Yol vərəqələrinin işlənməsi üzrə operator vəzifəsi üzrə
test tapşırıqları
1. Xəttə çıxarkən yük avtomobilinin bakında olan yanacaq qalığına dair məlumatı yol
vərəqəsinə hansı şəxs daxıl edir?
A) Yanacaq-sürtgü materialları üzrə məsul şəxs
B) Avtomobilin sürücüsü
C) Növbətçi mexanik
D) Dispetçer
E) Yol vərəqəsi operatoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

2. Sürücüyə tapşırığın icrası üçün verilmiş yanacağın miqdarın yol vərəqəsinə daxil edən
məsul şəxs kimdir?
A) İstismar şöbəsinin rəisi
B) Yanacaq-sürtgü materialları üzrə məsul şəxs
C) Avtomobilə texniki nəzarət üzrə mühəndis
D) Yol vərəqəsini doldurmaq üzrə operator
E) Dispetçer və ya növbətçi mexanik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

3. Avtomoil xətdən qayıdarkən yanacaq çənində olan qalığın miqdarını kim yol vərəqinə
daxil edir?
A) Avtomobili idarə edən sürücü

B) Növbətçi sürücü
C) Yanacaq-sürtgü materialları üzrə məsul şəxs
D) Avtodəstə rəisi
E) Növbətçi mexanik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

4. Sifarişçinin adı, ünvanı, işin və ya tapşırığın icrasına dair müqavilənin nömrəsi Yol
vərəqəsinin hansı hissəsində qeyd edilir?
A) I Tapşırıq cədvəlinin “Xüsusi qeydlər” rekvizitində
B) Yol vərəqinin III böməsində xidmətinin dəyərinin haqq-hesabı rekvizitində
C) II bölmədə nəqliyyat vasitəsinin gün ərzində gördüyü iş rekvizitində
D) I Tapşırıq cədvəlinin “Göndərilir” rekvizitində
E) III bölmədə heablama gördüyü iş rekvizitində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

5. “Yol vərəqini verən məsul şəxs” rekvizitində hansı məlumatlar daxil edilir?
A) Sürücünün soy adı, adı, atasının adı
B) Müəssisənin rekvizitləri
C) Müəssisə direktorunun soy adı, adı, atasının adı
D) Nöbətçi mexannikin soy adı, adı, atasının adı
E) Dispetçerin soy adı, adı, atasının adı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

6. Yol vərəqinin I bölməsində sürücü haqqında hansı məlumatlar daxil edilir? (Tam cavabı
göstərin) 1. Sürücünün adı, 2. Soyadı, 3. Atasının adı; 4. Sürücülük vəsiqəsinin qeydiyyat
nömrəsi 5. Sürücülük vəsiqəsinin dərəcəsi 6. Sürücülərin ixtisas sinfi
A) 1,2,3,4 və 5
B) 1,2,3 və 6
C) 1,2 və 3
D) 1,2,3,4,5 və 6
E) 1,2,3,4 və 6
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

7. Nəqliyyat vasitəsinin və adı, markası, dövlət qeydiyyat nişanı "yol vərəqinin" hansı
hissəsində qeyd edilir?
A) İşin icrası haqqında məlumat
B) I bölməsində
C) VI bölməsində
D) V bölməsində
E) Nəqliyyat vasitəsinin gördüyü iş bölməsində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

8. Yol vərəqinin I bölməsində göstərilənlərədən hansı qeyd edilməlidir?

A) Daşıdığı yükün miqdarı
B) İşin icrası haqqında məlumat (haradan haraya)
C) Yük avtomobilinin getdiyi marşrutun istiqaməti
D) Getdiyi yürüş (km.)
E) Nəqliyyat xidmətinə görə haqq-hesab
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

9. Bu məlumatlardan hansı Yol vərəqəsinə dispetçer tərəfindən doldurulur?
A) Iş ərzində sərf olunmuş yanacağın (norma üzrə və faktiki) miqdarı
B) İşin icrası haqqında məlumat (haradan haraya)
C) “Sayğacın göstəricisi, km.
D) Yük avtomobilinin getdiyi marşrutun istiqaməti
E) “Yanacaq (litrlə)” rekviziti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

10. Yol vərəqısində ““Xəttə çıxma vaxtı” rekvizitlərindəki “tapşırığa görə” sütünuna hansı
məlumat doldurulmalıdır?
A) Avtomobilin texniki nəzarət məntəqəsindən xəttə buraxıldığı vaxt
B) Müəssisənin iş saatının başladığı vaxt
C) Yol vərəsinin dispetçer tərəfindən imzalandığı vaxt
D) Nəqliyyat vasitəsinin faktiki xəttə çıxması vaxtı
E) Nəqliyyat vasitəsinin qrafik üzrə xəttə çıxma vaxtı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

