Böyük mühəndis (Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik üzrə) vəzifəsi üzrə test
tapşırıqları
1. Kinosənədlərdən və ya fotosənədlərdən ibarət olan məlumat daşıyıcısının məxfilik
dərəcəsi hansı məlumata əsasən müəyyən edilir.
A) Onlarda əks olunan məlumatların məxfilik dərəcəsinə uyğun
B) Onlarda əks olunan məlumatların təhlükəsizlik dərəcəsinə uyğun
C) Onlarda əks olunan məlumatların qeyri-məxfilik dərəcəsinə uyğun
D) Onlarda əks olunan məlumatların konfidensiallıq dərəcəsinə uyğun
E) Onlarda əks olunan məlumatların mühafizə və əhəmiyyətlik dərəcəsinə uyğun
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

2. Dövlət sirri təşkil edən məlumatın sənədləşdirilməsinin təmini və onlarla işin təşkili üzrə
fəaliyyət necə adlanır?
A) Arxiv işi kargüzarlığı
B) Tam məxfi kargüzarlıq
C) Məxfi kargüzarlıq
D) Xüsusi əhəmiyyətli kargüzarlıq
E) Qeyri-məxfi kargüzarlıq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

3. Məxfi kargüzarlıq təşkilatın hansı bölməsi və ya kim tərəfindən həyata keçirilir?
A) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsi və ya insan resursları bölməsinin işçisi
B) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsi və ya qeyri-məxfi kargüzar

C) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsi və ya arxivdən ayrılmış əməkdaş
D) İnsan resursları bölməsi və ya xüsusi olaraq ayrılmış əməkdaş
E) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsi və ya xüsusi olaraq ayrılmış əməkdaş
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

4. Məlumat daşıyıcısı ilə hansı halda tanış olmaq olar?
A) Qaydalara uyğun rəis baxdıqdan sonra
B) Qaydalara uyğun icazə alındıqdan sonra
C) Qaydalara uyğun verildiyi tərzdən sonra
D) Qaydalara uyğun qeydə alındıqdan sonra
E) Qaydalara uyğun qəbul edildikdən sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

5. Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılış formasına uyğun məlumat daşıyıcısı ilə tanış olmağa
görə kim məsuliyyət daşıyır?
A) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsi
B) İnsan resursları bölməsi
C) Təşkilatın birbaşa rəhbəri
D) Ümumi şöbənin rəisi
E) Təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

6. Hansı hallarda sənədləri məxfi çoxaltmaq və ya onlardan çıxarış etmək olar?
A) Təşkilat rəhbərinin yazılı imzası ilə
B) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsinin yazılı imzası ilə
C) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsinin şifahi imzası ilə
D) Təşkilat rəhbərinin şifahi imzası ilə
E) Təhlükəsizlik xidmətinin razılığı ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

7. Məlumatın əks olunması üçün hazırlanmış daşıyıcılar necə uçota alınır?
A) Kitab halına salınmış işlərin uçotu jurnalında
B) Texniki sənədlərin uçotu jurnalında
C) Hazırlanmış sənədlərin uçotu jurnalında
D) İş dəftərlərinin uçotu jurnalında
E) Daxilolan sənədlərin uçotu jurnalında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

8. Bir neçə vərəqin yapışdırılması ilə hazırlanan vərəqələrdə hansı uçot aparılır?
A) Vərəqin yapışdırma yerlərinə göstərilən qeydləri əks etdirən möhür vurulur
B) Vərəqin yapışdırma yerlərinə göstərilən qeydləri əks etdirən tarix qoyulur
C) Vərəqin yapışdırma yerlərinə göstərilən qeydləri əks etdirən nömrə qoyulur

D) Vərəqin yapışdırma yerlərinə göstərilən qeydləri əks etdirən imza atılır
E) Vərəqin yapışdırma yerlərinə göstərilən qeydləri əks etdirən ştamp vurulur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

9. Eyniləşdirilməsinə imkan verən rekvizitlər qoyulmuş məlumat daşıyıcısının hazırlanmsı
üçün nəzərdə tutulan vərəqlər necə uçota götürülür?
A) Nömrə qoymadan
B) Ardıcıl nömrə ilə
C) Müxtəlif nömrə ilə
D) Eyni nömrə ilə
E) Oxşar nömrə ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

10. Məlumatları əks etdirilməsi üçün daşıyıcılar istifadəyə hansı müddətə verilə bilər?
A) Qısamüddətli və ya üzunmüddətli
B) Yalnız üzunmüddətli
C) Yalnız qısamüddətli
D) İyirmi beş günlüyünə
E) Bir həftəliyinə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

11. Daşıyıcıların təhvil-təslimi iş günü ərzində qaytarılmaq şərti ilə qısa müddətli istifadə
üçün necə qeydə alınır?
A) Sənədin təhvil-təslim vərəqəsi üzrə, xüsusi çamadanlarda və ya qovluqlarda saxlanmaq
şərtilə, iş dəftərlərinin uçotu jurnalı üzrə həyata keçirilir
B) Sənədin daxili siyahısı üzrə, xüsusi çamadanlarda və ya qovluqlarda saxlanmaq şərtilə, iş
dəftərlərinin uçotu jurnalı üzrə həyata keçirilir
C) Sənədin təhvil-təslim vərəqəsi üzrə, xüsusi şəxslərdə saxlamaq şərtilə, iş dəftərlərinin
uçotu jurnalı üzrə həyata keçirilir
D) Sənədin təhvil-təslim vərəqəsi üzrə, xüsusi çamadanlarda və ya qovluqlarda saxlanmaq
şərtilə, daxilolmanın uçotu jurnalı üzrə həyata keçirilir
E) Sənədin təhvil-təslim vərəqəsi üzrə, xüsusi çamadanlarda və ya qovluqlarda saxlanmaq
şərtilə, hazırlanan sənədlərin uçotu jurnalı üzrə həyata keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

12. Daşıyıcıların təhvil-təslimi iş günü ərzində qaytarılmaq şərti ilə uzun müddətli istifadə
üçün necə qeydə alınır?
A) İcraçıda olan sənədlərin daxili siyahısı üzrə, xüsusi çamadanlarda və ya qovluqlarda
saxlanmaq şərtilə, inventar uçotu jurnalı üzrə həyata keçirilir
B) İcraçıda olan sənədlərin daxili siyahısı üzrə, xüsusi çamadanlarda və ya qovluqlarda
saxlanmaq şərtilə, xaric olma uçotu jurnalı üzrə həyata keçirilir
C) İcraçıda olan sənədlərin daxili siyahısı üzrə, xüsusi çamadanlarda və ya qovluqlarda
saxlanmaq şərtilə, hazırlanan sənədlərin uçotu jurnalı üzrə həyata keçirilir
D) İcraçıda olan sənədlərin təhvil-təslim vərəqi üzrə, xüsusi çamadanlarda və ya
qovluqlarda saxlanmaq şərtilə, iş dəftərlərinin uçotu jurnalı üzrə həyata keçirilir
E) İcraçıda olan sənədlərin daxili siyahısı üzrə, xüsusi çamadanlarda və ya qovluqlarda
saxlanmaq şərtilə, iş dəftərlərinin uçotu jurnalı üzrə həyata keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

13. Qısamüddətli istifadə üçün verilmiş xüsusi dəftəçənin hansı hissəsində icraçının soyadı
yazılır?
A) Yalnız istifadə edilməmiş vərəqlərində və kötüklərində
B) Yalnız istifadə edilmiş vərəqlərində və son vərəqdə
C) Yalnız istifadə edilmiş vərəqlərində və kötüklərində
D) Yalnız istifadə edilmiş vərəqlərində və birinci vərəqdə
E) İstifadə edilmiş və edilməmiş vərəqlərində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

14. İcraçıda olan sənədlərin daxili siyahısı hansı formaya salınır və hansı uçot üzrə aparılır?
A) Qovluq şəkilinə salınır və iş dəftərlərinin uçotu jurnalı üzrə
B) Dəftər şəkilinə salınır və iş dəftərlərinin uçotu jurnalı üzrə
C) İnventar şəkilinə salınır və iş dəftərlərinin uçotu jurnalı üzrə
D) Kitab şəkilinə salınır və hazırlanmış sənədlərin uçotu jurnalı üzrə
E) Kitab şəkilinə salınır və iş dəftərlərinin uçotu jurnalı üzrə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

15. Dövlət sirri əks etdirən yazılı sənədlər haradan çap edilir?
A) Xüsusi dəftərçələrdə və ya vərəqələrdə hazırlanmış qaralamalardan

B) İş dəftərlərindən və ya vərəqələrdə hazırlanmış qaralamalardan
C) Xüsusi dəftərçələrdə və ya vərəqələrdə hazırlanmış sənədlərdən
D) Xüsusi dəftərçələrdə və ya vərəqələrdə hazırlanmış formalardan
E) Xüsusi işlərdə və ya vərəqələrdə hazırlanmış qaralamalardan
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

16. Çap edilmək üçün alınmış qaralama harada qeydiyyatda keçir və sonra kimə qaytarılır?
A) Hazırlanan sənədlərin ilkin uçot jurnalında, çap edilmiş sənədlə geri alınmır
B) Hazırlanan sənədlərin ilkin uçot jurnalında, çap edilmiş sənədlə geri alınır
C) Daxilolan sənədlərin ilkin uçot jurnalında, çap edilmiş sənədlə geri alınır
D) İnventar sənədlərin ilkin uçot jurnalında, çap edilmiş sənədlə geri alınır
E) Hazırlanan sənədlərin son uçot jurnalında, çap edilmiş sənədlə geri alınır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

17. Çap edilmış sənədin qaralamaları necə məhv edilir?
A) Çap edilmiş sənəd ilkin uçota götürüldüyü gün, hazırlanan sənədlərin ilkin uçotu jurnalı
üzrə
B) Çap edilmiş sənəd son uçota götürüldüyü gün, hazırlanan sənədlərin ilkin uçotu jurnalı
üzrə
C) Çap edilmiş sənəd ilkin uçota götürüldüyü gün, daxiloan sənədlərin ilkin uçotu jurnalı
üzrə
D) Çap edilmiş sənəd ilkin uçota götürüldüyü gün, inventar sənədlərin ilkin uçotu jurnalı
üzrə

E) Çap edilmiş sənəd ilkin uçota götürüldüyü gün, seçilmiş sənədlərin ilkin uçotu jurnalı
üzrə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

18. Xüsusi dəftərçədə və ya vərəqdə hazırlanmış qaralamanın çap edilməsi məqsədəuyğun
olmadıqda nə edilir?
A) Həmin vərəqlər dəftərçənin kötüyündə və ya hazırlanmış sənədlərin uçotu jurnalında
dövlət sirrinin mühafizə bölməsinin əməkdaşı və icraçı tərəfindən imza etməklə məhv edilir
B) Həmin vərəqlər dəftərçənin kötüyündə və ya iş dəftərlərinin uçotu jurnalında dövlət
sirrinin mühafizə bölməsinin əməkdaşı və icraçı tərəfindən imza etməklə məhv edilir
C) Həmin vərəqlər dəftərçənin kötüyündə və ya daxil olma sənədlərinin uçotu jurnalında
dövlət sirrinin mühafizə bölməsinin əməkdaşı və icraçı tərəfindən imza etməklə məhv edilir
D) Həmin vərəqlər dəftərçənin kötüyündə və ya inventar uçotu jurnalında dövlət sirrinin
mühafizə bölməsinin əməkdaşı və icraçı tərəfindən imza etməklə məhv edilir
E) Həmin vərəqlər dəftərçənin kötüyündə və ya xaric olan sənədlərin uçotu jurnalında
dövlət sirrinin mühafizə bölməsinin əməkdaşı və icraçı tərəfindən imza etməklə məhv edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

19. Dövlət sirri əks etdirməyən sənəd kimi işlənilmiş və çap edilmiş, lakin təşkilat
rəhbərinin qərarı ilə məxfiləşdirilmiş sənəd necə uçota götürürlür?
A) Bütün nüsxələr və qaralamalar dövlət sirrinin mühafizə bölməsinə təhvil verilir və
sənəd hazırlanan sənədlərin ilkin uçotu jurnalı üzrə uçota götürülür
B) Əsas nüsxələr və qaralamalar dövlət sirrinin mühafizə bölməsinə təhvil verilir və sənəd
hazırlanan sənədlərin ilkin uçotu jurnalı üzrə uçota götürülür
C) Bütün nüsxələr və qaralamalar dövlət sirrinin mühafizə bölməsinə təhvil verilir və sənəd
daxil olan sənədlərin ilkin uçotu jurnalı üzrə uçota götürülür

D) Bütün nüsxələr və qaralamalar dövlət sirrinin mühafizə bölməsinə təhvil verilir və
sənəd inventar sənədlərin ilkin uçotu jurnalı üzrə uçota götürülür
E) Bütün nüsxələr və qaralamalar dövlət sirrinin mühafizə bölməsinə təhvil verilir və sənəd
xaricolma sənədlərinin ilkin uçotu jurnalı üzrə uçota götürülür
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

20. İş gününün sonunda dövlət sirri əks olunmuş və onların əks olunması üçün nəzərdə
tutulmuş daşıyıcılar harada saxlanılır?
A) Tabe olduğu bölməyə təhvil verilir
B) Tabe olduğu bölmənin rəisinə təhvil verilir
C) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsinə təhvil verilir
D) Ümumi kargüzarlığ bölməsinə təhvil verilir
E) Xüsusi mühafizə bölməsinə təhvil verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

21. Sənədin məxfilik qrifi və konkret şəxsə ünvanlandığını, litrliyini bildirən digər
məhdudiyyət işarələri harada qoyulur?
A) İstinadla birgə sənədin nömrəsinin yanında, sağ küncdə
B) İstinadla birgə sənədin nömrəsinin üstünda, sağ küncdə
C) İstinadla birgə sənədin nömrəsinin solunda, sağ küncdə
D) İstinadla birgə sənədin nömrəsinin altında, sağ küncdə
E) İstinadla birgə sənədin nömrəsinin sağında, sol küncdə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

22. Hazırlanmış sənədin hansı nüsxələri imzalanır və imzanın tərkibinə nə əlavə olunur?
A) Birinci nüsxə imzalanır, sənədi imzalayan şəxsin imzası, adı və soyadı əlavə olunur
B) Bütün nüsxələr imzalanır, sənədi imzalayan şəxsin imzası, adı və soyadı əlavə olunur
C) Bütün nüsxələr imzalanır, sənədi imzalayan şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı əlavə olunur
D) Bütün nüsxələr imzalanır, sənədi imzalayan şəxsin imzası, tarix, adı və soyadı əlavə
olunur
E) Bütün nüsxələr imzalanır, sənədi imzalayan şəxsin imzası, vəzifəsi, adı və soyadı əlavə
olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

23. İki və daha çox vərəqdə çap edilmiş sənədin nömrələnməsi necə həyata keçirilir?
A) Hər bir nüsxənin birinci vərəqdən başlayaraq bütün vərəqlərini yuxarı sağ küncdə sıra
nömrəsi, aşağı orta hissədə sənədin qeydə alınma nömrəsi qoyulur
B) Hər bir nüsxənin ikinci vərəqdən başlayaraq bütün vərəqlərini yuxarı sol küncdə sıra
nömrəsi, aşağı orta hissədə sənədin qeydə alınma nömrəsi qoyulur
C) Hər bir nüsxənin ikinci vərəqdən başlayaraq bütün vərəqlərini yuxarı sağ küncdə sıra
nömrəsi, aşağı sağ hissədə sənədin qeydə alınma nömrəsi qoyulur
D) Hər bir nüsxənin ikinci vərəqdən başlayaraq bütün vərəqlərini yuxarı sağ küncdə sıra
nömrəsi, aşağı sol hissədə sənədin qeydə alınma nömrəsi qoyulur
E) Hər bir nüsxənin ikinci vərəqdən başlayaraq bütün vərəqlərini yuxarı sağ küncdə sıra
nömrəsi, aşağı orta hissədə sənədin qeydə alınma nömrəsi qoyulur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

24. Sənədin surəti və sənəddən çıxarış necə göstərilir?
A) Sənədin surətində birinci vərəqin yuxarı sağ küncündə “surət”, çıxarışda isə sənədin
adından sonra “çıxarış” sözü yazılır
B) Sənədin surətində ikinci vərəqin yuxarı sağ küncündə “surət”, çıxarışda isə sənədin
adından sonra “çıxarış” sözü yazılır
C) Sənədin surətində birinci vərəqin yuxarı sol küncündə “surət”, çıxarışda isə sənədin
adından sonra “çıxarış” sözü yazılır
D) Sənədin surətində birinci vərəqin yuxarı sağ küncündə “surət”, çıxarışda isə sənədin
adından əvvəl “çıxarış” sözü yazılır
E) Sənədin surətində sonuncu vərəqin yuxarı sağ küncündə “surət”, çıxarışda isə sənədin
adından sonra “çıxarış” sözü yazılır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

25. Sənəddən hazırlanmış çıxarış necə qeydiyyata alınır?
A) İlkin qeydə alınma nömrəsi verilir
B) Son qeydə alınma nömrəsi verilir
C) Əvvəlki qeydə alınma nömrəsi verilir
D) Daxil olma alınma nömrəsi verilir
E) Yeni qeydə alınma nömrəsi verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

