək Məcəlləsi ilə və digər normativ
hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş əmək, sosial, iqtisadi hüquqlarını birgə həyata keçirmək
və qanuni mənafelərini kollektiv halında müdafiə etmək səlahiyyətinə malik müvafiq iş
yerlərində çalışan işçilərin birliyi necə adlanır?
A) Əmək qruppası
B) Əmək kollektivi
C) Əmək komandası
D) Əmək personalı
E) Əmək ansanblı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

207. İşçinin haqqı ödənilməklə vəzifəsi (peşəsi) üzrə əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş
işləri (xidmətləri) yerinə yetirdiyi yer dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) İş otağı
B) İşlədiyi müəssisə
C) İş mühiti
D) İş yeri
E) İş sahəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

208. Kollektiv və fərdi əmək mübahisəsini həll etmək məqsədi ilə işçilərin (işçinin)
müvəqqəti olaraq öz əmək funksiyasının icrasından tam və ya qismən könüllü imtina etməsi
dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Məzuniyyət
B) Ezamiyyət
C) Tətil
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D) Lokaut
E) Sabotaj
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

209. Neçə yaşına çatmış hər bir şəxs işçi kimi əmək müqaviləsinin tərəfi ola bilər?
A) 14 yaşına
B) 15 yaşına
C) 16 yaşına
D) 17 yaşına
E) 18 yaşına
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

210. Əmək müqavilələri necə bağlanılır?
A) Maneəsiz
B) Azad
C) Məcburi
D) Könüllü
E) Sərbəst
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

211. Yalnız müvafiq iş yerində nə qədər çalışan işçilər attestasiyadan keçirilə bilər?
A) Azı bir il
B) Azı doqquz ay
C) Azı altı ay
D) Azı beş ay
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E) Azı üç ay
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

212. Hər bir işçi neçə ildə bir dəfədən çox olmayaraq attestasiyadan keçirilə bilər?
A) Bir ildə
B) İki ildə
C) Üç ildə
D) Dörd ildə
E) Beş ildə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

213. Aşağıda göstərilən şəxslərdən kim attestasiya komissiyasının üzvü ola bilməz?
A) Həmkarlar ittifaqları təşkilatının nümayəndəsi
B) Qərəzsizliyi ilə seçilən nüfuzlu şəxs
C) İşəgötürən, işçinin müvafiq iş yeri üzrə rəhbəri
D) Yüksək peşəkarlıq qabiliyyətinə malik nüfuzlu şəxs
E) Obyektivliyi ilə seçilən nüfuzlu şəxs
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

214. Attestasiya komissiyasının tərkibində aşağıda göstərilən hansı sayda üzv ola bilməz?
A) 5
B) 7
C) 9
D) 10
E) 11
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

215. Müəssisədaxili intizam qaydalarına, bir qayda olaraq, daxil ediliən məlumatlara aid
olmayan müddəa aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?
A) Müəssisənin adı, təşkilati-hüquqi forması
B) İşçilərin məzuniyyət qrafiklərinin tərtib edilməsi qaydaları
C) Əmək şəraitinin təmin edilməsi qaydaları
D) Növbə cədvəlləri və onun tənzimlənməsi qaydaları
E) İş vaxtının, nahar və digər istirahət fasilələrinin başlandığı və qurtardığı saatlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

216. İntizam tənbehi, işçi tərəfindən əmək və ya icra intizamının pozulduğu aşkar edildiyi
gündən hansı müddədədək verilə bilər?
A) Bir ay keçənədək
B) İki ay keçənədək
C) Üç ay keçənədək
D) Dörd ay keçənədək
E) Beş ay keçənədək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

217. İntizam xətasının törədildiyi gündən neçə müddət keçdikdən sonra işçiyə intizam
tənbehi verilə bilməz?
A) Üç il
B) İki il
C) Bir il
D) Doqquz ay
E) Altı ay
Rəy və təklifləriniz üçün
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

218. İntizam tənbehi işçiyə kim tərəfindən verilə bilər?
A) Birbaşa rəhbər
B) Bilavasitə rəhbər
C) İşəgötürən
D) Yuxarı rəhbər
E) Həmkarlar təşkilatı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