11. “Xəttdən qayıtma vaxtı” rekvizitlərindəki “faktiki” sütununa hansı vaxt daxil edilir?
A) Nəqliyyat vasitəsinin faktiki xəttdən qayıtma vaxtı
B) Sürücünü iş saatınını bitdiyi vaxt
C) Yol vərəqəsinin istismar şöbəsinə təhfil verildiyi vaxt
D) Müəssisənin iş saatınını bitdiyi vaxt
E) Nəqliyyat vasitəsinin qrafik üzrə xəttə qayıtma vaxtı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

12. Yol vərəqəsinin rekvizitlərinin doldurulması uyğunluğu hansı cavabda düz göstərilib?
A) “Xəttdən qayıtma vaxtı” rekvizitlərindəki “faktiki” sütunları üzrə məlumatlar növbətçi
mexanik tərəfindən doldurulur
B) “Xəttdən qayıtma vaxtı” rekvizitlərindəki “tapşırığa görə” sütununa məlumatları
dispetçer doldurur
C) “Sayğacın göstəricisi, km.” rekviziti üzrə məlumatlar dispetçer tərəfindən doldurulur
D) “Xəttdə çıxma” rekvizitlərindəki “tapşırığa görə” sütunları növbətçi mexanik tərəfindən
doldurulur
E) “Xəttdən qayıtma vaxtı” rekvizitlərindəki" “faktiki” sütunları üzrə məlumatlar
mühafizəçi tərəfindən doldurulur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

13. Göstərilənlərdən hansı yol vərəqəsinə növbətçi mexanik tərəfindən doldurulur?
A) Nəqliyyat vasitəsinin qrafik üzrə xəttə çıxma vaxtları
B) Nəqliyyat vasitəsinin faktiki xəttdən qayıtma vaxtları
C) “Xəttə çıxma vaxtı”
D) , “Xəttdən qayıtma vaxtı”
E) “Sayğacın göstəricisi, km.”
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

14. Tapşırıq cədvəlinin yanacaq üzrə hissəsinin doldurulması cavabda göstərilən hansı
müəssisələr üçün məcburidir? 1 . Dövlət müəssisəsi, 2. Fərdi (ailə) müəssisə , 3. Özəl
müəssisə, 4. Məhdud məsuliyyətli müəssisə 5. Səhmdar cəmiyyəti
A) 3
B) 2 və 3
C) 4 və 5
D) 1
E) 1,2,3,4 və 5
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

15. Yol vərəqəsində tapşırığa görə sərf olunacaq yanacağın miqdarı - differensasiya edilmiş
xətti yanacaq normaları kim tərəfindən müəyyən edilir? 1. Yanacaq sürtgü materialları üzrə
texnik 2. Energetika nazirliyi 3.Avtonəqliyyat müəssisəsinin rəhbərliyi, 4.Avtonəqliyyat
müəssisəsinin baş idarəsinin rəhbərliyi
A) 1

B) 2
C) 1,2 və 3
D) 1,2,3 və 4
E) 3 və ya 4
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

16. Nəqliyyat işini yerinə yetirmiş sürücü "Yük avtonəqliyyat üşün yol vərəqini" tapşırığı
yerinə yetirdikdən sonra neçə gün ərzində avtonəqliyyat müəssisəsinə təqdim etməlidir.
A) 3 gün müddətində
B) 7 gün müddətində
C) 10 gün müddətində
D) 1 gün müddətində
E) 30 gün müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

17. Nəqliyyat xidməti yerinə yetirildikdən sonra yol vərəqi müəssisənin hansı xidmətinə
təqdim edilir?
A) Mexanika şöbəsinə
B) Mühasibatlığa
C) Texniki istismar şöbəsinə
D) Texniki istehsalat şöbəsinə
E) Müəssisənin kargüzarlıq xidmətinə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

18. Yol vərəqinin talonunun surəti nə vaxt doldurulur?
A) Nəqliyyat xidmətinə görə ödəniş aparıldıqdan sonra
B) Avtomobil xəttə olarkən
C) Avtonəqliyyat müəssisəsində tapşırıq yerinə yetirildikdən sonra
D) Avtomobil xəttə çıxarkən
E) Sifarişçi tərəf avtomobil işi bitirdikdən sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