26. Məlumat daşıyıcıları kim tərəfindən göndərilir?
A) Feldeger xidmətinin əməkdaşı tərəfindən
B) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsi tərəfindən
C) Təhlükəsizlik xidməti əməkdaşı tərəfindən
D) Kargüzarlıq bölməsi tərəfindən
E) İnsan resursları bölməsi tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

27. Sənədlər müşayət məktubu ilə göndərilərkən qoşma sözündən sonra nə yazılır?
A) Qoşmaların adları, qeydə alınma nömrəsi, nüsxələrin sayı və nömrələri, məxfilik qrifi,
vərəqlərin sayı
B) Qoşmaların nömrələri, qeydə alınma nömrəsi, nüsxələrin sayı və nömrələri, məxfilik
qrifi, vərəqlərin sayı
C) Qoşmaların adları, qeydə alınma tarixi, nüsxələrin sayı və həcmləri, məxfilik qrifi,
vərəqlərin sayı
D) Qoşmaların adları, qeydə alınma nömrəsi, nüsxələrin sayı və nömrələri, məxfilik
dərəcəsi, vərəqlərin sayı
E) Qoşmaların adları, qeydə alınma nömrəsi, nüsxələrin sayı və nömrələri, məxfilik qrifi,
vərəqlərin formatı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

28. Sənədlərin nüsxələri nə qədər olduqda ünvana göndərilmə göndəriş siyahısı üzrə həyata
keçirilir?
A) Səkkizdən çox olduqda

B) İkidən çox olduqda
C) Beşdən çox olduqda
D) Üçdən çox olduqda
E) Dörddən çox olduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

29. Təyinatı əlavə izahat tələb etməyən sənəd necə göndərilə bilər?
A) Müşayət məktubu olmaqla öz qeydə alınma nömrəsi ilə
B) Müşayət məktubu olmadan yeni qeydə alınma nömrəsi ilə
C) Müşayət məktubu olmadan ilkin qeydə alınma nömrəsi ilə
D) Müşayət məktubu olmadan öz qeydə alınma nömrəsi ilə
E) Müşayət məktubu olmadan növbəti qeydə alınma nömrəsi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

30. Məxfi sənədlərin icraçısı barədə qeyd qoyularkən rekvizitlər harada qoyulur?
A) Son vərəqin arxadan sol tərəfində sənədin ilkin uçot nömrəsi və tarixi, çap edilmiş
nüsxələrin sayı, çap edildiyi qaralamanın nömrəsi, məxfiliyin açılması tarixi, yaxud buna
səbəb ola biləcək hadisə, çap edən şəxsin vəzifəsi
B) Son vərəqin arxadan sol tərəfində sənədin ilkin uçot nömrəsi və tarixi, çap edilmiş
nüsxələrin sayı, çap edildiyi dəftərin nömrəsi, məxfiliyin açılması tarixi, yaxud buna səbəb
ola biləcək hadisə, çap edən şəxsin soyadı
C) Son vərəqin arxadan sağ tərəfində sənədin ilkin uçot nömrəsi və tarixi, çap edilmiş
nüsxələrin sayı, çap edildiyi qaralamanın nömrəsi, məxfiliyin açılması tarixi, yaxud buna
səbəb ola biləcək hadisə, çap edən şəxsin soyadı

D) Birinci vərəqin arxadan sol tərəfində sənədin ilkin uçot nömrəsi və tarixi, çap edilmiş
nüsxələrin sayı, çap edildiyi qaralamanın nömrəsi, məxfiliyin açılması tarixi, yaxud buna
səbəb ola biləcək hadisə, çap edən şəxsin soyadı
E) Son vərəqin arxadan sol tərəfində sənədin ilkin uçot nömrəsi və tarixi, çap edilmiş
nüsxələrin sayı, çap edildiyi qaralamanın nömrəsi, məxfiliyin açılması tarixi, yaxud buna
səbəb ola biləcək hadisə, çap edən şəxsin soyadı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

31. Sənədlərin zərflərə qoyulmasına, tələb necədir?
A) Qalın işıq keçirməyən zərflərdə, yaxud işıq keçirməyən salafana bukulməlidir
B) Qalın işıq keçirməyən zərflərdə, yaxud işıq keçirməyən kağıza bukulməlidir
C) Qalın işıq keçirməyən zərflərdə, yaxud işıq keçirməyən qovluğa qoyulmalıdır
D) Qalın işıq keçirməyən zərflərdə, yaxud çamadana qoyulmalıdır
E) Qalın işıq keçirməyən qovluqda, yaxud işıq keçirməyən işə qoyulmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

32. Zərfin üzərində hansı rekvizitlər qoyulur?
A) Yuxarı sol küncündə məxfilik qrifi və ya digər məhdudiyyət işarələri, zərfi hazırlayan
şəxsin “zərflər üçün” möhürü ilə təsdiq edilmiş imzası
B) Yuxarı sağ küncündə toxunulmazlıq qrifi və ya digər məhdudiyyət işarələri, zərfi
hazırlayan şəxsin “paketlər üçün” möhürü ilə təsdiq edilmiş imzası
C) Yuxarı sağ küncündə məxfilik qrifi və ya digər məhdudiyyət işarələri, zərfi hazırlayan
şəxsin “zərflər üçün” möhürü ilə təsdiq edilmiş imzası
D) Yuxarı sağ küncündə məxfilik qrifi və ya digər məhdudiyyət işarələri, zərfi hazırlayan
şəxsin “inventar üçün” möhürü ilə təsdiq edilmiş imzası

E) Yuxarı sağ küncündə məxfilik qrifi və ya digər fərqləndirici işarələri, zərfi hazırlayan
şəxsin “zərflər üçün” möhürü ilə təsdiq edilmiş imzası
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

33. Şəxsən, Liter S və s. məhdudiyyət qrifli sənədlər necə göndərilir?
A) Üçqat zərfdə, üstdəki zərf tikilmir, qapaqlarına zəruri sayda yarlıq yapışdırılır və zərfin
yuxarı sol küncündə xəbərdaredici “üçqat zərf” qeydi yazılır
B) İkiqat zərfdə, üstdəki zərf tikilmir, qapaqlarına altı ədəd yarlıq yapışdırılır və zərfin
yuxarı sol küncündə xəbərdaredici “ikiqat zərf” qeydi yazılır
C) Beşqat zərfdə, üstdəki zərf tikilmir, qapaqlarına dörd ədəd yarlıq yapışdırılır və zərfin
yuxarı sol küncündə xəbərdaredici “beşqat zərf” qeydi yazılır
D) Dördqat zərfdə, üstdəki zərf tikilmir, qapaqlarına zəruri sayda yarlıq yapışdırılır və
zərfin yuxarı sol küncündə xəbərdaredici “dördqat zərf” qeydi yazılır
E) İkiqat zərfdə, üstdəki zərf tikilmir, qapaqlarına zəruri sayda yarlıq yapışdırılır və zərfin
yuxarı sol küncündə xəbərdaredici “ikiqat zərf” qeydi yazılır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

34. İkiqat zərfləmədə məhdudiyyət qrifi, göndərilən və alan konkret şəxslərin vəzifəsi və
soyadları harada göstərilir?
A) Yalnız daxili zərfin üzərində
B) Yalnız üstdəki zərfin üzərində
C) Yalnız zərfin sağ küncündə
D) Yalnız zərfin sol küncündə
E) Yalnız zərfin ortasında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

35. Ezamiyyət tapşırığı yerinə yetirmək məqsədilə ezam olunan şəxs tərəfindən bilavasitə
istifadəsi zəruri olan sənədlər qabaqcadan necə göndərilir?
A) “Şəxsən” rekvizitli ikiqat zərfdə
B) “Məxfi” rekvizitli ikiqat zərfdə
C) “Konfidensial” rekvizitli ikiqat zərfdə
D) “Tam məxfi” rekvizitli ikiqat zərfdə
E) “Qeyri-məxfi” rekvizitli ikiqat zərfdə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

36. “Şəxsən”, “Liter S2 və s. məhdudiyyət qrifli zərflər hansı sənədlərlə bir yerdə göndərilə
bilər?
A) Məktub və digər məxfi sənədlərlə eyni zərfdə
B) Tam məxfi və məxfi sənədlərlə eyni zərfdə
C) Eyni zərfdə göndərilməsi yolverilməzdir
D) Qeyri-məxfi və məxfi sənədlərlə eyni zərfdə
E) Xüsusi əhəmiyyətli və məxfi sənədlərlə eyni zərfdə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

37. Reyestr kim tərəfindən imzalanır və kimin möhürü ilə təsdiqlənir?

A) Korrespondensiyanı qəbul edən şəxs tərəfindən imzalanır, dövlət sirrinin mühafizə
bölməsinin “zərflər üçün” möhürü ilə təsdiqlənir
B) Korrespondensiyanı göndərən şəxs tərəfindən imzalanır, dövlət sirrinin mühafizə
bölməsinin “zərflər üçün” möhürü ilə təsdiqlənir
C) Korrespondensiyanı göndərən şəxs tərəfindən imzalanır, dövlət sirrinin mühafizə
bölməsinin “məxfi” möhürü ilə təsdiqlənir
D) Korrespondensiyanı göndərən şəxs tərəfindən imzalanır, dövlət sirrinin mühafizə
bölməsinin “inventar” möhürü ilə təsdiqlənir
E) Korrespondensiyanı göndərən şəxs tərəfindən imzalanır, dövlət sirrinin mühafizə
bölməsinin “qəbul edildi” möhürü ilə təsdiqlənir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

38. Reyistrlərin uçotu necə aparılır?
A) İşdəki sənədlərin ardıcıllıq siyahısı üzrə
B) İşdəki sənədlərin inventar uçotu üzrə
C) İşdəki vərəqlərin nömrələnməsi uçotu üzrə
D) İşdəki sənədlərin daxili siyahısı üzrə
E) İşdəki sənədlərin təhvil-təslim siyahısı üzrə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

39. Reyestrə daxil edilən işlər harada qeydə alınır və bağlanma tarixindən hansı müddətə
saxlanılır?
A) “Xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və məxfi işlər nomenklaturu”na daxil edilir və işin
bağlanma tarixindən başlayaraq ən azı dörd il müddətində saxlanılır

B) “Xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və məxfi işlər nomenklaturu”na daxil edilir və işin
bağlanma tarixindən başlayaraq ən azı on il müddətində saxlanılır
C) “Xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və məxfi işlər nomenklaturu”na daxil edilir və işin
bağlanma tarixindən başlayaraq ən azı beş il müddətində saxlanılır
D) “Xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və məxfi işlər nomenklaturu”na daxil edilir və işin
bağlanma tarixindən başlayaraq ən azı üç il müddətində saxlanılır
E) “Xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və məxfi işlər nomenklaturu”na daxil edilir və işin
bağlanma tarixindən başlayaraq ən azı bir il müddətində saxlanılır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

40. Paylama kitabları harada qeydə alınır və bağlanma tarixindən hansı müddətə saxlanılır?
A) Jurnalların, kartotekaların və bağlanmış işlərin uçotu jurnalında və kitabın bağlanma
tarixindən başlayaraq ən azı bir il müddətində saxlanılır
B) Jurnalların, kartotekaların və bağlanmış işlərin uçotu jurnalında və kitabın bağlanma
tarixindən başlayaraq ən azı üç il müddətində saxlanılır
C) Jurnalların, kartotekaların və bağlanmış işlərin uçotu jurnalında və kitabın bağlanma
tarixindən başlayaraq ən azı beş il müddətində saxlanılır
D) Jurnalların, kartotekaların və bağlanmış işlərin uçotu jurnalında və kitabın bağlanma
tarixindən başlayaraq ən azı dörd il müddətində saxlanılır
E) Jurnalların, kartotekaların və bağlanmış işlərin uçotu jurnalında və kitabın bağlanma
tarixindən başlayaraq ən azı on il müddətində saxlanılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

41. Sənəd səhvən göndərildikdə nə edilir?
A) Göndərilmiş sənəd açılmır, DSMB tərəfindən izlənilir, təyinatı üzrə orqanlara göndərilir
və bu barədə “Zərf-nəzarət” jurnalında sənədin adı və tarixi qeyd edilir

B) Öz qeydə alınma nömrəsi ilə onu göndərənə qaytarılır, "Zərf-nəzarət jurnalı"nda isə
reysterin nömrəsi və tarixi göstərilir
C) Öz qeydə alınma nömrəsi ilə onu müvafiq orqanlara qaytarılır, "Zərf-nəzarət jurnalı"nda
isə reysterin nömrəsi, tarixi və göndərilən idarənin adı məxfi saxlanılır
D) Öz qeydə alınma nömrəsi ilə onu müvafiq orqanlara və ya göndərənə qaytarılır, "Nəzarət
jurnalı"nda isə reysterin nömrəsi, möhürü və tarixi göstərilir
E) Göndərilmiş sənəd açılır, DSMB tərəfindən oxunur, təyinatı üzrə göndərilir və bu barədə
“Zərf-nəzarət” jurnalında reysterin nömrəsi və tarixi qeyd edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

42. Dövlər sirrinin mühafizə bölməsi onun struktur bölməsinə göndərilmiş zərf ilə hansı
əməliyyatı aparır?
A) Zərfi açmır, reyestrlə (paylama kitabı) təyinatı üzrə göndərir və bu barədə “Zərf-nəzarət”
jurnalında qeyd edir
B) Zərfi açır, reyestrlə (paylama kitabı) təyinatı üzrə göndərir və bu barədə “Zərf-nəzarət”
jurnalında qeyd edir
C) Zərfi açmır, reyestrlə (paylama kitabı) təyinatı üzrə göndərir və bu barədə “Daxilolma ”
jurnalında qeyd edir
D) Zərfi açmır, reyestrlə (paylama kitabı) təyinatı üzrə göndərir və bu barədə “Xaricolma”
jurnalında qeyd edir
E) Zərfi açmır, reyestrlə (paylama kitabı) təyinatı üzrə göndərir və bu barədə heç bir
jurnalında qeyd etmir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

43. “Şəxsən” qrifli zərf kim tərəfində açılır?
A) Ünvanlandığı şəxs və ya məxfi hissənin əməkdaşı tərəfindən

B) Ünvanlandığı şəxs və ya məxfi hissənin rəhbəri tərəfindən
C) Ünvanlandığı şəxs və ya onun səlahiyyət verdiyi şəxs tərəfindən
D) Ünvanlandığı şəxs və ya ümumi şöbənin əməkdaşı tərəfindən
E) Ünvanlandığı şəxs və ya ümumi şöbənin rəhbəri tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

44. Müşayət məktubu olmadan daxil olmuş nəşrlər, kitablar və digər inventarlar harada
qeydiyyata alınır?
A) Qovluq şəklinə salınmış yazılı materialların inventar uçotu jurnalında
B) Kitab şəklinə salınmış yazılı materialların inventar uçotu jurnalında
C) Kitab şəklinə salınmış inventar materialların daxilolma uçotu jurnalında
D) Kitab şəklinə salınmış iş dəftərlərinin inventar uçotu jurnalında
E) Kitab şəklinə salınmış hazırlanmış materialların inventar uçotu jurnalında
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

45. Müşayət məktubu olmadan daxil olmuş dövlət sirri ilə işləməyə buraxılış vərəqələri
harada qeydiyyata alınır?
A) İşçilərin buraxılış vərəqələrinin uçotu jurnalında
B) Texniki vərəqələrin uçotu jurnalında
C) İşçilərin şəxsi vərəqələrinin uçotu jurnalında
D) İşçilərin öhdəliklərinin uçotu jurnalında
E) İşçilərin əmək müqavilələrinin uçotu jurnalında

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

46. İş dəftərləri harada qeydiyyata alınır?
A) İş dəftərlərinin uçotu jurnalında
B) Kitab halına salınmış inventar uçotu jurnalında
C) Daxil olan sənədlərin uçotu jurnalında
D) Hazırlanmış sənədlərin uçotu jurnalında
E) Buraxılış vərəqələrinin uçotu jurnalında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

47. Daxil olmuş sənədlərin qeydə alınması nömrələri hansı jurnalda qeyd edilir?
A) “Zərf-nəzarət” jurnalında
B) “Hazırlanmış sənədlər” jurnalında
C) “Texniki sənədlər” jurnalında
D) “Buraxılış vərəqləri” jurnalında
E) “Daxıl olma” jurnalında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

48. Müxtəlif məxfilik qrifli və ya adlı texniki sənədin hazırlanması üçün vərəqələr necə və
hansı uçota götürülür?

A) Eyni nömrələr üzrə, ilkin uçota
B) Ayrı-ayrı nömrələr üzrə, ardıcıl uçota
C) Ayrı-ayrı nömrələr üzrə, ilkin uçota
D) Ayrı-ayrı sıralama üzrə, ilkin uçota
E) Ayrı-ayrı bölmələr üzrə, ilkin uçota
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