219. İntizam tənbeh tədbirlərinə aid olmayan müddəanı göstərin?
A) Sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət vermək
B) Aylıq əmək haqqının 1/4-i məbləğindən çox olmamaq şərtilə cərimə etmək
C) Töhmət vermək
D) Əmək müqaviləsini Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin «ç» bəndi ilə ləğv etmək
E) Vəzifə maaşı aşağı olan vəzifəyə keçirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

220. Əməyin mühafizəsinin əsas prinsiplərinə aid olmayan müddəa aşağıda
göstərilənlərdən hansıdır?
A) Əməyin mühafizəsi normalarının müntəzəm olaraq təkmilləşdirilməsi
B) İşçinin həyatının və sağlamlığının müəssisənin istehsal fəaliyyətinin nəticələrindən üstün
tutulması
C) Əməyin mühafizəsi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq münasibətlərinin genişləndirilməsi
D) Əməyin mühafizəsinin maliyyələşdirilməsində işçilərin iştirakı
E) Müəssisələrdə əməyin yüksək mühafizəsi şəraiti yaradılmasına yönəldilmiş vergi
siyasətinin aparılması
Rəy və təklifləriniz üçün
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

221. Neçə nəfərdən çox işçinin çalışdığı müəssisələrdə sənaye-sanitariya laboratoriyası
təşkil olunur, habelə əməyin gigiyenası üzrə həkim vəzifəsi təsis edilir?
A) 500 nəfərdən
B) 600 nəfərdən
C) 700 nəfərdən
D) 900 nəfərdən
E) 1000 nəfərdən
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

222. İşçilərinin sayı neçə nəfərdən çox olan müəssisələrdə əməyin mühafizəsi üzrə
mühəndis vəzifəsi təsis edilir?
A) Əlli nəfərdən
B) Yetmiş nəfərdən
C) Səksən nəfərdən
D) Doxsan nəfərdən
E) Yüz nəfərdən
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

223. İstər bilavasitə əmək müqaviləsi bağlanarkən, istərsə də əmək münasibətləri
prosesində işəgötürən etibar edərək verdiyi əmlakın maddi və ya digər sərvətlərin
saxlanması, emalı, satışı, daşınması, istifadəsi və başqa əməliyyatların aparılması ilə
bilavasitə əlaqədar işlər görən və ya xidmətlər göstərən 18 yaşına çatmış işçilərə necə verə
bilər?
A) Onların tam maddi məsuliyyət daşıması barədə verdiyi şifahi göstərişlə
B) Onların qismən maddi məsuliyyət daşıması barədə yazılı müqavilə bağlamaqla
C) Onların tam maddi məsuliyyət daşıması barədə yazılı müqavilə bağlamaqla
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D) Onların tam maddi məsuliyyət daşıması barədə verdiyiyazılı tapşırıqla
E) Onların qismən maddi məsuliyyət daşıması barədə verdiyi şifahi göstərişlə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

224. Təmizlik-dezinfeksiya işləri həyata keçirilərkən riayət edilən ardıcıllıq hansı bənddə
düzgün göstərilmişdir?
1. Mexaniki təmizlik: quru çirklər və tullantılar səthlərdən və məkandan uzaqlaşdırılır;
2. Dezinfeksiya: istifadəsinə icazə verilən dezinfeksiyaedici maddələr istifadə təli-matına
uyğun olaraq tətbiq edilir.
3. Təmizləmə: isti su və lazımi hallarda yuyucu vasitələrdən istifadə etməklə həyata
keçirilir;
4. Durulama: istifadə edilmiş yuyucu vasitə qalıqlarının səthdən tamamilə uzaqlaş-dırılması
məqsədilə isti sudan istifadə edilir;
A) 1, 2, 3, 4
B) 4, 3, 1, 2
C) 3, 1, 2, 4
D) 1, 3, 4, 2
E) 2, 3, 1, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Müxtəlif ticarət və xidmət sahələrində, ofislərdə koronavirus infeksiyasının (covıd19) profilaktikasına dair metodik vəsait