19. Yol vərəqinin talonunun surəti kim tərəfindən doldurulur?
A) Sürücü tərəfindən
B) Sifarişçi tərəfinin mühasibatlığı tərəfindən
C) Sifarişçi tərəfinin iş içraçısı tərəfindən
D) Avtonəqliyyat müəssisəsinin məsul şəxsi tərəfindən
E) Növbətçi mexanik tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

20. Yol vərəqinin talonunun surəti ilə doldurulduqdan sonra nə edilir?

A) “Kəsmə xətti” üzrə kəsilərək sürücüyə təqdim olunur
B) “Kəsmə xətti” üzrə kəsilərək nəqliyyat müəssisəsinin arxivinə verilir
C) “Kəsmə xətti” üzrə kəsilərək nəqliyyat müəssisəinin dispetçerinə təqdim olunur
D) “Kəsmə xətti” üzrə kəsilərək vergi xidmətinə təqdim olunur
E) “Kəsmə xətti” üzrə kəsilərək sifarişçiyə təqdim olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

21. Sifarişçiyə nəqliyyat xidmətinə görə ödəniş aparılması üçün doldurulmuş "yol vərəqinin
talonunun surəti" hansı sənədlə birlikdə təqdim olunur (göndərilir).
A) Hesab-faktura ilə
B) Avtomobilin texniki şəhadətnaməsinin sürəti ilə
C) Təhfil- təslim aktı ilə
D) Görülmüş işlərin siyahısı ilə
E) Tək təqdim olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

22. Avtonəqliyyat vasitələri ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisindən digər dövlətlərə və
ya digər dövlətlərdən Azərbaycan Respublikasının ərazisinə, habelə Azərbaycan
Respublikasının ərazisindən tranzitlə keçməklə yerinə yetirilən yük daşımaları hansına
aiddir?
A) Beynəlxalq yük daşımaları
B) Tranzit yük daşımaları
C) TİR yükdaşımaları

D) Dövlətlərə arası tük daşıma
E) Avtomaqistral yük daşımaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”Bakı şəhəri, NKQ № 142. 17
sentyabr 2009-cu il M.2.1.2.

23. Nəqliyyat vasitələrinə malik olan hüquqi şəxs və ya fərdi sahibkar hansı halda "Daşıyıcı"
adlanır? (“Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları” na əsasən)
A) Hər hansı sənədləşmə şərtləri nəzərə alınmadan hüququi şəxslər, özlərinə məxsus
yüklərin daşınması yerinə yetirərsə
B) Daşınma müqaviləsi ilə haqq müqabilində yük daşımalarını yerinə yetirərsə
C) Daşınma müqaviləsi olan, lakin daşımaya haqqı ödənilməyən yük daşımalarını yerinə
yetirərsə
D) Hər hansı sənədləşmə şərtləri nəzərə alınmadan istənlən yüklərin daşınması yerinə
yetirərsə
E) Hər hansı sənədləşmə şərtləri nəzərə alınmadan digər şəxslərə məxsus yüklərin
daşınması yerinə yetirərsə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”Bakı şəhəri, NKQ № 142. 17
sentyabr 2009-cu il M. 2.1.3

24. Azərbaycan Respublikası ilə beynəlxalq avtomobil daşımaları haqqında beynəlxalq
müqavilə bağlamış xarici ölkələrin ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını yerinə
yetirmək üçün operatorlara verilən sənəd necə adlanır?
A) TIR Cornet
B) Lissenziya
C) “İcazə” blankı (Dozvol)
D) EKMT
E) CEMT
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”Bakı şəhəri, NKQ № 142. 17
sentyabr 2009-cu il M.2.1.4.

25. Avtonəqliyyat vasitəsinin qət ediyi məsafəyə, hərəkətin sürətinə, sürücülərin iş və
istirahət dövrlərinə dair məlumatları fasiləsiz olaraq qeydə almaq məqsədi ilə həmin
avtonəqliyyat vasitəsində quraşdırılan nəzarət cihaz hansıdır?
A) Spidotaymermetr
B) Spidometr
C) Taxoqram
D) Taxoqraf
E) GPS naviqator
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”Bakı şəhəri, NKQ № 142. 17
sentyabr 2009-cu il M. 2.1.19

26. Ümumi təyinatlı yük avtonəqliyyat vasitəsi hansıdır? (Tam cavabı göstərin)
A) Əlavə avadanlıqlaşması olmayan bortlu yük avtonəliyyat vasitəsi və yükünü özü
boşaldan yük avtonəliyyat vasitəsi
B) Yükünü özü boşaldan yük avtonəliyyat vasitəsi
C) Refriiratorlu banı olan yük avtonəliyyat vasitəsi
D) Manipulyatorlu yük avtonəliyyat vasitəsi
E) Əlavə avadanlıqlaşması olmayan bortlu yük avtonəliyyat vasitəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”Bakı şəhəri, NKQ № 142. 17
sentyabr 2009-cu il M. 2.1.12

27. Binalar, tikililər və texniki vasitələr kompleksindən istifadə edərək yüklərin yığılması
(toplanması), çeşidlənməsi, nəzarətdə saxlanılması və sonradan göndərilməsi (yola
salınması) üçün istfadə edilən yer hansıdır?