49. İlkin uçota götürülmüş vərəqələr məxfilik qrifi necə göstərilir və kim təsdiq edir?
A) Vərəqlərin birincisinin üz vərəqində işlənib hazırlanan sənədin icraçısının soyadı və adı
göstərilir, məxfilik qrifi baş konstruktor və ya icraçı struktur bölməsinin rəhbəri təsdiq edir
B) Vərəqlərin birincisinin üz vərəqində işlənib hazırlanan sənədin məxfilik qrifi və adı
göstərilir, məxfilik qrifi baş mühəndis və ya icraçı struktur bölməsinin rəhbəri təsdiq edir
C) Vərəqlərin birincisinin üz vərəqində işlənib hazırlanan sənədin məxfilik qrifi və tarixi
göstərilir, məxfilik qrifi baş konstruktor və ya icraçı struktur bölməsinin rəhbəri təsdiq edir
D) Vərəqlərin birincisinin üz vərəqində işlənib hazırlanan sənədin tarixi və adı göstərilir,
məxfilik qrifi baş konstruktor və ya icraçı struktur bölməsinin rəhbəri təsdiq edir
E) Vərəqlərin birincisinin üz vərəqində işlənib hazırlanan sənədin məxfilik qrifi və adı
göstərilir, məxfilik qrifi baş konstruktor və ya icraçı struktur bölməsinin rəhbəri təsdiq edir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

50. Əsli hazırlanan və texniki sənədlərin uçotu jurnalında qeydlər yazıldıqdan sonra
orijinalı nə edirlər?
A) Məhv edirlər
B) Arxivə verirlər

C) Kargüzarlıqda saxlanılır
D) Məxfi hissədə saxlanılır
E) İcraçıda qalır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

51. Texniki sənədlərin ilkin uçotu üzrə kartoteka necə aparılır, başa çatmış texniki
sənədlərin ilkin uçotu vərəqəsini nə edirlər?
A) Fasiləsiz, illik yoxlamadan sonra uçot vərəqələrinin və onların hərəkətinin uçotu
jurnalında qeydlər yazılmaqla məhv edilir
B) Fasiləli, illik yoxlamadan sonra uçot vərəqələrinin və onların hərəkətinin uçotu
jurnalında qeydlər yazılmaqla məhv edilir
C) Fasiləsiz, rüblük yoxlamadan sonra uçot vərəqələrinin və onların hərəkətinin uçotu
jurnalında qeydlər yazılmaqla məhv edilir
D) Fasiləsiz, illik yoxlamadan sonra inventar uçotu və onların hərəkətinin uçotu jurnalında
qeydlər yazılmaqla məhv edilir
E) Fasiləsiz, illik yoxlamadan sonra uçot vərəqələrinin və onların hazırlanma uçotu
jurnalında qeydlər yazılmaqla arxivə verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi
sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli fərmanı

52. Aşağıdakılardan hansı dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələrin vəzifələrinə
aiddir?
A) Qeyri-məxfi məlumatların mümkün axın kanallarının müəyyən edilməsi, sızmanın
qarşısının alınması, bu sahədə zəruri tədbirlərin işlənib hazırlanması
B) Konfidensial məlumatların mümkün axın kanallarının müəyyən edilməsi, sızmanın
qarşısının alınması, bu sahədə zəruri tədbirlərin işlənib hazırlanması

C) “Şəxsən” qrifli məlumatların mümkün axın kanallarının müəyyən edilməsi, sızmanın
qarşısının alınması, bu sahədə zəruri tədbirlərin işlənib hazırlanması
D) Gizli məlumatların mümkün axın kanallarının müəyyən edilməsi, sızmanın qarşısının
alınması, bu sahədə zəruri tədbirlərin işlənib hazırlanması
E) Məxfi məlumatların mümkün axın kanallarının müəyyən edilməsi, sızmanın qarşısının
alınması, bu sahədə zəruri tədbirlərin işlənib hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti orqanlarının, müəssisə, idarə və
təşkilatlarının dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələri haqqında Nümunəvi
Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 160
nömrəli 17 oktyabr 2002-ci il qərarı.

53. Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələrin vəzifələrinə aid olanı göstərin?
A) Məxfi işlərin təşkili, beynəlxalq əlaqələr üzrə fəaliyyət prosesində qorunma rejiminin
təmin edilməsi
B) Məxfi kargüzarlığın təşkili, beynəlxalq əlaqələr üzrə fəaliyyət prosesində “liter”
rejiminin təmin edilməsi
C) Məxfi kargüzarlığın təşkili, beynəlxalq əlaqələr üzrə fəaliyyət prosesində məxfilik
rejiminin təmin edilməsi
D) Məxfi kargüzarlığın təşkili, beynəlxalq əlaqələr üzrə fəaliyyət prosesində buraxılış
rejiminin təmin edilməsi
E) Məxfi kargüzarlığın təşkili, beynəlxalq əlaqələr üzrə fəaliyyət prosesində mühafizə
rejiminin təmin edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti orqanlarının, müəssisə, idarə və
təşkilatlarının dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələri haqqında Nümunəvi
Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 160
nömrəli 17 oktyabr 2002-ci il qərarı.

54. Təşkilatlarda məxfiləşdirilməli məlumatlar siyahısılarının işlənməsinə, məlumat
daşıyıcılarının məxfilik dərəcələrinin vaxtında və düzgün təyin olunmasına kim nəzarət
edir?
A) İdarələrarası komissiya

B) Ekspert komissiyası
C) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsi
D) Təhlükəsizlik komissiyası
E) Xüsusi mühafizə xidməti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti orqanlarının, müəssisə, idarə və
təşkilatlarının dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələri haqqında Nümunəvi
Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 160
nömrəli 17 oktyabr 2002-ci il qərarı.

55. Aşağıdakı hansı tədbirlərdə dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələri iştirak
edir?
A) Məxfilik dərəcələrinin, məxfilik müddətlərinin açılmasi, təkliflərinin verilməsi, ekspert
rəyinin hazırlanmasında
B) Məxfilik dərəcələrinin, məxfilik müddətlərinin dəyişdirilməsi, təkliflərinin verilməsi,
ekspert rəyinin hazırlanmasında
C) Məxfilik dərəcələrinin, məxfilik müddətlərinin dəyişdirilməsi, təkliflərinin verilməsi,
ekspert rəyinin müəyyənləşdirilməsi
D) Məxfilik dərəcələrinin, məxfilik müddətlərinin dəyişdirilməsi, təkliflərinin verilməsi,
arxivə verilmənin hazırlanmasında
E) Məxfilik dərəcələrinin, məxfilik müddətlərinin dəyişdirilməsi, arxivə verilmənin
hazırlanması, ekspert rəyinin hazırlanmasında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti orqanlarının, müəssisə, idarə və
təşkilatlarının dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələri haqqında Nümunəvi
Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 160
nömrəli 17 oktyabr 2002-ci il qərarı.

56. Aşağıdakı hansı tədbirlər dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələrin
fəaliyyətinə aiddir?
A) Təcrübi əhəmiyyətini itirmiş, elmi, tarixi bitmiş olmayan məxfi sənədlərin məhv edilməsi
üçün seçilməsi və məhvi, saxlama müddəti bitmiş məxfi sənədlərin arxivə verilməsi

B) Təcrübi əhəmiyyətini itirmiş, elmi, tarixi dəyəri olmayan məxfi sənədlərin məhv edilməsi
üçün seçilməsi və məhviliyinin açılması, saxlama müddəti bitmiş məxfi sənədlərin arxivə
verilməsi
C) Təcrübi əhəmiyyətini itirmiş, elmi, tarixi dəyəri olmayan məxfi sənədlərin məxfiliyinin
açılması üçün seçilməsi və məhvi, saxlama müddəti bitmiş məxfi sənədlərin arxivə verilməsi
D) Təcrübi əhəmiyyətini itirmiş, elmi, tarixi dəyəri olmayan məxfi sənədlərin məhv
edilməsi üçün seçilməsi və məhvi, saxlama müddəti bitmiş məxfi sənədlərin arxivə
verilməsi
E) Təcrübi əhəmiyyətini itirməmiş, elmi, tarixi dəyəri olmayan məxfi sənədlərin məhv
edilməsi üçün seçilməsi və məhvi, saxlama müddəti bitmiş məxfi sənədlərin arxivə
verilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti orqanlarının, müəssisə, idarə və
təşkilatlarının dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələri haqqında Nümunəvi
Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 160
nömrəli 17 oktyabr 2002-ci il qərarı.

57. Aşağıdakı hansı tədbirlər dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələrin vəzifəsinə
aid olanı göstərin?
A) Məxfi sənədlərin çoxaldılması, qeydiyyatına, saxlanmasına, işlənilməsinə nəzarət, digər
təşkilatlarlla iş zamanı dövlət sirrinin yayılmamasının qarşısının alınması
B) Məxfi sənədlərin çoxaldılması, qeydiyyatına, saxlanmasına, istifadəsinə nəzarət, digər
təşkilatlarlla iş zamanı dövlət sirrinin yayılmamasının qarşısının alınması
C) Məxfi sənədlərin çoxaldılması, qeydiyyatına, saxlanmasına, istifadəsinə nəzarət, digər
təşkilatlarlla iş zamanı dövlət sirrinin yayılmasının qarşısının alınması
D) Məxfi sənədlərin çoxaldılması, öyrənilməsi, saxlanmasına, istifadəsinə nəzarət, digər
təşkilatlarlla iş zamanı dövlət sirrinin yayılmamasının qarşısının alınması
E) Məxfi sənədlərin məhvinə, qeydiyyatına, saxlanmasına, istifadəsinə nəzarət, digər
təşkilatlarlla iş zamanı dövlət sirrinin yayılmamasının qarşısının alınması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti orqanlarının, müəssisə, idarə və
təşkilatlarının dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələri haqqında Nümunəvi
Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 160
nömrəli 17 oktyabr 2002-ci il qərarı.

58. Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılanların təlimatlandırılması, ixtisalarının artırılması,
buraxılşın rəsmiləşdirilməsində iştirak, əməkdaşların ixtisas artırılmasının təşkili kimin
vəzifəsidir?
A) Mərkəzi arxiv üzrə struktur bölmələrinin
B) Məxfi kargüzarlıq üzrə struktur bölmələrinin
C) Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələrinin
D) İnsan resursları üzrə struktur bölmələrinin
E) Xüsusi mühafizə üzrə struktur bölmələrinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti orqanlarının, müəssisə, idarə və
təşkilatlarının dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələri haqqında Nümunəvi
Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 160
nömrəli 17 oktyabr 2002-ci il qərarı.

59. Aşağıdakı hansı tədbirlər məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin fəaliyyətinə aiddir?
A) Məlumatlılığın qeydiyyatının aparılması, struktur bölmələrdə məxfilik rejiminin
vəziyyətinin yoxlanması, məxfi məlumat saxlanclarının itirilməsi ilə əlaqədar təhqiqat
aparmaq
B) Məlumatlılığın qeydiyyatının aparılması, struktur bölmələrdə məxfilik rejiminin
vəziyyətinin təmini, məxfi məlumat daşıyıcılarının itirilməsi ilə əlaqədar təhqiqat aparmaq
C) Məlumatlılığın qeydiyyatının aparılması, struktur bölmələrdə konfidensiallıq
vəziyyətinin yoxlanması, məxfi məlumat daşıyıcılarının itirilməsi ilə əlaqədar təhqiqat
aparmaq
D) Məlumatlılığın qeydiyyatının aparılması, struktur bölmələrdə məxfilik rejiminin
vəziyyətinin yoxlanması, məxfi məlumat daşıyıcılarının itirilməsi ilə əlaqədar təhqiqat
aparmaq
E) Məlumatlılığın qeydiyyatının aparılması, struktur bölmələrdə buraxılış rejiminin
vəziyyətinin yoxlanması, məxfi məlumat daşıyıcılarının itirilməsi ilə əlaqədar təhqiqat
aparmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: «Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti orqanlarının, müəssisə, idarə və
təşkilatlarının dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələri haqqında Nümunəvi
Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 160
nömrəli 17 oktyabr 2002-ci il qərarı.

60. Aşağıdakı hansı tədbirlər dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələrin
hüquqlarına aiddir?
A) Təşkilatın mütəxəssislərinin buraxılş rejiminin təmin olunmasına cəlb etmək,
tabelikdəki struktur bölmələrdə yoxlamalar keçirmək, ştat cədvəllərinin tərtibində iştirak
etmək, tövsiyyə və tapşırıqlar vermək
B) Təşkilatın mütəxəssislərinin məxfilik rejiminin təmin olunmasına cəlb etmək, tabelikdəki
struktur bölmələrdə yoxlamalar keçirmək, ştat cədvəllərinin tərtibində iştirak etmək,
tövsiyyə və tapşırıqlar vermək
C) Təşkilatın mütəxəssislərinin məxfilik rejiminin təşkil olunmasına cəlb etmək, tabelikdəki
struktur bölmələrdə yoxlamalar keçirmək, ştat cədvəllərinin tərtibində iştirak etmək,
tövsiyyə və tapşırıqlar vermək
D) Təşkilatın mütəxəssislərinin məxfilik rejiminin təmin olunmasına cəlb etmək,
tabelikdəki struktur bölmələrdə yoxlamalar keçirmək, növbətçilik cədvəllərinin tərtibində
iştirak etmək, tövsiyyə və tapşırıqlar vermək
E) Təşkilatın mütəxəssislərinin məxfilik rejiminin təmin olunmasına cəlb etmək, tabelikdəki
struktur bölmələrdə yoxlamalar keçirmək, ştat cədvəllərinin tərtibində iştirak etmək,
tövsiyyə və tapşırıqlar almaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti orqanlarının, müəssisə, idarə və
təşkilatlarının dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələri haqqında Nümunəvi
Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 160
nömrəli 17 oktyabr 2002-ci il qərarı.

61. Dövlət sirrinin mühafizə sistemi nə deməkdir?
A) Dövlət sirrini mühafizə orqanlarının, dövlət sirri təşkil edən məlumatların və həmin
məlumatların daşıyıcılarının mühafizəsi üçün bu orqanların istifadə etdikləri vasitə və
metodların, habelə bu məqsədlə həyata keçirilən tədbirlərin məcmuəsidir
B) Dövlət sirrini mühafizə orqanlarının, dövlət sirri təşkil edən məlumatların və həmin
məlumatların daşıyıcılarının mühafizəsi üçün bu orqanların istifadə etdikləri vasitə və
metodların məcmuəsidir

C) Dövlət sirrini mühafizə orqanlarının, dövlət sirri təşkil edən məlumatların və həmin
məlumatların daşıyıcılarının mühafizəsi üçün bu orqanların istifadə etdikləri vasitələrin,
habelə bu məqsədlə həyata keçirilən tədbirlərin məcmuəsidir
D) Dövlət sirrini mühafizə orqanlarının, dövlət sirri təşkil edən məlumatların və həmin
məlumatların daşıyıcılarının mühafizəsi üçün bu orqanların istifadə etdikləri metodların,
habelə bu məqsədlə həyata keçirilən tədbirlərin məcmuəsidir
E) Dövlət sirrini mühafizə orqanlarının, dövlət sirri təşkil edən məlumatların daşıyıcılarının
mühafizəsi üçün bu orqanların istifadə etdikləri vasitə və metodların, habelə bu məqsədlə
həyata keçirilən tədbirlərin məcmuəsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

62. 9. Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu hansıdır?
A) 07.09.2004-il 713№ IIQ
B) 07.08.2004-il 733№ IIQ
C) 07.09.2004-il 733№ IIQ
D) 17.10.2004-il 723№ IIQ
E) 27.09.2004-il 743№ IIQ
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

63. İnsanların həyat və sağlamlığı üçün təhlükə törədən fövqəladə hadisələr və qəzalar,
onların nəticələri, habelə təbii fəlakətlər, onların rəsmi proqnozları və nəticələri haqqında
məlumatlar dövlət sirrinə aid edilərək, məxfiləşdirilirmi?
A) Bəli
B) Xeyr
C) Göstəriş olarsa
D) Dövlətin maraqları nəzərə alınmaqla

E) Rəhbərin göstərişinə əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

64. Ekologiya, səhiyyə, sanitariya, demoqrafiya, təhsil, mədəniyyət və kənd təsərrüfatının,
cinayətkarlığın vəziyyəti haqqında məlumatlar dövlət sirrinə aid edilərək, məxfiləşdirilirmi?
A) Xeyr
B) Bəli
C) Rəhbərin göstərişinə əsasən
D) Dövlətin maraqları nəzərə alınmaqla
E) Göstəriş olarsa
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

65. Dövlətin vətəndaşlara, vəzifəli şəxslərə, müəssisə, idarə və təşkilatlara verdiyi
imtiyazlar, güzəştlər və kompensasiyalar haqqında məlumatlar dövlət sirrinə aid edilərək,
məxfiləşdirilirmi?
A) Bəli
B) Göstəriş olarsa
C) Rəhbərin göstərişinə əsasən
D) Xeyr
E) Dövlətin maraqları nəzərə alınmaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

66. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının pozulması faktları haqqında
məlumatlar dövlət sirrinə aid edilərək, məxfiləşdirilirmi?
A) Dövlətin maraqları nəzərə alınmaqla
B) Rəhbərin göstərişinə əsasən
C) Bəli
D) Göstəriş olarsa
E) Xeyr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