225. Xidmət sahələrində dezinfeksiya edilməsi vacib olan sahələrin hansında tövsiyə edilən
dezinfeksiya maddələrinə xlor tərkibli məhlul istifadə edilmir?
A) Giriş-çıxışlardakı ayaqaltlıqlar
B) Soyunub-geyinmə otaqları
C) Qapı və qapı tutacaqları
D) Sanitar qovşaqlar
E) Tullantıların yığıldığı sahələr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müxtəlif ticarət və xidmət sahələrində, ofislərdə koronavirus infeksiyasının (covıd19) profilaktikasına dair metodik vəsait
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226. Xidmət sahələrində dezinfeksiya edilməsi vacib olan sahələrin hansında tövsiyə edilən
dezinfeksiya maddələrinə spirt tərkibli məhlul istifadə edilmir?
A) Ödəniş terminalları
B) Kassada yerləşən konveyerlər
C) Tullantı qabları
D) Döşəmələr
E) Soyuducuların tutacaqları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müxtəlif ticarət və xidmət sahələrində, ofislərdə koronavirus infeksiyasının (covıd19) profilaktikasına dair metodik vəsait

227. Tibbi maskalardan ümumi istifadə qaydaları ilə bağlı aşağıda göstərilən müddəalardan
hansı yanlışdır?
A) Birdəfəlik maskalardan ancaq üç dəfə istifadə edilməlidir
B) Qapalı məkanlarda maskanın istifadəsi mütləq şərtdir
C) Maska çirkləndikdə və ya nəmləndikdə dəyişdirilməsi vacibdir
D) İstifadə zamanı maskanın ağızla təmasda olan hissəsinə toxunmaq olmaz
E) Maskanı çıxardıqdan sonra əllər spirtlə təmizlənməli, yaxud sabun və su ilə təmiz
yuyulmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Müxtəlif ticarət və xidmət sahələrində, ofislərdə koronavirus infeksiyasının (covıd19) profilaktikasına dair metodik vəsait

228. İşçi heyətinin şəxsi gigiyenası ilə bağlı aşağıda göstərilən müddəalardan hansı
yanlışdır?
A) İşçi heyətin əllərində istənilən kəsik, açıq, qapalı yaralar mütləq su keçirməyən sarğı ilə
örtülməli və işçi xəstəxanaya yerləşdirilməlidir
B) İşçi heyətin əllərində istənilən kəsik, açıq, qapalı yaralar mütləq su keçirməyən sarğı ilə
örtülməli və işçi evə göndərilməlidir
C) İşçi heyətin əllərində istənilən kəsik, açıq, qapalı yaralar mütləq su keçirməyən sarğı ilə
örtülməli, bununla bağlı tibb müəssisəsinə dərhal müraciət olunmalıdır

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) İşçi heyətin əllərində istənilən kəsik, açıq, qapalı yaralar mütləq su keçirməyən sarğı ilə
örtülməli, bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyinə məlumat verilməlidir
E) İşçi heyətin əllərində istənilən kəsik, açıq, qapalı yaralar mütləq su keçirməyən sarğı ilə
örtülməli və işçi işinə davam etməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Müxtəlif ticarət və xidmət sahələrində, ofislərdə koronavirus infeksiyasının (covıd19) profilaktikasına dair metodik vəsait

229. 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

230. 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

231. 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
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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

232. 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

233. 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

234. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində
həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 40 saatdan artıq olmamalıdır

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

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

235. 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

236. 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

237. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi
maksimum nə qədər olmalıdır ?
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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

238. 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

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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

240. 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

241. 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

242. 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
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İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

243. 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

244. 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

245. 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
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İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

246. 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

247. 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

248. 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
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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

249. 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

250. 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

251. 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
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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

252. 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

253. 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

254. Hansı hündürlükdən başlayaraq“Yüksəklikdə görülən işlər”anlayışı qüvvəyə minir?
A) 3.0 m
B) 2.5 m
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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

255. 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

256. 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

257. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?
A) Sex rəisi
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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

258. 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

259. 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

260. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadagandır?
A) Slaydoskopdan, telefondan, printerdən
B) Коmpyuterdən, printerdən. Proyektordan
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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

261. 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

262. 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

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

264. 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

265. 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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