A) Terminal
B) Anbar
C) Nəqliyyat müəssisəsi
D) Kömrük- keçid məntəqəsi
E) Dəniz limanı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”Bakı şəhəri, NKQ № 142. 17
sentyabr 2009-cu il M. 2.1.10

28. Yük daşımaların həyata keçirilməsi üçün hansı müqavilələr bağlana bilir? 1.Avtomobil
nəqliyyatı ilə yük daşınması müqaviləsi; 2. avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının təşkili
haqqında müqavilə; 3. yük daşınması üçün avtonəqliyyat vasitəsinin icarəsi (fraxtetmə)
müqaviləsi. 4. Avtonəqliyyat vasitəsinin lizing müqaviləsi .(Tam cavabı göstərin)
A) 1 və 2
B) 1,2 və 3
C) 1,4 və 3
D) 1,2,3 və 4
E) 2,3 və 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”Bakı şəhəri, NKQ № 142. 17
sentyabr 2009-cu il M. 3.2.

29. Hansı situaiyada yükdaşımaları həyata keçirmək üçün "avtonəqliyyat vasitəsinin icarəsi
(fraxtetmə) müqaviləsi" bağlanması məqəsədə uyğundur?
A) Avropadan Azərbaycana 20 ton kütləli yükün daşınmasının həyata keçirilməsi
B) Daşıyıcı ona tapşırılmış 1 reyslik yükü təyinat məntəqəsinə çatdıraraq və müəyyən
edilmiş daşınma haqqını aldıqda
C) Müəyyən müddət ərzində, bir neçə reyslə kommersiya məqsədli yük daşınmasının yerinə
yetirilməsi

D) Yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə mütəmadi daşınması zərurəti yarandıqda
E) 40 ton yükün avtomobil nəqliyyatı ilə yaxın məsafəyə daşınması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”Bakı şəhəri, NKQ № 142. 17
sentyabr 2009-cu il M. 3.3

30. Ölkədaxili daşımalarda yükün 350 kilometrə qədər məsafəyə çatdırılması üzrə tövsiyə
olunan müddət nə qədərdir?
A) 0,5 sutka
B) 1,5 sutka
C) 2 sutka
D) 1 sutka
E) 3 sutka
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”Bakı şəhəri, NKQ № 142. 17
sentyabr 2009-cu il M. 3.13

31. Yüklü avtonəqliyyat vasitəsinin yolda nəzarətedici orqanlar tərəfindən saxlanılaraq
yubadıldığı müddət daşıma prosesinin hansı vaxtına aid edilir?
A) Ümumi çatdırılma müddətindən çıxılır
B) Gözlənilməz şəraitlər vaxtına əlavə edilir
C) Fors major vaxtı kimi qəbul edilir
D) Yükləmə vaxtına əlavə edilir
E) Çatdırılma vaxtına əlavə edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”Bakı şəhəri, NKQ № 142. 17
sentyabr 2009-cu il M. 3.14

32. Kütləvi torpaq daşımaları zamanı yükgöndərən torpağın çəkisinin necə müəyyən
edərək, əmtəə-nəqliyyat qaiməsində göstərilməlidir?
A) Geodezik ölçülmə əsasında
B) Yalnız tərəzidə çəkilməklə
C) Ekskavatorun çalovunun həcmi əsasında
D) Geoloji kəşfiiyyat nəticələri əsasında
E) Sürücünün şəxsi mülahizələri əsasında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”Bakı şəhəri, NKQ № 142. 17
sentyabr 2009-cu il M. 3.34

33. Daşıyıcı neçə gün ərzində sifarişin icrasına başlamadıqda, sifarişçi avans olaraq ödədiyi
daşıma haqqın qaytarılmasın tələb edə bilər?
A) 1 gün ərzində
B) 3 gün ərzində
C) 30 gün ərzində
D) 7 gün ərzində
E) 10 gün ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”Bakı şəhəri, NKQ № 142. 17
sentyabr 2009-cu il M. 9.3