67. Azərbaycan Respublikasının ali vəzifəli şəxslərinin səhhəti haqqında məlumatlar dövlət
sirrinə aid edilərək, məxfiləşdirilirmi?
A) Göstəriş olarsa
B) İcazə verilərsə
C) İdarəetmə maraqları nəzərə alınmaqla
D) Xeyr
E) Bəli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

68. Dövlət hakimiyyət orqanları və onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən qanunvericiliyin
pozulması faktları haqqında məlumatlar dövlət sirrinə aid edilərək, məxfiləşdirilirmi?
A) İcazə verilərsə
B) Xeyr
C) Dövlətin maraqları nəzərə alınmaqla
D) Bəli

E) Göstəriş olarsa
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

69. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların neçə məxfilik dərəcəsi var?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 5
E) 1
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

70. Dövlət sirri təşkil edən məlumat daşıyıcılarının neçə məxfilik qrif var?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 2
E) 6
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

71. Aşağıdakılar hansı məxfilik qrifinə aiddir?
A) “Dövlət əhəmiyyətli”, “tam məxfi”, “məxfi”

B) “Xüsusi ilə əhəmiyyətli”, “tam məxfi”, “məxfi”
C) “Xüsusi əhəmiyyətli”, “tam məxfi”, “məxfi”,”xidməti istifadə üçün”
D) “Xüsusi əhəmiyyətli”, “tamamilə məxfi”, “məxfi”
E) “Xüsusi əhəmiyyətli”, “tam məxfi”, “məxfi”
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

72. Dövlət sirrinə aid olan məlumatların məxfiləşdirilməsi üçün hansı siyahı hazırlanır?
A) Dövlət sirrinə aid edilən məlumatların siyahısı
B) Obyektlərin məlumatları haqqında təlimat
C) Mühafizə tədbirlərinin siyahısı
D) Qorunmağa ehtiyacı olan məlumatlar siyahısı
E) Məxfi məlumatların siyahısı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

73. Məxfiləşdirilməli məlumatların geniş siyahılarını kim tərtib edir və məxfilik dərəcələrini
kim müəyyənlışdirir?
A) Nazirlər Kabineti
B) Dövlət sirrinə aid edilən məlumatlar barəsində sərəncam vermək hüququna malik olan
dövlət hakimiyyəti orqanı
C) Fövqəladə hallar üzrə dövlət komissiyası
D) Təhlükəsizlik şurası
E) Ekspert komissiyası
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

74. İdarə, təşkilatlarda hazırlanmış məlumatların, onların daşıyıcılarının məxfiləşdirilməsi
üçün əsas nədir?
A) İdarə, təşkilatlarda qüvvədə olan məxfiləşdirilməli məlumatlar siyahısı
B) İdarə, təşkilat rəhbərlərinin əmrləri
C) İdarə, təşkilat üzrə təlimatlar
D) İdarə, təşkilatların direktivləri
E) Mövcud qanunlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

75. İdarə, təşkilatlarda hazırlanmış məlumatların daşıyıcılarına məxfilik qrifi nəyə uyğun
verilir?
A) Mövcud qanunlara əsasən
B) İdarə, təşkilat üzrə təlimatlara əsasən
C) İdarə, təşkilatlarda qüvvədə olan məxfiləşdirilməli məlumatlar siyahısına əsasən
D) İdarə, təşkilatların direktivlərinə əsasən
E) İcraçının qərarına əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

76. Hazırlanmış məlumat qüvvədə olan siyahıda yoxdursa məxfilik qrifi necə təyin olunur?
A) Ehtimal olunun məxfilik dərəcəsi
B) Tam məxfi qrifi

C) Məxfi qrifi
D) Xüsusi əhəmiyyətli qrifi
E) Dövlət əhəmiyyətli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

77. Hazırlanmış məlumat qüvvədə olan siyahıda yoxdursa məxfilik qrifi təyin edildikdə bu
barədə hansı müddət ərzində təklif göndərilməlidir?
A) On gün
B) Üç ay
C) Bir ay
D) Bir həftə
E) Beş gün
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

78. Qüvvədə olan siyahını təsdiq etmiş dövlət hakimiyyəti orqanı daxil olmuş təkliflərin
hansı müddət ərzində ekspertzasını təşkil etməli və qərar qəbul etməlidir?
A) Üç ay ərzində
B) İki ay ərzində
C) Bir ay ərzində
D) On gün ərzində
E) Bir həftə ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

79. İdarə, müəsissələrə aid olan məlumatlar dövlət sirrinə aid edilən məlumatlar siyahısına
nəyə əsasən salınır?
A) Dövlət hakimiyyəti orqanlarının təqdimatına əsasən
B) Müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanlarının təqdimatına əsasən
C) Məlumat mülkiyyətçisinin və ya müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanlarının təqdimatına
əsasən
D) İcraçıların təqdimatına əsasən
E) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin təqdimatına əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

80. Xarici təşkilatların və əcnəbilərin məlumat üzərində mülkiyyət hüququ məhdudlaşdırıla
bilərmi.?
A) Xeyr,əgər həmin məlumat Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi pozulmadan əldə
edilmişsə
B) Bəli
C) Göstəriş varsa
D) Rəhbərin əmri ilə
E) Yuxarı orqanlar qərar verərsə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

81. Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun tələblərini yerinə
yetirmək üçün öhdəlik götürmüş və ya statusuna görə buna borclu olan şəxslər üçün bu
qanunun tələblərinin icrası məcburidirmi?
A) Orqanların göstərişinə əsasən

B) Şəxsin istəyinə uyğun
C) Bəli
D) Xeyr
E) Təşkilat rəhbərinin göstərişinə uyğun
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

82. Digər dövlətlər tərəfindən Azərbaycan Respublikasına verilmiş dövlət sirri təşkil edən
məlumatlar hansı normativ sənədlə tənzimlənir?
A) 17.09.2006-il 733№ IIQ
B) 07.09.2004-il 733№ IIQ
C) 17.09.2003-il 733№ IIQ
D) 27.09.2004-il 723№ IIQ
E) 17.09.2005-il 713№ IIQ
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

83. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi və
mühafizəsi sahəsində vəzifələri hansılardır?
A) Dövlət sirrinin mühafizəsi sahəsində orqanların vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətlərini
müəyyən edir və dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi üzrə dövlət büdcəsindən
yönəldilən vəsaitə baxır
B) Dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi üzrə dövlət büdcəsindən yönəldilən vəsaitə
nəzarət edir
C) Dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi üzrə dövlət büdcəsindən yönəldilən vəsaitə
baxır
D) Dövlət sirrinin mühafizəsi sahəsində Milli Məclis Aparatının vəzifəli şəxslərinin
səlahiyyətlərini müəyyən edir

E) Dövlət sirrinin mühafizəsi sahəsində Milli Məclis Aparatının vəzifəli şəxslərinin
səlahiyyətlərini müəyyən edir və dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi üzrə dövlət
büdcəsindən yönəldilən vəsaitə baxır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

84. Azərbaycan Respublikası ərazisinin müdafiə və mühüm iqtisadi əhəmiyyətli geodeziya
məntəqələrinin və coğrafi obyektlərinin koordinatları dövlət sirri təşkil edən məlumatlar
siyahısına aiddirmi?
A) Xeyr
B) Bəli
C) Təşkilat rəhbərinin qərarına əsasən
D) İcraçının qərarından asılıdır
E) Nazirlikdən qərar olarsa
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

85. Mülki Müdafiə qüvvələri və vasitələri aid məlumatlar dövlət sirri haqqında məlumatlar
siyahısına aiddirmi ?
A) Bəli
B) Xeyr
C) Xüsusi hallarda aid edilə bilər
D) Nazirlikdən qərar olarsa
E) Təşkilat rəhbərinin qərarına əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

86. Kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat və əməliyyat-axtarış fəaliyyəti ilə əlaqədar məlumatlar dövlət
sirri haqqında məlumatlar siyahısına aiddirmi ?
A) Xeyr
B) Təşkilat rəhbərinin qərarına əsasən
C) Bəli
D) Nazirlikdən qərar olarsa
E) Xüsusi hallarda aid edilə bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

87. Dövlətin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə keçirilən tədbirləri açıqlayan kadr
hazırlığı haqqında məlumatlar dövlət sirri haqqında məlumatlar siyahısına aiddirmi ?
A) Nazirlikdən qərar olarsa
B) Təşkilat rəhbərinin qərarına əsasən
C) Xüsusi hallarda aid edilə bilər
D) Xeyr
E) Bəli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

88. Məxfi məlumatların mühafizəsi metodları və vasitələri haqqında məlumatlar dövlət sirri
haqqında məlumatlar siyahısına aiddirmi ?
A) Xüsusi hallarda aid edilə bilər
B) Xeyr
C) İcraçının qərarına əsasən

D) Bəli
E) Təşkilat rəhbərinin qərarına əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

89. Şifrələnmiş, kodlaşdırılmış, məxfiləşdirilmiş rabitə haqqında məlumatlar dövlət sirri
haqqında məlumatlar siyahısına aiddirmi ?
A) Bəli
B) Xeyr
C) Xüsusi hallarda aid edilə bilər
D) Təşkilat rəhbərinin qərarına əsasən
E) Nazirlikdən qərar olarsa
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

90. Məxfilik müddətinin bitməsi məxfiçiliyin açılmasına əsasdırmı?
A) Bəli
B) Xeyr
C) Xüsusi hallarda
D) Təşkilat rəhbərinin əmri varsa
E) İcraçı etiraz etmirsə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

91. Azərbaycan Respublikasında dövlət sirri təşkil edən məlumatların açıq mübadiləsi
sahəsində beynəlxalq öhdəlik götürməsi məxfiçiliyin açılmasına əsasdırmı?
A) Xeyr
B) İcraçı etiraz etmirsə
C) Təşkilat rəhbərinin əmri varsa
D) Bəli
E) Xüsusi hallarda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

92. Obyektiv halların dəyişməsi nəticəsində dövlət sirri təşkil edən məlumatların
mühafizəsinin məqsədəuyğunluğunun aradan qalxması məxfiçiliyin açılmasına əsasdırmı?
A) Xüsusi hallarda
B) Xeyr
C) İcraçı etiraz etmirsə
D) Bəli
E) Təşkilat rəhbərinin əmri varsa
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

93. Aşağıdakılardan kimlər idarə, müəssisə və təşkilatlarda əsassız məxfiləşdirilmiş
məlumatların məxfiliyinin açılmasına səlahiyyətlidir?
A) İcraçılar
B) Ekspert komissiyası
C) Təhlükəsizlik xidməti
D) İdarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri

E) İdarə, müəssisə və təşkilatların məxfi rejim və səfərbərlik şöbələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

94. Dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadəyə buraxılması üçün buraxılışın olması
vacibdirmi?
A) Bəli
B) Xeyr
C) Ekspert komissiyasının rəyi olarsa
D) Ehtiyac yoxdur
E) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin icazəsi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

95. İdarə, müəssisə və təşkilatlarda məxfiləşdirilməli məlumatların siyahısına dəyişiklik
etmək səlahiyəti kimə məxsusdur?
A) İdarə, müəssisə və təşkilat rəhbərinə
B) İdarə, müəssisə və təşkilatların məxfi rejim və səfərbərlik şöbələrinə
C) Ekspert komissiyasının üzvlərinə
D) İcraçılara
E) Ekspert komissiyasının sədrinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

96. İdarə və təşkilatlarda dövlət sirrinin mühafizə orqanlarına hansılar aiddir?

A) İdarə və təşkilatların dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələri
B) İdarə və təşkilatların mühafizəsi xidmətləri
C) İdarə və təşkilatların ekspert komissiyaları
D) İdarə və təşkilatların mühafizə xidməti və ekspert komissiyaları
E) Idarə və təşkilatların dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

97. İdarə və təşkilatlarda dövlət sirri təşkil edən məlumatların mühafizəsinin təşkili üçün
kim məsuliyyət daşıyır?
A) İdarə və təşkilatların fövqəladə hallar komissiyaları
B) İdarə və təşkilatların ekspert komissiyaları
C) İdarə və təşkilatların rəhbərləri
D) İdarə və təşkilatların məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbələri
E) İdarə və təşkilatların rejim üzrə müavinləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

98. Vəzifəli şəxs və ya vətəndaş dövlət sirri ilə işləməyə buraxılarkən məlumatların
yayılmaması üçün öhdəlik götürməlidirmi?
A) Ehtiyac duyularsa
B) Bəli
C) Ekspert komissiyasının rəyi olarsa
D) Xeyr
E) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəyi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

99. Vəzifəli şəxs və ya vətəndaş dövlət sirri ilə işləməyə buraxılarkən onun barəsində
yoxlama tədbirlərinin keçirilməsinə yazılı icazə verməlidirmi?
A) Bəli, şifahi icazə ilə
B) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəyi olarsa
C) Ekspert komissiyasının rəyi olarsa
D) Xeyr
E) Bəli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

100. Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılarkən yoxlama tədbirlərinin həcmi nədən asılıdır?
A) Ekspert komissiyasının rəyindən
B) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəyindən
C) İşləməyə buraxılacaq məlumatların məxfilik dərəcəsindən
D) İdarə, təşkilat rəhbərinin qərarından
E) Yoxlayıcı orqanın qərarından
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

101. İşəgötürənin və dövlət sirri ilə işləməyə buraxılan şəxsin qarşılıqlı öhdəliyi əmək
müqaviləsində göstərilirmi ?
A) Ekspert komissiyası lüzum bilərsə
B) Əgər tərəflər özləri istəyərsə

C) Xeyr
D) Bəli
E) İdarə rəbərinin istəyi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

102. Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılma yoxlamasını başa çatdırmamış şəxslə əmək
müqaviləsi bağlana bilərmi ?
A) Xeyr
B) Bəli
C) Əgər etibarlı rəyləri varsa
D) İstehsalat zəruriyyəti olarsa
E) Yüksək vəzifəli şəxs zamin durarsa
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

103. Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmasının neçə forması
var ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

104. Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmasının formaları
hansılardır?
A) Xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi, məxfi
B) Dövlət əhəmiyyətli, tam məxfi, məxfi
C) Xüsusi əhəmiyyətli, tamamilə məxfi, məxfi
D) Xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi, xidməti isifadə üçün
E) Xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi, konfidensal
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

105. Vəzfəli şəxslərin və vətəndaşların məxfilik dərəcəsi yüksək olan məlumatlarla işləməyə
buraxılışının olması onların məxfilik dərəcəsi aşağı olan məlumatlarla işləməyə buraxılışına
əsas verirmi?
A) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin icazəsi ilə
B) İdarə rəisinin icazəsi ilə
C) Xeyr
D) Bəli
E) Ekspert komissiyasının icazəsi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

106. Vəzfəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri ilə işləməyə buraxmaqdan imtina
edilməsi barədə qərarı yoxlamanın qərarını nəzərə almaqla kim verir?
A) Təşkilatın rəhbəri
B) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəisi

C) Heç kim verə bilməz
D) Ekspert komissiyası
E) Təhlükəsiz xidməti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

107. Vəzfəli şəxslərin və vətəndaşların yoxlama tədbirlərindən boyun qaçırması, qəsdən
yalan anket məlumatı verməsi dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışdan imtina edilməsi üçün
əsas ola bilərmi?
A) Xeyr
B) Bəli
C) İdarə rəhbərinin qərarından asılıdır
D) Ekspert komissiyasının rəyindən asılıdır
E) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəyindən asılıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

108. Yoxlama tədbirləri nəticəsində dövlət sirri ilə işləməyə buraxılacaq şəxsin Azərbaycan
Respublikasının təhlükəsizliyi üçün qorxu törədən hərəkətlərinin aşkara çıxması
buraxılışdan imtina edilməsi üçün əsas ola bilərmi?
A) Bəli
B) Xeyr
C) Ekspert komissiyasının rəyindən asılıdır
D) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəyindən asılıdır
E) İdarə rəhbərinin qərarından asılıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

109. Dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə istisna edən xəstəliklərin olması
buraxılışdan imtina edilməsi üçün əsas ola bilərmi?
A) Ekspert komissiyasının rəyindən asılıdır
B) Xeyr
C) Bəli
D) İdarə rəhbərinin qərarından asılıdır
E) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəyindən asılıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

110. Məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli
hesab edilmə buraxılışdan imtina edilməsi üçün əsas ola bilərmi?
A) İdarə rəhbərinin qərarından asılıdır
B) Xeyr
C) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəyindən asılıdır
D) Ekspert komissiyasını rəyindən asılıdır
E) Bəli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

111. Təşkilati və ya ştat təbirləri ilə əlaqədar bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam
verildikdə dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılışa xitam verilirmi?
A) Ekspert komissiyasını rəyindən asılıdır

B) Bəli
C) Xeyr
D) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəyindən asılıdır
E) İdarə rəhbərinin qərarından asılıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

112. Vəzifəli şəxs dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə götürdüyü öhdəlikləri neçə dəfə pozduqda
dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılışa xitam verilir?
A) 3
B) 2
C) 1
D) 4
E) 5
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

113. Dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılışa xitam verilmə dövlət sirri
təşkil edən məlumatları yaymamaq haqqında öhdəliklərdən azad edirmi?
A) Bəli
B) Xeyr
C) İdarə rəhbərinin qərarından asılıdır
D) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəyindən asılıdır
E) Ekspert komissiyasının rəyindən asılıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

114. Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmış şəxslər hansı müddət bitəndən sonra xarici ölkəyə
daimi yaşamağa gedə bilərlər?
A) Heç vaxt
B) Məlumatın məxfilik müddəti bitənədək, lakin 5 ildən çox olmamaq şərtilə
C) Məlumatın məxfilik müddəti bitənədək, lakin 3 ildən az olmamaq şərtilə
D) Məlumatın məxfilik müddəti bitənədək, lakin 1 ildən çox olmamaq şərtilə
E) Məlumatın məxfilik müddəti bitənədək, lakin 2 ildən çox olmamaq şərtilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

115. „Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması Qaydası“Nazirlər Kabinetinin hansı qərarı ilə qüvvəyə minib?
A) 07.09.2004-il 133№li
B) 27.09.2004-il 733№li
C) 17.10.2002-il 162№li
D) 17.09.2003-il 233№li
E) 07.09.2005-il 163№li
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

116. Vəzifəli şəxs və ya vətəndaş dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləmək istəmirsə o,
məcbur edilə bilərmi?
A) Bəli

B) Xeyr
C) Bəli, ekspert komissiyasının və idarə rəhbərinin rəyinə əsasən
D) Bəli, maddi maraqlandırmaqla
E) Bəli, psixoloji təsirlə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

117. Məxfilik dərəcəsinə əsasən birinci buraxılş forması hansıdır?
A) Respublika əhəmiyyətli məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün
B) Nazirlik əhəmiyyətli məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün
C) Müəssisə əhəmiyyətli məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün
D) Dövlət əhəmiyyətli məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün
E) Xüsusi əhəmiyyətli məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

118. Məxfilik dərəcəsinə əsasən ikinci buraxılş forması hansıdır?
A) Tam məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün
B) Tamamilə məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün
C) Dövlət əhəmiyyətli məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün
D) Məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün
E) Xüsusi əhəmiyyətli məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

119. Məxfilik dərəcəsinə əsasən üçüncü buraxılş forması hansıdır?
A) Tamamilə məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün
B) Məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün
C) Xüsusi əhəmiyyətli məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün
D) Dövlət əhəmiyyətli məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün
E) Müəssisə əhəmiyyətli məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

120. 16 yaşına çatmamış və tam fəaliyyət qabiliyyətli hesab edilmiş tələbələr hansı
məlumatlarla işləməyə buraxıla bilər?
A) Tam məxfi
B) Xüsusi əhəmiyyətli məxfi
C) Məxfi
D) Tam məxfi və məxfi
E) Məxfi vəxüsusi əhəmiyyətli məxfi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

121. Müddətli əmək müqaviləsi ilə işə qəbul edilən şəxslərə xüsusi əhəmiyyətli və tam məxfi
məlumatlara buraxılış rəsmiləşdirilirmi?
A) Bəli
B) Xeyr
C) Bəli, ekspert komissiyasının və idarə rəhbərinin rəyinə əsasən

D) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəyinə əsasən
E) İdarə rəhbərinin rəyinə əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

122. 18 yaşına çatmamış vətəndaşlara xüsusi əhəmiyyətli və tam məxfi məlumatlara
buraxılış rəsmiləşdirilirmi?
A) Bəli, ekspert komissiyasının və idarə rəhbərin rəyinə əsasən
B) Bəli
C) Xeyr
D) İdarə rəhbərin rəyinə əsasən
E) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəyinə əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

123. Müəssisə və təşkilatlarda dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləmək üçün hansı
hallarda icazə verilir?
A) Buraxılış alındığı hallarda
B) İdarə rəhbərinin qərarından asılıdır
C) Fövqəladə hallar komissiyasının rəyinə əsasən
D) Ekspert komissiyasının və idarə rəhbərinin rəyinə əsasən
E) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəyindən asılıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 733-IIQ nömrəli 7 sentyabr
2004-cü il qanunu

124. Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmanın vəzifələr nomenklaturu hansı formadır?
A) Forma 5
B) Forma 20
C) Forma 16
D) Forma 1
E) Forma 3
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

125. Vəzifə nomenklaturu qüvvədən düşdükdən sonra neçə il saxlanılır?
A) 5
B) 3
C) 4
D) 10
E) 20
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

126. Vəzifə nomenklaturu qüvvədən düşdükdən və saxlama müddəti bitdikdən sonra nə
edilir?
A) Məhv edilir
B) Arxivə verilir
C) Təhlükəsizlik orqanına göndərilir

D) Dərs vəsaiti kimi istifadə olunur
E) Tabeli təşkilatlara verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

127. Dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılış hansı formadır?
A) Forma 3
B) Forma 5
C) Forma 7
D) Forma 9
E) Forma 11
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

128. Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi üçün sənədləri kim hazırlayır?
A) Kadr aparatı (kadr işçisi)
B) Ekspert komissiyaları
C) Məxfi rejim şöbələri
D) İdarə rəisi
E) İdarə rəisinin rejim üzrə müavini
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

129. Məxfi məlumatlara buraxılan şəxslərin siyahısı hansı formadır?
A) Forma 4
B) Forma 6
C) Forma 8
D) Forma 2
E) Forma 10
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

130. Dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşların anketi hansı
formadır?
A) Forma 2
B) Forma 1
C) Forma 3
D) Forma 5
E) Forma 9
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

131. Buraxılışı rəsmiləşdirilən şəxsin anketi dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməyə
verilməmişdən əvvəl kim tərəfindən imzalanılır və möhürlənir?
A) İdarə rəisi
B) Kadr aparatının işçisi

C) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsi
D) Ekspert komissiyası
E) Ümumi şöbə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

132. Məxfi məlumatlar qeydiyyata götürülən jurnal hansıdır?
A) Forma 4
B) Forma 6
C) Forma 8
D) Forma 10
E) Forma 12
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

133. Birinci və ikinci formalar üzrə buraxılışın qeydiyyat vərəqəsi hansıdır?
A) Forma 5
B) Forma 3
C) Forma 1
D) Forma 7
E) Forma 9
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

134. Forma 3 doldurulduqdan sonra məxfi sənəd sayılırmı?
A) Xeyr
B) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəyindən asılıdır
C) İdarə rəhbərinin qərarından asılıdır
D) Ekspert komissiyasının rəyindən asılıdır
E) Bəli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

135. Dövlət sirri ilə işləməyə 3-cü forma üzrə buraxılışı olan şəxslər xüsusi əhəmiyyətli
sənədlərlə işləməyə buraxılırlarmı?
A) Xeyr
B) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəyindən asılıdır
C) İdarə rəhbərinin qərarından asılıdır
D) Bəli
E) Ekspert komissiyasının rəyindən asılıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

136. Dövlət sirri ilə işləməyə 2-ci forma üzrə buraxılışı olan şəxslər xüsusi əhəmiyyətli
sənədlərlə işləməyə buraxılırlarmı?

A) Bəli
B) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəyindən asılıdır
C) İdarə rəhbərinin qərarından asılıdır
D) Xeyr
E) Ekspert komissiyasının rəyindən asılıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

137. Dövlət sirri ilə işləməyə 1-ci forma üzrə buraxılışı olan şəxslər məxfi sənədlərlə
işləməyə buraxılırlarmı?
A) Bəli
B) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəyindən asılıdır
C) İdarə rəhbərinin qərarından asılıdır
D) Xeyr
E) Ekspert komissiyasının rəyindən asılıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

138. Dövlət sirri ilə işləməyə 1-ci forma üzrə buraxılışı olan şəxslər tam məxfi sənədlərlə
işləməyə buraxılırlarmı?
A) Xeyr
B) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəyindən asılıdır
C) İdarə rəhbərinin qərarından asılıdır
D) Bəli

E) Ekspert komissiyasının rəyindən asılıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

139. Dövlət sirri ilə işləməyə 2-ci forma üzrə buraxılışı olan şəxslər məxfi sənədlərlə
işləməyə buraxılırlarmı?
A) Bəli
B) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəyindən asılıdır
C) İdarə rəhbərinin qərarından asılıdır
D) Xeyr
E) Ekspert komissiyasının rəyindən asılıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

140. Dövlət sirri ilə işləməyə 3-cü forma üzrə buraxılışı olan şəxslər tam məxfi sənədlərlə
işləməyə buraxılırlarmı?
A) Xeyr
B) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəyindən asılıdır
C) İdarə rəhbərinin qərarından asılıdır
D) Bəli
E) Ekspert komissiyasının rəyindən asılıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

141. Buraxılışı rəsmiləşdirilən vətəndaşın və ya qohumlarının ümumi siyahısi hansı forma
üzrə doldurulur ?
A) Forma 5
B) Forma 8
C) Forma 6
D) Forma 4
E) Forma 2
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

142. Dövlət sirrinə üçüncü forma üzrə buraxılışı rəsmiləşdirilən vətəndaşın ümumi siyahısi
hansı forma üzrə doldurulur?
A) Forma 6
B) Forma 1
C) Forma 4
D) Forma 8
E) Forma 2
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

143. Dövlət sirrinə üçüncü forma üzrə buraxılışı rəsmiləşdirilən vətəndaşın ümumi siyahısi
kim tərəfindən razılaşdırılır?
A) Vətəndaşın işlədiyi idarənin rəhbəri
B) Vətəndaşın işlədiyi bölmənin rəhbəri

C) Vətəndaşın işlədiyi idarənin dövlət sirrinin mühafizə şöbəsi
D) Vətəndaşın işlədiyi idarənin ekspert komissiyası
E) Vətəndaşın işlədiyi idarənin fövqəladə hallar komissiyası
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

144. Dövlət sirrinə üçüncü forma üzrə buraxılışı rəsmiləşdirilən vətəndaşın ümumi siyahısi
kim tərəfindən təsdiqlənir?
A) Vətəndaşın işlədiyi idarənin rəhbəri
B) Vətəndaşın işlədiyi bölmənin rəhbəri
C) Vətəndaşın işlədiyi idarənin dövlət sirrinin mühafizə şöbəsi
D) Vətəndaşın işlədiyi idarənin ekspert komissiyası
E) Vətəndaşın işlədiyi idarənin fövqəladə hallar komissiyası
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

145. İşçilərin buraxılış vərəqələrinin qeydiyyat jurnalı hansı formadır?
A) Forma 1
B) Forma 10
C) Forma 11
D) Forma 12
E) Forma 13
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

146. Üçüncü forma üzrə işləməyə buraxılmış almış şəxslərə dövlət sirrinin mühafizə
bölməsi tərəfindən hansı vərəqə açılır?
A) Forma 6
B) Forma 8
C) Forma 4
D) Forma 1
E) Forma 3
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

147. Dövlət sirrinə buraxılışın rəsmiləşdirilməsinə aid müqavilə hansı formadır?
A) Forma 6
B) Forma 9
C) Forma 4
D) Forma 1
E) Forma 3
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

148. Vətəndaş ona buraxılışı rəsmiləşdirən təşkilatda işləyirsə, etibarlılıq müddətinə görə
buraxılışın yenidən rəsmiləşdirilməsi keçirilirmi?

A) Bəli
B) Xeyr
C) İdarə rəhbərinin qərarına əsasən
D) Ekspert komissiyasının rəyinə əsasən
E) Dövlət sirrinin mühafizə bölməsinin rəyinə əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

149. Etibarlılıq müddətindən asılı olmayaraq birinci və ikinci forma üzrə işləməyə
buraxılışın yenidən rəsmiləşdirilməsi hansı hallarda keçirilir?
A) İdarə rəhbərinin və ekspert komissiyasının qərarına əsasən
B) Ekspert komissiyasının rəyinə əsasən
C) İdarə rəhbərinin qərarına əsasən
D) Məxfi rejim şöbəsinin rəyi ilə
E) Dövlət sirrinin mühafizəsi bölməsinə işə keçdikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

150. Etibarlılıq müddətindən asılı olmayaraq birinci və ikinci forma üzrə işləməyə
buraxılışın yenidən rəsmiləşdirilməsi hansı hallarda keçirilir?
A) İdarə rəhbərinin və ekspert komissiyasının qərarına əsasən
B) Xarici ölkələrə uzunmüddətli (9 aydan çox) ezamiyyətdən qayıtdıqdan sonra
C) İdarə rəhbərinin qərarına əsasən
D) Xarici ölkələrə uzunmüddətli (bir ildən çox) ezamiyyətdən qayıtdıqdan sonra

E) Xarici ölkələrə uzunmüddətli (6 aydan çox) ezamiyyətdən qayıtdıqdan sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

151. Etibarlılıq müddətindən asılı olmayaraq birinci və ikinci forma üzrə işləməyə
buraxılışın yenidən rəsmiləşdirilməsi hansı hallarda keçirilir?
A) İdarə rəhbərinin və ekspert komissiyasının qərarına əsasən
B) İdarə rəhbərinin və fövqəladə hallar komissiyasının qərarına əsasən
C) İdarə rəhbərinin qərarına əsasən
D) Xarici ölkələrə (bir ay) ezamiyyətdən qayıtdıqdan sonra
E) Vətəndaşın yaxın qohumları daimi yaşamaq üçün xaricə getdikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

152. Eyni təşkilatda işləyən birinci və ikinci forma üzrə buraxılışa malik olan vətəndaşlar
nigaha daxil olduqda onların buraxılışı yenilənirmi?
A) Bəli
B) Xeyr
C) İdarə rəhbərinin qərarına əsasən
D) Məxfi rejim şöbəsinin rəyi ilə
E) Ekspert komissiyasının rəyinə əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

153. Birinci, ikinci və üçüncü forma üzrə buraxılış rəsmiləşdirildikdən sonra hansı
müddətdə dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla təmasda olmayan şəxslərin buraxılışı
qüvvədən düşür?
A) Bir il
B) Beş il
C) İki il
D) Üç il
E) Dörd il
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

154. Birinci, ikinci və üçüncü forma üzrə buraxılış rəsmiləşdirildikdən sonra hansı hallarda
şəxslərin buraxılışı qüvvədən düşür?
A) Vətəndaş təqaüdə çıxdıqda
B) Təhlükəsizlik xidmətinin qərarı ilə
C) İdarə rəhbərinin qərarına əsasən
D) Məxfi rejim şöbəsinin rəyi ilə
E) Ekspert komissiyasının rəyinə əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

155. Birinci, ikinci və üçüncü forma üzrə buraxılış rəsmiləşdirildikdən sonra hansı hallarda
şəxslərin buraxılışı qüvvədən düşür?
A) Məxfi rejim şöbəsinin rəyi ilə

B) Təhlükəsizlik xidmətinin qərarı ilə
C) İdarə rəhbərinin qərarına əsasən
D) Vətəndaş işdən azad olunubsa
E) Ekspert komissiyasının rəyinə əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

156. Başqa təşkilata ezam olunan şəxsin buraxılış haqqında arayışı kim tərəfindən
imzalanır?
A) Təhlükəsizlik xidmətinin rəisi
B) İdarə rəhbəri
C) Ekspert komissiyasının sədri
D) Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmənin rəhbəri
E) İdarə rəhbərinin müavinləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

157. Başqa təşkilata ezam olunan şəxsin buraxılış haqqında arayışı hansı müddətə verilir?
A) Üç ildən çox olmayan
B) Bir ildən çox olmayan
C) Üç aydan çox olmayan
D) Altı aydan çox olmayan
E) Beş ildən çox olmayan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

158. Jurnal-forma 14 hansı müddətdən sonra məhv edilir?
A) Sonuncu qeydiyyat tarixindən 2 ildən az olmayaraq saxlandıqdan sonra
B) Sonuncu qeydiyyat tarixindən 1 ildən az olmayaraq saxlandıqdan sonra
C) Sonuncu qeydiyyat tarixindən 4 ildən az olmayaraq saxlandıqdan sonra
D) Sonuncu qeydiyyat tarixindən 3 ildən az olmayaraq saxlandıqdan sonra
E) Sonuncu qeydiyyat tarixindən 5 ildən az olmayaraq saxlandıqdan sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

159. Tapşırığı yerinə yetirmək üçün sərəncam hansı formadır?
A) Forma 15
B) Forma 2
C) Forma 3
D) Forma 25
E) Forma 5
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

160. Hərbi və fövqəladə vəziyyətlərdə vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla
işləməyə buraxılması qaydalarını kim dəyişə bilər?
A) Milli Məclis

B) Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti
C) Nazirlər Kabineti
D) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E) Ədliyyə Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması qaydası» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 162 nömrəli 17
oktyabr 2002-ci il qərarı

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

162. Təxsislənməyə düşən hərbi vəzifəlilər üçün hansı bildiriş vərəqi rəsmiləşdirilir?
A) Forma № 1
B) Forma № 4
C) Forma № 3
D) Forma № 5
E) Forma № 2
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

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

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

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

165. Təşkilatlarda çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotu hansı məqsədlə həyata
keçirilir?

A) Yaradılmış başqa silahlı birləşmələrə çağırılmış mütəxəssislərin təlimi üçün lazım olan
kadrların hazırlanmasına, hərbi qeydiyyatın real aparılmasına nəzarət məqsədilə
B) Vacib olan silahlı birləşmələrə çağırılmış mütəxəssislərin əvəz edilməsinə lazım olan
kadrların hazırlanmasına, hərbi qeydiyyatın real aparılmasına nəzarət məqsədilə
C) Yaradılmış başqa silahlı birləşmələrə çağırılmış mütəxəssislərin əvəz edilməsinə lazım
olan kadrların hazırlanmasına, hərbi qeydiyyatın real aparılmasına nəzarət məqsədilə
D) Yaradılmış başqa silahlı birləşmələrə çağırılıcaq mütəxəssislərin əvəz edilməsinə lazım
olan kadrların hazırlanmasına, hərbi qeydiyyatın real aparılmasına nəzarət məqsədilə
E) Yaradılmış başqa silahlı birləşmələrə çağırılmış mütəxəssislərin əvəz edilməsinə lazım
olan kadrların hazırlanmasına, hərbi qeydiyyatın təxmini aparılmasına nəzarət məqsədilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

166. Hərbi uçotun tam və keyfiyyətli aparılmasına kim cavabdehdir?
A) Səfərbərlik xidmətinin rəhbəri
B) Təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri
C) Ekspert komissiyasının rəhbəri
D) Təşkilatların rəhbərləri
E) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsinin rəisi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

167. Təşkilatlarda hərbi uçotun təşkil və aparılması üçün “Hərbi uçot vərəqəsi” ilə təminat
kim tərəfindən aparılmalıdır?
A) Səfərbərlik xidməti tərəfindən
B) Təşkilatlar tərəfindən
C) Təhlükəsizlik xidməti tərəfindən

D) Ekspert komissiyası tərəfindən
E) Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsi tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

168. Təşkilatlarda hərbi uçotun təşkil və aparılması üçün “Çağırışçıların və hərbi
vəzifəlilərin dövlət orqanlarında, yerli icra hakimiyəti orqanlarında, yerli özünüidarəetmə
orqanlarında və təşkilatlarda hərbi uçotunun və təxsis edilmə vəziyyətinin yoxlanması
jurnalı” ilə təminat kim tərəfindən aparılmalıdır?
A) Azərbaycan Respublikası Hərbi komissarlığı
B) Azərbaycan Respublikası Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti
C) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
D) Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
E) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

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

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

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

172. Təşkilatlarda işləyən çağırışçı və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələri, hərbi
qeydiyyat haqqında məlumat nəyə əsasən doldurulur?

A) Çağırışçılar üçün-ilkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında bilet; hərbi vəzifəlilər üçünhərbi bilet
B) Çağırışçılar üçün-ilkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə; hərbi vəzifəlilər üçünhərbi bilet
C) Çağırışçılar üçün-ilkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə; hərbi vəzifəlilər üçünhərbi vərəqə
D) Çağırışçılar üçün-ilkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə; hərbi vəzifəlilər üçünarayış
E) Çağırışçılar üçün-ilkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında arayış; hərbi vəzifəlilər üçünhərbi bilet
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

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

174. Əsgərlər, çavuşlar, gizirlər üçün hərbi uçot vərəqələri, hərbi qeydiyyat haqqında
məlumat bölməsi nəyə riayət etməklə doldurulur?

A) “Qeydiyyat” qrupu sətrində-hərbi ixtisaslı, “heyət” sətrində- əsgərlər, çavuşlar, gizirlər
(hərbi biletin 21-ci hissəsi), “hərbi uçot ixtisası” sətrində-üç rəqəmdən ibarət HUİ və HUİnin kodu (hərbi biletin 22-ci hissəsi), “xüsusi” sətrində-təxsislənmə siyahısının nömrəsi
B) “Qeydiyyat” qrupu sətrində-hərbi vəzifəli, “heyət” sətrində- miçmanlar, çavuşlar, gizirlər
(hərbi biletin 21-ci hissəsi), “hərbi uçot ixtisası” sətrində-üç rəqəmdən ibarət HUİ və HUİnin kodu (hərbi biletin 22-ci hissəsi), “xüsusi” sətrində-təxsislənmə siyahısının nömrəsi
C) “Qeydiyyat” qrupu sətrində-hərbi vəzifəli, “heyət” sətrində- əsgərlər, çavuşlar, gizirlər
(hərbi biletin 21-ci hissəsi), “hərbi uçot ixtisası” sətrində-üç rəqəmdən ibarət HUİ və HUİnin kodu (hərbi biletin 22-ci hissəsi), “xüsusi” sətrində-təxsislənmə siyahısının nömrəsi
D) “Qeydiyyat” qrupu sətrində-hərbi vəzifəli, “heyət” sətrində- əsgərlər, çavuşlar, gizirlər
(hərbi biletin 21-ci hissəsi), “hərbi uçot ixtisası” sətrində-üç rəqəmdən ibarət HÖİ və HÜİnin kodu (hərbi biletin 22-ci hissəsi), “xüsusi” sətrində-təxsislənmə siyahısının nömrəsi
E) “Qeydiyyat” qrupu sətrində-hərbi vəzifəli, “heyət” sətrində- əsgərlər, çavuşlar, gizirlər
(hərbi biletin 21-ci hissəsi), “hərbi uçot ixtisası” sətrində-üç rəqəmdən ibarət HUİ və HUİnin kodu (hərbi biletin 22-ci hissəsi), “xüsusi” sətrində-vəzifə kodunun nömrəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

175. Ehtiyatda olan generalların, zabitlərin hərbi uçot vərəqələri, hərbi qeydiyyat haqqında
məlumat bölməsi nəyə riayət etməklə doldurulur?
A) “Qeydiyyat qrupu” şərti doldurulmur, “qeydiyyat kateqoriyası” sətrində-hərbi biletin 10cu hissəsindəki qeyd, “hərbi uçot ixtisası” sətrində- hərbi biletin 8-ci hissəsindəki qeyd
B) “Qeydiyyat qrupu” şərti doldurulmur, “qeydiyyat kateqoriyası” sətrində-hərbi biletin 9cu hissəsindəki qeyd, “hərbi uçot ixtisası” sətrində- hərbi biletin 9-cu hissəsindəki qeyd
C) “Qeydiyyat qrupu” şərti doldurulmur, “qeydiyyat kateqoriyası” sətrində-hərbi biletin 6-cı
hissəsindəki qeyd, “hərbi uçot ixtisası” sətrində- hərbi biletin 7-ci hissəsindəki qeyd
D) “Qeydiyyat qrupu” şərti doldurulur, “qeydiyyat kateqoriyası” sətrində-hərbi biletin 9-cu
hissəsindəki qeyd, “hərbi uçot ixtisası” sətrində- hərbi biletin 7-ci hissəsindəki qeyd
E) “Qeydiyyat qrupu” şərti doldurulmur, “qeydiyyat kateqoriyası” sətrində-hərbi biletin 9cu hissəsindəki qeyd, “hərbi uçot ixtisası” sətrində- hərbi biletin 7-ci hissəsindəki qeyd
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

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

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

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

178. İkinci qrup kartotekada hansı çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələri
saxlanılır?
A) Ehtiyatda olan gizirlərin, zabitlərin
B) Ehtiyatda olan generalların,admiralların

C) Ehtiyatda olan əsgərlərin, çavuşların, gizirlərin
D) İstefada olan əsgərlərin, çavuşların, gizirlərin
E) Xidmətdə olan əsgərlərin, çavuşların, gizirlərin
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

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

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

181. Səfərbərlik və müharibə dövrü çağırışdan möhlət almış müvafiq kateqoriyalardan olan
hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələri harada saxlanılır?
A) Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələri saxlanan qruplarda ayrıca
saxlanılır
B) Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot biletləri saxlanan qruplarda ayrıca
saxlanılır
C) Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin şəxsi uçot vərəqələri saxlanan qruplarda ayrıca
saxlanılır
D) Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin təxsisləmə vərəqələri saxlanan qruplarda ayrıca
saxlanılır
E) Çağırışçıların və zabitlərin hərbi uçot vərəqələri saxlanan qruplarda ayrıca saxlanılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

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

183. Aşağıdakılardan hansı hərbi uçot məsələləri ilə bağlı tələblərin həyata keçirilməsini
təmin etməlidir və hansı müddət ərzində tutuşdurulması üçün səfərbərlik xidmətinin yerli
idarələrinə təqdim edilməlidir?

A) Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot biletlərinin müntəzəm olaraq ilkin
qeydiyyata alınma və hərbi bilet qeydləri tutuşdurulmalıdır, ildə bir dəfədən az olmayaraq
B) Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələrinin müntəzəm olaraq ilkin
qeydiyyata alınma və hərbi bilet qeydləri tutuşdurulmalıdır, ildə bir dəfədən az olmayaraq
C) Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələrinin müntəzəm olaraq ilkin
qeydiyyata alınma və hərbi bilet qeydləri tutuşdurulmalıdır, ildə iki dəfədən az olmayaraq
D) Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələrinin müntəzəm olaraq ilkin
qeydiyyata alınma və hərbi bilet qeydləri tutuşdurulmalıdır, ildə dörd dəfədən az
olmayaraq
E) Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələrinin müntəzəm olaraq ilkin
qeydiyyata alınma və hərbi bilet qeydləri tutuşdurulmalıdır, ildə on iki dəfədən az
olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

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

185. Hərbi qeydiyyata alınmalı olan vətəndaşların siyahılari nə vaxt səfərbərlik orqanlarına
təqdim olunur?
A) Hər il sentyabrın 1-dək
B) Hər il oktyabrın 1-dək

C) Hər il dektyabrın 1-dək
D) Hər il fevralın 1-dək
E) Hər il martın 1-dək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

186. İşə yeni qəbul edilmiş və ya işdən azad edilmiş bütün çağırışçılar və hərbi vəzifəlilər
haqqında nə vaxt və hara məlunat verilir?
A) Ayda dörd dəfə səfərbərlik xidmətinin yerli idarələrinə
B) Ayda iki dəfə səfərbərlik xidmətinin yerli idarələrinə
C) Ayda bir dəfə səfərbərlik xidmətinin yerli idarələrinə
D) Ayda beş dəfə səfərbərlik xidmətinin yerli idarələrinə
E) Ayda üç dəfə səfərbərlik xidmətinin yerli idarələrinə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

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

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

189. Azərbaycan Respublikası Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin vəzifəsinə aid
olanı göstərin
A) Təşkilatlarda hərbi uçotun vəziyyəti hesbatının aparılması
B) Təşkilatlarda əsgərlərin hazırlığının yoxlanılması
C) Təşkilatlarda şəxsi heyətinin hazırlığının yoxlanılması
D) Təşkilatlarda zabitlətin hazırlığının yoxlanılması
E) Təşkilatlarda hərbi uçotun vəziyyəti barədə məlumatların yoxlanılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

190. Kadrlar orqanları aşağıda göstərilən hansı uçotu aparır?
A) Səfərbərlik xidməti tərəfindən
B) Hərbi uçotu
C) Məxfi məlumatların uçotu
D) Tam məxfi məlumatların uçotu

E) Əsgərlərin uçotunu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti. № 76. 08.05.2013

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

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

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

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

195. Hərbi uçotun aparılmasına dair 2 nömrəli əlavə hansıdır?
A) Hərbi uçotun və səfərbər edilmə vəziyyətinin yoxlanması jurnalı
B) Hərbi uçotun və təlim olunma vəziyyətinin yoxlanması jurnalı
C) Hərbi uçotun və bron edilmə vəziyyətinin yoxlanması jurnalı
D) Hərbi uçotun və tərxis edilmə vəziyyətinin yoxlanması jurnalı
E) Hərbi vəzifəsi və bron edilmə vəziyyətinin yoxlanması jurnalı

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

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

197. Müəssisə və təşkilatlarda işləyən çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot
vərəqələrinin hərbi qeydiyyat haqqında məlumat bölməsi hansı sənədlər əsasında
doldurulur?
A) Sağlamlıq haqqında verilmiş arayış və əmək kitabçası
B) Əvvəlki iş yerindən verilmiş arayış və əmək kitabçası
C) Hərbi bilet və ya ilkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə
D) Əvvəlki iş yerindən verilmiş arayış və xasiyyətnamə
E) Əvvəlki iş yerindən verilmiş təqdimat və əmək kitabçası
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda
işləyən hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin
təşkil olunması qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5
yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

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

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

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

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

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

202. Ehtiyatda olan əsgərlərin, matrosların, çavuşların, gizirlərin və miçmanların hərbi uçot
vərəqələri hansı qruplara aid edilir?
A) Birinci
B) Dördüncü
C) Üçüncü

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

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

204. Çağırışçıların hərbi uçot vərəqələri hansı qruplara aid edilir?
A) Beşinci
B) Dördüncü
C) İkinci
D) Birinci
E) Üçüncü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda
işləyən hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin

təşkil olunması qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5
yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

205. Səfərbərlik və ya müharibə dövrü çağırışdan möhlət almış müvafiq kateqoriyalardan
olan hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələri həmin qruplarda necə saxlanılır?
A) Ayrıca
B) Generalların vərəqələri ilə birgə
C) Zabitlərin vərəqələri ilə birgə
D) Əsgərlərin vərəqələri ilə birgə
E) Gizirlərin vərəqələri ilə birgə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda
işləyən hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin
təşkil olunması qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5
yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

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

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

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

209. Hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi kimlərə
möhlət hüququ verməklə həyata keçirilir?
A) Silahlı Qüvvələrdə xidmətdə olan generallara
B) Silahlı Qüvvələrdə xidmətdə olan gizirlərə

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

210. Respublika ərazisində hərbi vəzifəlilərin bron edilməsi işinə rəhbərliyi, işin təşkili və
ona nəzarəti kim həyata keçirir ?
A) Nazirlər Kabineti
B) Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətin
C) Bronla işçi qüvvə saxlayan Respublika Komissiyası
D) Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti
E) Təhlükəsizlik şurası
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda
işləyən hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin
təşkil olunması qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5
yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

211. Təşkilatlarda səfərbərlik zamanı və müharibə dövrü hərbi vəzifəlilərin vəzifə və peşə
üzrə siyahılarına uyğun kim möhlət vermək hüququna malikdir?
A) Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti
B) Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətin
C) Təhlükəsizlik şurası
D) Bronla işçi qüvvə saxlayan Respublika Komissiyası
E) Nazirlər Kabineti

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

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

213. Bronla işçi qüvvə saxlayan komissiya tərəfindən təsdiq edilmiş vəzifə və peşələr üzrə
siyahıların tələblərinə cavab verən hərbi vəzifəlilər üçün bildiriş blankları kim tərəfindən
imzalanaraq gerbli möhürlə təsdiqlənir?
A) Təşkilat rəhbəri tərəfindən
B) Səfərbərlik xidməti
C) Bronla işçi qüvvə saxlayan komissiya tərəfindən
D) Kadrlar şöbəsi
E) Ümumi şöbə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda
işləyən hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin

təşkil olunması qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5
yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

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

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

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

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

218. Çağırışdan fərdi möhləti olan hərbi vəzifəli başqa vəzifəyə təyin olunduqda verilmiş
möhlət qüvvədə qalırmı?
A) İdarə rəhbərinin rəyinə əsasən
B) Komissiyanın rəyinə əsasən

C) Bəli
D) Xeyr
E) Ərazi üzrə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış idarələrinin rəyinə əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda
işləyən hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin
təşkil olunması qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5
yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

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

220. Təşkilat ləğv olunduqda hərbi vəzifəlilərə verilmiş möhlət qüvvədə qalırmı?
A) İdarə rəhbərinin rəyinə əsasən
B) Ərazi üzrə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış idarələrinin rəyinə əsasən
C) Komissiyanın rəyinə əsasən
D) Bəli
E) Xeyr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

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

221. Ehtiyatda olma yaşının son həddinə çatmış şəxslər hərbi qeydiyyatdan nə vaxt
qeydiyyatdan çıxarılır?
A) Növbəti il yanvarın 1-dək
B) Yaş həddi tamam olan kimi
C) Dekabr ayının 31-dək
D) Mart ayının 30-dək
E) Xüsusi göstəriş olanda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda
işləyən hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin
təşkil olunması qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5
yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

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

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

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

225. Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası nə vaxt
təsdiqlənib?
A) 18.05.2013-il №726
B) 08.05.2015-il №176
C) 28.05.2012-il №746
D) 09.08.2013-il №76

E) 08.05.2013-il №76
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması qaydası»
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 8 may tarixli 76 nömrəli qərarı

226. Hərbi vəzifəlilərdən və çağırışçılardan alınmış hərbi biletlər və çağırış məntəqələrində
qeyd olunma vəsiqələrinin qeydiyyat jurnalı hansı forma ilə aparılır ?
A) Forma 12
B) Forma 2
C) Forma 4
D) Forma 10
E) Forma 14
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda
işləyən hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin
təşkil olunması qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5
yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

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

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

229. Cari il üçün hərbi mükəlləfiyyətlilərin hərbi qeydiyyatı, tərxislənmənin təşkili və icra
sahəsində tədbirlər planını kim təsdiq edir?
A) Təşkilatın rəhbəri
B) Komissiyanın sədri
C) Nazirlər Kabineti
D) Ərazi üzrə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış idarəsinin rəisi
E) Kadrlar şöbəsinin rəisi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında və təşkilatlarda
işləyən hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə bron edilməsi işinin
təşkil olunması qaydaları» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 5
yanvar tarixli 1nömrəli qərarı

230. İşləyən və tərxislənmiş hərbi mükəlləfiyyətlilərin sayı haqqında hesabat forması
doldurulduqda hansı qrif verilir?