34. Daşıyıcı daşıma sifarişin yerinə yetirmədikdə sifarişçinin avans olaraq ödədiyi daşıma
haqqın sifarişin yerinə yetirilməli vaxtından başlayaraq ən gec hansı müddətdə sifarişçiyə
qaytarmalıdır?
A) Sifarişin yerinə yetirilmə vaxtından sonra 6 gün ərzində
B) Sifarişin yerinə yetirilmə vaxtından 4 gün, sonra əlavə olaraq 7 bank günü ərzində
C) Sifarişin yerinə yetirilmə vaxtından 3 gün və əlavə olaraq 3 bank günü ərzində

D) Sifarişin yerinə yetirilmə vaxtından sonra 7 bank günü ərzində
E) Sifarişin yerinə yetirilmə vaxtından 10 gün və əlavə olaraq 3 bank günü ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”Bakı şəhəri, NKQ № 142. 17
sentyabr 2009-cu il M. 9.3

35. Nəqliyyat xidmətinin saathesabı ilə göstərildiyi hallarda yüklərin daşınması üçün yekun
hesablaşma hansı sənəd əsasında həyata keçirilir?
A) Daşıma aktı
B) Yükün təhfil - təslim aktı
C) İnvoys
D) Yol vərəqəsi
E) SMR
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”Bakı şəhəri, NKQ № 142. 17
sentyabr 2009-cu il M. 9.5.

36. Nəqliyyat xidməti, hansı növ avtomobil yük daşımaları müqaviləsində yol vərəqəsindən
istifadə etməklə rəsmiləşdirilir?
A) Avtonəqliyyat vasitəsinin lizing müqaviləsi
B) Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması müqaviləsi
C) Yük daşınması üçün avtonəqliyyat vasitəsinin icarəsi müqaviləsi
D) Avtonəqliyyat vasitəsinin fraxtetmə müqaviləsi
E) Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının təşkili haqqında müqavilə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”Bakı şəhəri, NKQ № 142. 17
sentyabr 2009-cu il M. 3.6

37. Ayrı-ayrı şəhərlərin (rayonların) inzibati ərazisində yerləşən yaşayış məntəqələri
arasında yerinə yetirilən sərnişin daşımaları təyinatına görə hansı növə aiddir?
A) Şəhərlərarası (rayonlararası) sərnişin daşımaları
B) Şəhərdaxili (rayondaxili) sərnişin daşımaları
C) Müntəzəm sərnişin daşımaları
D) Qeyri-müntəzəm sərnişin daşımaları
E) Ölkədaxili yük daşımalar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. M. 4.

38. Avtovağzalların gözləmə zalında ən azı neçə nəfər sərnişinə xidmət göstərilməsi üçün
şərait olmalıdır?
A) Ən azı 100 sərnişin
B) Ən azı 75 sərnişin
C) Ən azı 50 sərnişin
D) Ən azı 25 sərnişin
E) Ən azı 5 sərnişin
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması Qaydaları”NKQ 141. 17
sentyabr 2009 - cu il. M. 1.2.2.

39. Sərnişin daşımlarında marşrutun dayanacaq məntəqələri üzrə reyslərin yerinə
yetirilməsi vaxtı (həftənin günləri, günün saatları və dəqiqələri) haqqında məlumatları əks
etdirən cədvəl necə adlanır?
A) Hərkəkət bileti
B) Marşrut xəritəsinə
C) Hərəkət cədvəlinə
D) Marşrut pasportuna

E) Formulyar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması Qaydaları”NKQ 141. 17
sentyabr 2009 - cu il. M. 1.2.10

40. Müəyyən edilmiş marşrutun şərti işarələrlə qrafik təsviri hansı anlayışla ifadə edilir?
A) Trayektoriya təsfiri
B) Gediş şəkili
C) Hərəkət cədvəli
D) Marşrutun sxemi
E) Marşrut lövhəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması Qaydaları”NKQ 141. 17
sentyabr 2009 - cu il. M. 1.2.14.