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

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

232. Hərbi vəzifə nədir?

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

233. Hərbi xidmət nədir?
A) Dövlət qulluğun xüsusi növü olmaqla, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə
uyğun olaraq nəzərdə tutulmuş müddətdə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının həyata
keçirdikləri məcburi fəaliyyət deməkdir
B) Dövlət qulluğun xüsusi növü olmaqla, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə
uyğun olaraq nəzərdə tutulmuş müddətdə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının həyata
keçirdikləri xidməti fəaliyyət deməkdir
C) Dövlət qulluğun xüsusi növü olmaqla, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə
uyğun olaraq nəzərdə tutulmuş müddətdə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının təhsil
almaq hüququ deməkdir
D) Dövlət qulluğun xüsusi növü olmaqla, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə
uyğun olaraq nəzərdə tutulmuş müddətdə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının həyata
keçirdikləri könüllü fəaliyyət deməkdir
E) Dövlət qulluğun xüsusi növü olmaqla, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə
uyğun olaraq nəzərdə tutulmuş müddətdə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının həyata
keçirdikləri xüsusi fəaliyyət deməkdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

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

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

235. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrini şəxsi heyətlə komplektləşdirmək
məqsədilə çağırışçıların müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş
qaydada siyahıya alınması necə adlanır?
A) Hərbi xidmət
B) Hərbi vəzifə
C) Ehtiyatda və ya Alternativ xidmət
D) Ehtiyatda toplanış
E) Hərbi uçot
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

236. Həqiqi hərbi xidmətdə olan vətəndaşlar necə adlanır?

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

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

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

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

239. 15 yaşı tamam olmuş kişi cinsli vətəndaşlar hansı aylar ərzində ilkin hərbi qeydiyyata
alınırlar?
A) Dekabr-mart
B) Yanvar-mart
C) Noyabr-dekabr
D) İyun-avqust
E) Aprel-iyun
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

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

241. Vətəndaşların ilkin hərbi qeydiyyata alınması zamanı hansı sənədlər icra hakimiyyəti
orqanına təqdim edilməlidir?
A) Doğum haqqında şəhadətnamənin surəti, tərcümeyi hal, təhsil və ya iş yerindən arayış
B) Təhsil haqqında şəhadətnamə, tərcümeyi hal, sağlamlıq haqqında arayış
C) Sağlamlıq haqqında arayış, 3 ədəd 3x4 fotoşəkil, iş yerindən arayış
D) Nigah haqqında şəhadətnamə, doğum haqqında şəhadətnamənin surəti, ailə tərkibi
haqqında arayış
E) Ailə tərkibi haqqında arayış, Sağlamlıq haqqında arayış, 4 ədəd 3x4 fotoşəkil
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

242. Vətəndaşlar ehtiyata keçirildikdən sonra neçə gün ərzində yaşayış yeri üzrə hərbi
qeydiyyata alınmaq üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanına gəlməlidir?
A) 5 gün ərzində
B) 6 gün ərzində
C) 7 gün ərzində
D) 8 gün ərzində
E) 9 gün ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

243. Cinayət təqibini həyata keçirən orqanlar barəsində cinayət işi başlanılmış çağırışçılara
dair onların qeydiyyatda olduğu müvafiq icra hakimiyyəti orqanına neçə gün müddətinə
məlumat verilməlidir?
A) 3 gün ərzində

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

244. Hansı vətəndaşlar və çağırışçılar müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən
edilmiş təhsil müəssisələrində işdən ayrılmaqla xüsusi hərbi ixtisaslar üzrə hazırlıq keçə
bilər?
A) 20 yaş
B) 19 yaş
C) 18 yaş
D) 17 yaş
E) 16 yaş
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

245. Vətəndaşların müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırış ildə neçə dəfə və hansı aylarda
yerinə yetirilir?
A) ildə 4 dəfə, yanvar, aprel, iyul və oktyabr
B) ildə 4 dəfə, sentyabr, noyabr, yanvar və aprel
C) ildə 4 dəfə, mart, may, iyun və oktyabr
D) ildə 4 dəfə, mart, iyul, oktyabr və dekabr
E) ildə 4 dəfə, yanvar, fevral, aprel və iyul

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

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

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

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

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

250. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlət rayon çağırış komissiyaları tərəfindən
hansı hallarda verilə bilər?
A) Azərbaycan Respublikası bələdiyyələrə üzv seçilmək üçün namizədliyi qeydə alındığına
görə
B) Xarici dövlətdə ezamiyyətdə olduğuna görə

C) Məhkumluq həyatı keçirdiyinə görə
D) Barəsində tədqiqat aparıldığına görə
E) Ehtiyatda xüsusi xidmətinə görə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

251. Ailə vəziyyətinə görə müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlət himayəsində hansı
şəxslər olan çağırışçılara verilir?
A) 2 uşaq
B) 3 uşaq
C) 4 uşaq
D) 1 uşaq
E) 3 və daha çox uşaq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

252. Dinc dövr üçün hərbi xidmətə yararsız, müharibə dövrü üçün məhdud yararlı hesab
edilərək ehtiyata keçirilən vətəndaşlar hansı yaşa çatanadək təkrar tibbi müayinədən
keçirlər?
A) 36 yaş
B) 35 yaş
C) C37 yaş
D) 34 yaş
E) 40 yaş
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

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

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

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

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

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

256. Səfərbərlik hazırlığı nədir?
A) Müharibə dövründə asayişi təmin etmək, Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, siyasi və
hüquqi mərkəzlərinin müdafiəsini təmin edən tədbirlər kompleksidir
B) Azərbaycan Respublikasının yerli icra hakimiyyətinin mühafizəsini təmin etmək, asayişi
qorumaq, dövlətin təlabatını ödəmək məqsədilə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş xüsusi
birləşmələrin hazırlığı üçün təyin edilmiş tədbirlər sistemidir.
C) Dövlətin silahlı hücumdan müdafiəsini təmin edilməsi və müharibə dövründə dövlətin
tələbatının və əhalinin ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədilə qanunvericilikdə nəzərdə
tutulmuş silahlı birləşmələrin hazırlığı üçün keçirilmiş tədbirlər kompleksidir
D) Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının, dövlətin mərkəzlərini, icra hakimiyyəti
orqanlarının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə təşkil edilmiş tədbirlər kompleksidir
E) Sülh və müharibə dövründə əhalinin təhlükəsizliyini, dövlətin sərhədlərini müdafiə
etmək məqsədilə təşkil edilmiş tədbirlər kompleksidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun
2005-ci il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu

257. Azərbaycan Respublikasıda səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik ölkənin müdafiəsinin
təşkilinin əsas prinsipləri hasılardır?
A) Qabaqcadan hazırlıq, planlı iş və nəzarət

B) Nəzarət və rəhbərlik
C) Səfərbərlik hazırlığının elmi və metodiki hazırlığı
D) Təşkilatların iş rejiminin planın hazırlanması və təsdiqi
E) Səfərbərlik hazırlığı planlarının təsdiqi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun
2005-ci il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu

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

259. Səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hansı vətəndaşlara şamil olunur?
A) Səhhətinə görə hərbi xidmətə müvəqqəti yararsız hesab olunan şəxslərə 1 il
müddətinədək
B) Səhhətinə görə hərbi xidmətə məhdud yararsız hesab olunan şəxslərə 8 ay
müddətinədək
C) Səhhətinə görə hərbi xidmətə yararlı hesab olunan şəxslərə 5 ay müddətinədək
D) Səhhətinə görə məhdud yararlı hesab olunan şəxslərə 3 ay müddətinədək

E) Səhhətinə görə hərbi xidmətə müvəqqəti yararsız hesab olunan şəxslərə 6 ay
müddətinədək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun
2005-ci il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu

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

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

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

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

264. Uçotun aparılmasına nəzarəti təmin etmək məqsədilə nəqliyyat vasitələrinin
qeydiyyatını aparan orqanlar ərazi üzrə hansı xidmətin idarə və şöbələrinə məlumat verir?
A) Yerli bələdiyyə orqanlarına

B) Müdafiə Nazirliyinə
C) Milli məclisə
D) AR SHXÇDX
E) Nazirlər Kabinetinə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçotu qaydaları» haqqında Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 4 aprel tarixli 96 nömrəli qərarı

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

266. Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin idarə və şöbələrində hansı məlumatları hazırlamaq üçün uçot kartoçkaları
açılır?
A) Yeni qeydiyyata alınmış minik avtomobilləri barədə
B) Yeni qeydiyyata alınmış tibbi nəqliyyat vasitələri barədə
C) Yeni qeydiyyata alınmış hərbi nəqliyyat vasitələri barədə
D) Yeni qeydiyyata alınmış yük avtomobilləri barədə
E) Yeni qeydiyyata alınmış tırtıllı nəqliyyat vasitələri barədə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçotu qaydaları» haqqında Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 4 aprel tarixli 96 nömrəli qərarı

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

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

269. Uçotun aparılmasına nəzarəti təmin etmək məqsədilə təkrar nəqliyyat vasitələrinin
qeydiyyatını aparan orqanlar ərazi üzrə hansı xidmətin idarə və şöbələrinə məlumat verir?

A) Nazirlər Kabineti
B) Müdafiə Nazirliyi
C) Nəqliyyat departamenti
D) AR SHXÇDX
E) Daxili işlər Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçotu qaydaları» haqqında Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 4 aprel tarixli 96 nömrəli qərarı

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

271. Çağırışçılar üçün hərbi xidmətin başlanğıc günü nə zaman başlayır?
A) Hərbi hissəyə göndərildiyi gün
B) Çağırış vərəqəsi göndərildiyi gün
C) Təhsilini başa vurduğu gün
D) Hərbi And qəbul etdiyi gün
E) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanına getdiyi gün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

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

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

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

274. Ehtiyatda olmağın son yaş həddinə çatmayan hərbi qulluqçular hansı hallarda həqiqi
hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılırlar?

A) Müddətli xidmətə görə
B) Xidmətə uyğunluğa görə
C) Beynəlxalq əməkdaşlığa görə
D) Xidməti uyğunsuzluğa görə
E) Hərbi təhsilini davam etdirdiyinə görə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

275. Ehtiyatda xidmətin başlanğıcı hərbi qulluqçunun adının hərbi hissənin hansı
siayahısından çıxarılması anından hesablanır?
A) Şəxsi heyətin axşam yoxlanış siyahısından
B) Hərbi hissənin kadrlar siyahısından
C) Şəxsi heyətin məzuniyyət siyahısından
D) Şəxsi heyətin ezamiyyət siyahısından
E) Şəxsi heyətin siayhısından
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

276. Hərbi qulluqçular hansı hallarda həqiqi hərbi xidmətdən istefaya buraxılırlar?
A) Xidməti vəzifəsinə uyğun olduğuna görə
B) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına xitam verildikdə
C) Xidməti vəzifəsinə uyğunsuz olduğuna görə
D) Ştatların ixtisarına görə
E) Öz arzusu ilə

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

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

278. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının
çağırış üzrə hərbi xidmətkeçməsi və ehtiyatda olması üzrə vəzifələrin yerinə yetirilməsi
necə adlanır?
A) Hərbi vəzifə
B) Hərbi xidmət
C) Hərbi qeydiyyat
D) Hərbi uçot
E) Ehtiyatda xidmət
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

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

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

281. Hərbi vəzifəlilər və çağırışçılar yaşayış yerini hansı müddətə qədər dəyişdirdikdə
yaşayış yeri üzrə hərbi qeydiyyatdan çıxmalıdır?
A) 6 ay
B) 5 ay
C) 4 ay
D) 3 ay

E) 2 ay
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

282. Hərbi vəzifəlilər və çağırışçılar yaşayış yerini hansı müddətə qədər dəyişdirdikdə
yaşayış yeri üzrə hərbi qeydiyyata durmalıdırlar?
A) 9 ay
B) 12 ay
C) 5 ay
D) 6 ay
E) 3 ay
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

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

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

285. Tibbi müayinədən keçmiş çağırışçılara hərbi həkim komissiyası nə elan edir?
A) Möhlət haqqında
B) Xəstəliyi haqqında
C) Yararlığı haqqında
D) Təhsilini başa vurduğu haqqında
E) Hərbi xidmətə çağırılması haqqında
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

286. Aşağıdakılardan hansı tibbi müayinənin nəticəsinə uyğun olaraq rayon çağırış
komissiyası tərəfindən verilmiş qərarlardan biri sayılır?
A) Dinc dövrdə həqiqi xidmətə yararlı, müharibə dövründə yararlılıq haqqında
B) Dinc dövrdə həqiqi xidmətə yararsız, müharibə dövründə məhdud yararlılıq haqqında
C) Dinc dövrdə həqiqi xidmətə yararlı, müharibə dövründə sıradan kənarlığı haqqında

D) Sülh dövründə həqiqi xidmətə müvəqqəti yararsız, müharibə dövründə sıradan
kənarlılığı haqqında
E) Dinc dövrdə həqiqi xidmətə yararlı, müharibə dövründə çağırışa möhlət verilməsi
haqqında
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

287. Çağırışçı rayon, şəhər çağırış komissiyasının sədri tərəfindən onun barəsində qəbul
edilmiş qərarlarla neçə gün müddətində tanış olur?
A) 10 gün ərzində
B) 7 gün ərzində
C) 5 gün ərzində
D) 3 gün ərzində
E) 2 gün ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

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

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

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

290. Tibbi müayinə zamanı müddətli həqiqi hərbi xidmətə müvəqqəti yararsız sayılmış
hansı çağırışçılara möhlət verilir?
A) Sağlamlıq vəziyyətinə görə çağırışa möhlət 1 il müddətinədək, hər dəfə 1 ildən artıq
olmamaq şərtilə
B) Sağlamlıq vəziyyətinə görə çağırışa möhlət 2 il müddətinədək, hər dəfə 1 ildən artıq
olmamaq şərtilə
C) Sağlamlıq vəziyyətinə görə çağırışa möhlət 3 il müddətinədək, hər dəfə 1 ildən artıq
olmamaq şərtilə
D) Sağlamlıq vəziyyətinə görə çağırışa 4 il müddətinədək, hər dəfə 2 ildən artıq olmamaq
şərtilə
E) Sağlamlıq vəziyyətinə görə çağırışa 3 il müddətinədək, hər dəfə 3 ildən artıq olmamaq
şərtilə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

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

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

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

293. Hərbi qulluqçular və toplanışa çağırılmış hərbi vəzifəlilər hansı hallarda hərbi xidmət
vəzifələrinin icrasında sayılırlar?
A) Məzuniyyətdə olarkən
B) Elmi konfransda olarkən
C) Hərbi təhsilini davam etdirərkən
D) İnzibati xəta və ya cinayət törədərkən
E) Ezamiyyətdə olarkən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

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

295. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərliyin əsas prinsipləri hansılardır?
A) Mərkəzləşdirilmiş rəhbərlik və planlı iş
B) Mərkəzləşdirilmiş xəbərdarlıq siqnalları
C) Mərkəzləşdirilmiş ehtiyat fondu

D) Mərkəzləşdirilmiş nəzarət
E) Mərkəzləşdirilmiş planalma
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun
2005-ci il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu

296. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində dövlətin vəzifələri hansılardır?
A) Səfərbərlik zamanı iaşə obyektlərinin iş rejimini müəyyənləşdirmək
B) Səfərbərlik və müharibə zamanı xəstəxanaların iş rejimini müəyyənləşdirmək
C) Səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə dövlət hakimiyyət orqanlarının və
təşkilatların iş rejiminin müəyyənləşdirilməsi və hazırlığı
D) Səfərbərlik zamanı əhalinin gündəlik iş rejimini müəyyənləşdirmək
E) Səfərbərlik zamanı neft məhsulları istehsal edən müəssisələrin iş rejimini
müəyyənləşdirmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun
2005-ci il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu

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

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

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

300. Hərbi vəzifəli olmayanlar hansı hərbi qulluqçulara deyilir?

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

301. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı olmayan şəxslər, sağlamlıq vəziyyətinə görə
həm dinc dövrdə, həm də müharibə dövründə hərbi xidmətə yararsız hesab edilmiş
vətəndaşlar necə adlanır?
A) Hərbi vəzifəlilər
B) Hərbi qeydiyyata götürülməli olan vətəndaşlar
C) Müddətli həqiqi hərbi qulluqçular
D) Hərbi qeydiyyata götürülməli olmayan vətəndaşlar
E) Çağırışçılar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