41. Sərnişin daşımalarda "reys" anlayışının mahiyyəti hansı cavabda göstərilib?
A) Sərnişin avtonəqliyyat vasitəsinin qarajdan xətdə çıxdığı yerdən marşrutun başlanğıc
məntəqəsinə qədər sıfır yürüşü
B) Marşrutun başlanğıc məntəqəsindən təyinat məntəqəsinə və geriyə qayıdış edən sərnişin
avtonəqliyyat vasitəsinin tam gedişi
C) Xəttə çıxan sərnişin avtonəqliyyat vasitəsinin xətdən qaraja qayıdanadək gedişi
D) Xəttə çıxan sərnişin avtonəqliyyat vasitəsinin marşrutun iki ardıcıl dayanacaqları
arsıdakı gedişi
E) Marşrutun başlanğıc məntəqəsindən təyinat məntəqəsinədək sərnişin avtonəqliyyat
vasitəsinin gedişi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması Qaydaları”NKQ 141. 17
sentyabr 2009 - cu il. M.1.2.17

42. Qeyri-müntəzəm sərnişin daşımalarına aid cavab hansıdır?
A) Müvafiq cədvəl və marşrut üzrə yerinə yetirilən sərnişin daşımaları
B) Taksi minik avtomobilləri ilə daşımalar
C) Sərnişin daşınması müqaviləsi əsasında əvəzi ödənilməklə yerinə yetirilən sərnişin
daşımaları
D) Hər hansı ödəniş olmadan yerinə yetirilən sərnişin daşımaları
E) İşin başlanması və başa çatması vaxtları, sərnişinlərin avtomobil nəqliyyatına minməsi
və ondan düşməsi yerləri, habelə tariflər müəyyən edilməklə yerinə yetirilən sərnişin
daşımaları
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması Qaydaları”NKQ 141. 17
sentyabr 2009 - cu il. M. 1.3.5

43. Hər bir avtobus aşağıda göstərilənlərdən hansılar ilə ilə təchiz olunmalıdır? 1. dərman
qutusu, 2.odsöndürən, 3.diyirlənməyə qarşı dayaq, 4.qəza dayanma nişanı, 5.qəza
vəziyyətində şüşənin çıxarılması üçün nəzərdə tutulmuş qurğu 6. Açarlar dəsti (Tam cavabı
göstərin)
A) 1,2,3,4 və 5
B) 1,2,3,5 və 6
C) 1,2,3 və 5
D) 1,2,3,4,5 və 6
E) 1,2 və 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması Qaydaları”NKQ 141. 17
sentyabr 2009 - cu il. M. 2.3.

44. Tam doldurulmuş və yoxlanılmış yol vərəqələri hesabat qaydasında müəssisənin
mühasibatlığında necə təhvil verilir?
A) Təhfil-təslim aktı ilə
B) Reyseterlə

C) Vəkalətnamə ilə
D) Etibarnamə ilə
E) Formulyarla
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

45. Hər günün sonunda sürücü tərəfindən təqdim edilmiş və tam doldurulmuş yol
vərəqələri mühasibatlığa verilməzədən qabaq kim tərəfindən yoxlanılır?
A) Baş mühəndis tərəfindən
B) Sürücü və Növbətçi mexanik
C) Dispetçer və istismar şöbəsinin rəhbərliyi tərəfindən
D) Nöbətçi mexannik
E) Mühasib köməkçisi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

46. Yol vərəqinin III böməsində hansı məlumat əks etdirir?
A) Xəttə olarkən getdiyi ümumi yürüşün miqdarı
B) Tapşırığa görə sərf olunacaq yanacağın miqdarı
C) Daşıdığı yükün miqdarı
D) Nəqliyyat vasitəsinin xidmətinin dəyərinin haqq-hesabı
E) İşin icrası haqqında məlumat (haradan haraya)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

47. Nəqliyyat vasitəsinin xidmətinin dəyərinin haqq-hesabı yol vərəqinin hansı böməsində
və ya hissəsində əks etdirilir?
A) V (5) böməsində əks etdirir
B) VI (4) böməsində əks etdirir
C) I (1) böməsində əks etdirir
D) II (2) böməsində əks etdirir
E) III (3) böməsində əks etdirir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

48. Yol vərəqinin bütün rekvizitləri doldurulduqdan harada saxlanılır?
A) Mühasibatlğda
B) İstismar şöbəsində
C) Kargüzarlıq xidmətində
D) Dispetçerdə
E) Ödəniş olduqdan sonra ləğv edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 10

49. Yük avtomobilinin yol vərəqində sifarişçi tərəfindən istifadə edilən nəqliyyat vasitəsinin
xidmətinin dəyərinin hesablanaması kim tərəfindən aparılır?
A) İstismar xidməti tərəfindən
B) Mühasibatlıq xidməti tərəfindən
C) İstehsalat xidməti tərəfindən
D) Satınalamalar xidməti tərəfindən
E) Təchizat xidməti tərəfindən

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (Forma № YV -2) Forma və rekvizitləri və
onların doldurulması qaydaları. Baki . “28” fevral 2001-ci il.m 11

50. Yükalan tərəfindən yükün qəbul edilməsi hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?
A) Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması müqaviləsi ilə
B) Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının təşkili haqqında müqavilə ilə
C) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsi ilə
D) Hesab faktura ilə
E) Yol vərəqəsi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 7 sentyabr tarixli 142
nömrəli Qərarı. M.7.2.3.

51. Daşıyıcı və sifarişçi müqavilənin yerinə yetirilməməsinə görə cərimə ödənilməsindən
azad edildiyi hallar hansıdır?
1. təbii xarakterli hadisələr (qalaqlar, sellər, yanğınlar və s.);
2. aradan qaldırılması ən azı 3 gün çəkən qəzalar;
3. ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin
müvəqqəti dayandırılması;
4. Avtomobilin xəttə olarkən imtina etməsi.
A) 1,2,3 və 4
B) 1,2 və 4
C) 1 və3
D) 1,2 və 3
E) 1 və 4
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 7 sentyabr tarixli 142
nömrəli Qərarı. M.47.7.

52. Yük avtomobili yükləmə üçün sifarişçiyə təqdim edildikdən sonra yüklmə başlamazsa ,
gözləmədən necə saat sonra avtonəqliyyat vasitəsini dayanacaq yerinə qaytarmaq olar?
A) 3 saat keçəndən sonra
B) 6 saat keçəndən sonra
C) 10 saat keçəndən sonra
D) 7 saat keçəndən sonra
E) 1 saat keçəndən sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 7 sentyabr tarixli 142
nömrəli Qərarı. M.41.1.6.

53. Qalaqlanmış, füruşlanmış, tökülmüş halda və konteynerlərdə daşınan yüklərin təhviltəslimi zamanı hansı cavabdakı təmin edilməlidir? 1.Onların çəkisi müəyyən edilməlidır..2.
Çəki əmtəə-nəqliyyat qaiməsində göstərilməlidir. 3. Sayı hesablanmalıdır 4.Xüsusi
paletlərdə qablaşdırmalıdır
A) 1 və 2
B) 1,2,3 və 4
C) 3 və 4
D) 3,4 və 2
E) 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 7 sentyabr tarixli 142
nömrəli Qərarı. 3.26.

54. Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması zamanı yükün salamatlığı ilə əlaqədar
daşıyıcı və sifarişçi arasında fikir ayrılığı yarandıqda, hansı cavabdakı sənədlə
rəsmiləşdirilir?

A) Daşıyıcı ilə sifarişçi arasında yaranmış ixtilaf haqqında akt
B) Daşınma zamanı yükün salamatlığının təmin edilməməsi haqqında akt

C) Sifarişçi tərəfində pretenziya vermə haqqında akt
D) İddia öncəsi iki tərəfli akt
E) Müstəqil ekspert rəyi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 7 sentyabr tarixli 142
nömrəli Qərarı. M.10.1

55. Daşıyıcının nümayəndəsi "Daşınma zamanı yükün salamatlığının təmin edilməməsi
haqqında akt" imzalamaqdan imtina etdikdə, sifarişçi nə etməlidir?
A) Yükün qəbul edildiyi ərazidə bələdiyyə qurumlarına akt ın rəsmiləşdirilməsi üçün
müraciət etməlidir
B) Bu haqda hüquq mühafizə orqanların məlumatlandırılmalıdır
C) Bu haqda 1 gün ərzində daşıyıcını məlumatlandırmalıdır
D) Bu haqda 3 gün ərzində daşıyıcını məlumatlandırmalıdır
E) Bu haqda yük daçımalarına nəzarət edən dövlət orqanlarına müraciət eyməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 7 sentyabr tarixli 142
nömrəli Qərarı. M.10.3.

56. Daşınma zamanı yükün salamatlığının təmin edilməməsi haqqında akt tərtib edildikdə,
daşıyıcı hansı müddətdə yaranmış vəziyyəti araşdırmalı və qəbul edilmiş qərarı sifarişçiyə
bildirməlidir?
A) 2 gün müddətindən gec olmayaraq
B) 1 gün müddətindən gec olmayaraq
C) 15 gün müddətindən gec olmayaraq

D) 5 gün müddətindən gec olmayaraq
E) 30 gün müddətindən gec olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 7 sentyabr tarixli 142
nömrəli Qərarı. M.10.3.