302. İlkin hərbi qeydiyyata alınmalı olan vətəndaşlar çağırış vərəqələrində göstərildiyi
ünvana gəldikdə hansı sənədləri təqdim edirlər?
A) Ailə tərkibi haqqında arayış, tərcümeyi hal, təhsil haqqında sənəd, 6 ədəd 3x4 sm
fotoşəkil
B) Ailə vəziyyəti ilə əlaqədar arayış, nigah haqqında şəhadətnamə, sığorta haqqında ilkin
məlumatlar, şəxsiyyət vəsiqəsi

C) Doğum haqqında şəhadətnamə, sığorta haqqında arayış, 6 ədəd 3x4 sm fotoşəkil
D) Tərcümeyi hal, nigah haqqında arayış, təhsil haqqında sənəd
E) İş yerindən arayış, tərcümeyi hal, sağlamlıq haqqında arayış, nigah haqqında
şəhadətnamə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

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

304. Hərbi vəzifəlilər və çağırışçılar yaşayış yerini dəyişərkən hansı müddətədək hərbi
qeydiyyatda olduqları müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verməlidir?
A) 10 gün ərzində
B) 11 gün ərzində
C) 12 gün ərzində
D) 15 gün ərzində
E) 20 gün ərzində

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

305. Cəzanı icra edən müəssisə və orqanlar hərbi vəzifəlilər və çağırışçılar haqqında
məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü barədə müvafiq icra hakimiyəti orqanına neçə
gün müddətinə məlumat verməlidir?
A) 5 gün ərzində
B) 7 gün ərzində
C) 10 gün ərzində
D) 15 gün ərzində
E) 20 gün ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

306. Hərbi vəzifəlilər və çağırışçılar öz soyadının, adının, atasının adının dəyişdirilməsi
barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına hansı müddətədək məlumat verməlidir?
A) 3 gün ərzində
B) 5 gün ərzində
C) 7 gün ərzində
D) 10 gün ərzində
E) 15 gün ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

307. Tibbi-sosial ekspert komissiyaları sağlamlıq imkanları məhdud olmuş və ya əlil
sayılmış bütün çağırışçılar və hərbi vəzifəlilər barəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanına
hansı müddət ərzində məlumat verməlidir?
A) 20 gün ərzində
B) 15 gün ərzində
C) 10 gün ərzində
D) 8 gün ərzində
E) 7 gün ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

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

309. Müəyyən edilmiş müddətdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına hansı hallarda
gəlməmək üzürlü səbəb ola bilər?
A) Ezamiyyətdə olduğuna görə
B) Fövqəladə və ya digər qarşısı alına bilinməyən hallara görə

C) Ailə vəziyyəti ilə əlaqədar məzuniyyətdə olduğuna görə
D) Elmi işini müdafiə etdiyinə görə
E) Xarici ölkələrdə müalicə aldığına görə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

310. Tibbi müayinədən keçmiş çağırışçılara hərbi həkim komissiyası nə elan edir?
A) Sağlamlıq vəziyyətinə görə həqiqi hərbi xidmətə müvəqqəti yararsız hesab etməklə
çağırışa möhlət verilməsi haqqında
B) Sülh dövründə yararsız, müharibə dövründə yararsız hesab etməklə çağırışa möhlət
verilməsi haqqında
C) Müharibə dövründə yararsız, sülh dövründə məhdud yararlı hesab etməklə çağırışa
möhlət verilməsi haqqında
D) Sağlamlıq vəziyyətinə görə həqiqi hərbi xidmətə yararlı hesab etməklə çağırışa möhlət
verilməsi haqqında
E) Müharibə dövründə həqiqi hərbi xidmətə məhdud yararlılıq hesab etməklə, çağırışa
möhlət verilməsi haqqında
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

311. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlət rayon çağırış komissiyasının hansı
qərarına əsasən verilir?
A) Azərbaycan Respublikasının Əmlak komitəsində fəaliyyətinə görə
B) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənaye Nazirliyində hüquq işlərinə görə
C) Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkil fəaliyyətinə görə
D) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyində Elmi Şuranın katibliyinə görə

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

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

313. Ailə vəziyyətinə görə müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlət himayəsində hansı
şəxslər olan çağırışçılara verilir?
A) Başqa övladı olmayan I qrup əlil ata (yaxud qardaş)
B) Başqa övladı olmayan III qrup əlil ana (yaxud ata)
C) Başqa övladı olmayan II qrup əlil ata (yaxud bacı)
D) Başqa övladı olmayan I qrup əlil ana (yaxud ata)
E) Başqa övladı olmayan II qrup əlil ata (yaxud ana)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

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

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

316. Hərbi qulluqçular və toplanışa çağırılmış hərbi vəzifəlilər hansı hallarda hərbi xidmət
vəzifələrinin icrasında sayılırlar?
A) Konfransda olarkən
B) İaşə obyektlərində olarkən

C) Əsirlikdə olarkən (düşmən tərəfinə könüllü keçmə hallarından başqa)
D) Xidmətdə olarkən
E) Məzuniyyətdə olarkən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət
xidməti haqqında» əsasnamə (Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2011-ci il tarixli
qanunu), Bakı-2016, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı

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

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

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

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

320. Hansı hərbi vəzifəlilər hərbi təlim toplanışlarına çağırıla bilər?
A) İkinci dərəcəli ehtiyatda olanlar-hər dəfə 3 ayadək müddətə 2 dəfəyədək, lakin il ərzində
2 dəfədən çox olmayaraq
B) İkinci dərəcəli ehtiyatda olanlar-hər dəfə 2 ayadək müddətə 3 dəfəyədək, lakin il ərzində
3 dəfədən çox olmayaraq
C) İkinci dərəcəli ehtiyatda olanlar-hər dəfə 2 ayadək müddətə 3 dəfəyədək, lakin il ərzində
1 dəfədən çox olmayaraq
D) İkinci dərəcəli ehtiyatda olanlar-hər dəfə 4 ayadək müddətə 3 dəfəyədək, lakin il ərzində
2 dəfədən çox olmayaraq
E) İkinci dərəcəli ehtiyatda olanlar-hər dəfə 2 ayadək müddətə 4 dəfəyədək, lakin il ərzində
1 dəfədən çox olmayaraq

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

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

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

323. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərliyin əsas prinsipləri hansılardır?

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

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

325. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik sahəsində dövlətin vəzifələri hansılardır?
A) Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik hazırlığının vəziyyətini yoxlamaq
B) Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik hazırlığının vəziyyətini qiymətləndirmək
C) Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik hazırlığının vəziyyətini öyrənmək
D) Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik hazırlığının vəziyyəti ilə əlaqədar tədbirlər
görmək
E) Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik hazırlığının vəziyyətini tənzimləmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: «Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 iyun
2005-ci il tarixli 923-IIQ nömrəli AR-nin Qanununu

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

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

328. Nəzərdə tutulmuş orqanlara müvafiq məlumatlar telefon rabitəsi vasitəsilə
ötürüldükdə həmin gün hansı müəyyən olunmuş söz əsasında yerinə yetirilir?
A) Parol-"gücləndirilmiş cümlə və ya ifadə"
B) Parol-"mürəkkəb söz birləşməsi"

C) Parol-"gücləndirilmiş söz birləşməsi, ifadə"
D) Parol-"şərtləşdirilmiş söz birləşməsi"
E) Parol-"şərtləşdirilmiş ifadə"
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçotu qaydaları» haqqında Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 4 aprel tarixli 96 nömrəli qərarı

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

330. Uçotun aparılmasına nəzarəti təmin etmək məqsədilə, nəqliyyat vasitələrinin dövlət
qeydiyyatını aparan orqanlar tərəfindən hansı müddətədək dövlət qeydiyyatından
çıxarılmış nəqliyyat vasitələr haqqında məlumatı, Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət xidmətinin idarələrinə göndərirlər?
A) 1 gündən bir
B) 3 gündən bir
C) 5 gündən bir
D) 7 gündən bir
E) 10 gündən bir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: «Hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçotu qaydaları» haqqında Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 4 aprel tarixli 96 nömrəli qərarı

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

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

333. Ehtiyatda olan zabitlərin həqiqi hərbi xidmətə çağırılması hansı vətəndaşlar arasında
tətbiq edilir?
A) Sağlamlıq vəziyyətinə görə məhdud yararlı zabitlər
B) Sağlamlıq vəziyyətinə görə yararsız olan zabitlər

C) Sağlamlıq vəziyyətinə görə hərbi xidmətə yararlı olan zabitlər
D) Sağlamlıq vəziyyətinə görə hərbi xidmətə sıradankənar zabitlər
E) Sağlamlıq vəziyyətinə görə hərbi xidmətə məhdud olan zabitlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ
nömrəli qanunu

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

335. Çağırışçıların hərbi qeydiyyatda olduğu müvafiq icra hakimiyyəti orqanın
dəyişdirilməsinə yalnız təsdiqedici sənədlər müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim
edilərkən yol verilir, bir şərtlə ki, çağırışçı:
A) Başqa ölkənin vətəndaşlığını qəbul etmiş olsun
B) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına xitam verilmiş olsun
C) Ezamiyyətə göndərilmiş olsun
D) Təhsil müəssisəsini bitirmiş olsun
E) Təhsil müəssisələrinə qəbul edilmiş olsun
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ
nömrəli qanunu

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

337. Tibbi müayinədən keçmiş çağırışçılara hərbi həkim komissiyası nə elan edir?
A) Sıradankənar ehtiyatda xidmətə məhdud yararlılıq haqqında
B) Sıradankənar həqiqi hərbi xidmətə məhdud yararlılığı haqqında
C) Sıradankənar həqiqi hərbi xidmətə yararlılıq haqqında
D) Sıradankənar alternativ xidmətdə həqiq hərbi xidmətə yararsızlığı haqqında
E) Sıradankənar həqiq hərbi xidmətə yararsızlığı haqqında
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ
nömrəli qanunu

338. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlət rayon çağırış komissiyasının hansı
qərarına əsasən verilir?
A) Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olduğu üçün
B) Deputatlıq fəaliyyətinə görə

C) İcra hakimiyyəti orqanlarının əməkdaşlarının fəaliyyətinə görə
D) Mərkəzi çağırış komissiyasının xüsusi vəzifələrini icra etdiyinə görə
E) Nazirlər Kabinetinin xüsusi vəzifələrini icra etdiyinə görə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ
nömrəli qanunu

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

340. Ailə vəziyyətinə görə müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlət himayəsində hansı
şəxslər olan çağırışçılara verilir?
A) 27 yaşınadək və yaxud I qrup əlil qardaş və ya bacı, onları saxlamaq imkanına malik
başqa ailə üzvləri olmadıqda
B) 24 yaşınadək və yaxud II qrup əlil qardaş və ya bacı, onları saxlamaq imkanına malik
başqa ailə üzvləri olmadıqda
C) 20 yaşınadək və yaxud I qrup əlil qardaş və ya bacı, onları saxlamaq imkanına malik
başqa ailə üzvləri olmadıqda
D) 19 yaşınadək və yaxud III qrup əlil qardaş və ya bacı, onları saxlamaq imkanına malik
başqa ailə üzvləri olmadıqda
E) 18 yaşınadək və yaxud I qrup əlil qardaş və ya bacı, onları saxlamaq imkanına malik
başqa ailə üzvləri olmadıqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ
nömrəli qanunu

341. Hansı müddət ərzində ali təhsil müəssisələrindən xaric edilmiş şəxslər, ali təhsil
müəssisəsinə bərpa olunmadıqda çağırışa möhlət hüququnu itirirlər?
A) 2 ay
B) 3 ay
C) 5 ay
D) 6 ay
E) 8 ay
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ
nömrəli qanunu

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

343. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılmamış çağırışçılar hansı yaşına çatanadək
müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılırlar?

A) 34
B) 35
C) 36
D) 37
E) 38
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ
nömrəli qanunu

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

345. Hərbi qulluqçular hansı müddətədək sərəncamda olurlar?
A) 7 yaşınadək uşağı təkbaşına böyüdən kişi cinsli hərbi qulluqçu uşağa qulluq etmək üçün
ödənişsiz məzuniyyətə çıxdıqda
B) 6 yaşınadək uşağı təkbaşına böyüdən kişi cinsli hərbi qulluqçu uşağa qulluq etmək üçün
ödənişsiz məzuniyyətə çıxdıqda
C) 5 yaşınadək uşağı təkbaşına böyüdən kişi cinsli hərbi qulluqçu uşağa qulluq etmək üçün
ödənişsiz məzuniyyətə çıxdıqda
D) 4 yaşınadək uşağı təkbaşına böyüdən kişi cinsli hərbi qulluqçu uşağa qulluq etmək üçün
ödənişsiz məzuniyyətə çıxdıqda

E) 3 yaşınadək uşağı təkbaşına böyüdən kişi cinsli hərbi qulluqçu uşağa qulluq etmək üçün
ödənişsiz məzuniyyətə çıxdıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ
nömrəli qanunu

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

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

348. Dinc dövrdə həqiqi hərbi xidmətin müddətləri təqvim hesabı kimi necə müəyyən
edilir?

A) Ehtiyatdan müddətli həqiqi xidmətə çağırılanlar və ya bağlaşma əsasında həqiqi hərbi
xidmətə könüllü daxil olan zabitlər üçün - 42 ay
B) Ehtiyatdan müddətli həqiqi xidmətə çağırılanlar və ya bağlaşma əsasında həqiqi hərbi
xidmətə könüllü daxil olan zabitlər üçün - 36 ay
C) Ehtiyatdan müddətli həqiqi xidmətə çağırılanlar və ya bağlaşma əsasında həqiqi hərbi
xidmətə könüllü daxil olan zabitlər üçün - 24 ay
D) Ehtiyatdan müddətli həqiqi xidmətə çağırılanlar və ya bağlaşma əsasında həqiqi hərbi
xidmətə könüllü daxil olan zabitlər üçün - 18 ay
E) Ehtiyatdan müddətli həqiqi xidmətə çağırılanlar və ya bağlaşma əsasında həqiqi hərbi
xidmətə könüllü daxil olan zabitlər üçün - 12 ay
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ
nömrəli qanunu

349. Dinc dövrdə həqiqi hərbi xidmətin müddətləri təqvim hesabı kimi necə müəyyən
edilir?
A) Bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə könüllü daxil olan əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər - 3 il
B) Bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə könüllü daxil olan əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər - 4 il
C) Bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə könüllü daxil olan əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər - 5 il
D) Bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə könüllü daxil olan əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər - 6 il
E) Bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə könüllü daxil olan əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər - 7 il
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ
nömrəli qanunu

350. Aşağıdakılardan hansı dinc dövrdə həqiqi hərbi xidmətdə olmağın son yaş həddi
sayılır?

A) Kiçik zabitlər üçün -50 yaş
B) Kiçik zabitlər üçün -48 yaş
C) Kiçik zabitlər üçün -46 yaş
D) Kiçik zabitlər üçün -44 yaş
E) Kiçik zabitlər üçün -42 yaş
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ
nömrəli qanunu

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

352. Aşağıdakılardan hansı dinc dövrdə həqiqi hərbi xidmətdə olmağın son yaş həddi
sayılır?
A) Müvafiq hərbi rütbələri olan zabitlər üçün - 53 yaş
B) Müvafiq hərbi rütbələri olan zabitlər üçün - 50 yaş
C) Müvafiq hərbi rütbələri olan zabitlər üçün - 49 yaş
D) Müvafiq hərbi rütbələri olan zabitlər üçün - 48 yaş
E) Müvafiq hərbi rütbələri olan zabitlər üçün - 45 yaş
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ
nömrəli qanunu

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

354. Aşağıdakılardan hansı dinc dövrdə həqiqi hərbi xidmətdə olmağın son yaş həddi
sayılır?
A) Ali zabitlər üçün-58 yaş
B) Ali zabitlər üçün-55 yaş
C) Ali zabitlər üçün-53 yaş
D) Ali zabitlər üçün-51 yaş
E) Ali zabitlər üçün-50 yaş
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət» haqqında Azərbaycan Respublikasının 274-IVQ
nömrəli qanunu
355. 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

356. 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

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

358. 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

359. 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

360. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində
həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
E) 45 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

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

361. 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

362. 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

363. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi
maksimum nə qədər olmalıdır ?
A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır
B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır

C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır
D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır
E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

364. 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

365. 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

366. 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

367. 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

368. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə
olunmalıdır?
A) Rezin əlcəkdən
B) Xüsusi çəkmələrdən

C) Qulaqcıqdan
D) Eynəkdən
E) Qoruyucu kəmərdən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

369. 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

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

371. 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

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

373. 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

374. 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

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

376. 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

377. 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

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

379. 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

380. 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

381. Hansı hündürlükdən başlayaraq“Yüksəklikdə görülən işlər”anlayışı qüvvəyə minir?
A) 3.0 m
B) 2.5 m
C) 5.0 m
D) 1.8m

E) 2.10 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq
edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

382. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?
A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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

383. 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

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

385. 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

386. 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

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

388. 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

389. 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

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

391. 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

392. 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