57. Yükün itirilməsi, korlanması, əskik çıxması və ya zədələnməsinə görə zərərin əvəzinin
ödənilməsi haqqında pretenziyada nələr göstərilməlidir?Tam cavabı qeyd edin: 1. onun qısa
təsviri, 2. vurulmuş zərərin miqdarı, 3. ərizəçinin poçt ünvanı, 4. ərizəçinin bank rekvizitləri
5. pretenziyanın tərtib edilmə tarixi. 6. sonuncu iddianın verilm tarixi

A) 1,2,3 və 6
B) 1,2,3,4,5 və 6
C) 2,4 və 5
D) 1,4 və 5
E) 1,2,3,4 və 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 7 sentyabr tarixli 142
nömrəli Qərarı. M.10.12

58. Hansı halda sifarişçi daşıyıcıya qarşı iddia irəli sürə bilər?
A) Daşıyıcı pretenziyanı tam və ya qismən təmin etməkdən imtina etdikdə, yaxud 30 gün
müddətində pretenziyaya cavab vermədikdə
B) Yalnız daşıyıcı pretenziyanı tam şəkildə təmin etməkdən imtina etdikdə
C) Daşıyıcı pretenziyanı tam və ya qismən təmin etmək üçün notarial şəkildə vaxt istədikdə
D) Daşıyıcı 10 gün müddətində pretenziyaya cavab vermədikdə
E) Daşıyıcı 20 gün müddətində pretenziyaya cavab vermədikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 7 sentyabr tarixli 142
nömrəli Qərarı. M.10.21.

59. Hansı Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqinin rəsmi formasıdır?
A) Forma YV №1
B) Forma YV №4
C) Forma YV №3
D) Forma KO №1
E) Forma № 7 S
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının “30” iyun 2017-ci il tarixli Q-08 №li qərarı ilə
təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel
2016cı il tarixli Q-09 №li qərarına 60 nömrəli əlavə

60. “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” hansı yük daşımalarda nəqliyyat vasitəsinin işini
müəyyən edir? (tam cavabı göstərin) 1. Şəhərlərarası yük daşıma; 2. Şəhərdaxili yük
daşəma; 3.Şəhərətrafı yük daşıma; 4. Beynəlxalq yük daşıma.
A) 1, 3 və 4
B) 1, 2 və 3
C) 1, 2, 3 və 4
D) 1, 2 və 4
E) 1 və 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “ Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № YV-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi “26” fevral 2001ci il Əmr № 1-22 .m. 2

61. “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” nə aid olan cavabı seçin.
A) Yalnız müəssiə daxili əməliyyat sənədidir
B) Formasi müəssisənin istismar xidməti tərəfindən hazırlanır
C) Ciddi hesabat blankıdır
D) Fomrası nəqliyyat müəssisəsinin direktoru tərəfindən təsdiq edilməlidir
E) Sürət çıxarma maşınlarında çıxarılan nüsxələrindən istifadə edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “ Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № YV-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi “26” fevral 2001ci il Əmr № 1-22 .m.1

62. “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” ndən istifadə qaydaların kim müəyyən edir ?
A) Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
B) Daxili İşlər Nazirliyi
C) Nazirlər Kabineti
D) Maliyyə Nazirliyi
E) Nəqliyyat müəssisənin rəhbərliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № YV-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi “26” fevral 2001ci il Əmr № 1-22 .m.1

63. Yol vərəqi əsasında yük daşıyan nəqliyyat vasitəsinin gün ərzində (iş xüsusiyyətlərinə
uyğun olaraq həftə, 10 gün, ay və s.) əsas olaraq hansı cavabdakı paramaetrləri müəyyən
edilir?
A) Avtomobilin yük götürmə qabiliyyəti və yük götürmədən statistik istifadə əmsalı
B) Sürücünün istirahət rejimi və avtomobilin texniki sürəti
C) İstismar sürəti və texniki sürəti

D) Sürücünün istirahət və iş rejimi
E) Gördüyü işin və sərf etdiyi yanacağın həcmi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “ Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № YV-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi “26” fevral 2001ci il Əmr № 1-22 .m.2

64. Mətbəələrdə “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” hazırlanarkən və çap edilərkən
üzərinə hansı rekvizitlər mütləq həkk olunmalıdır?

A) Sifarişçinin tam adı və vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi
B) Sifarişçinin tam adı və direktorunun ad, familiya və ata adı
C) Sifarişçinin vergi ödəyicisi eyniləşdirmə nömrəsi və bank hesab nömrəsi
D) Sifarişçinin bank hesab nömrəsi və məsul şəxsin mobil telefon nömrəsi
E) Sifarişçiyə aid hər hansı məlumat göstərilmir , yalnız çap edən mətbəənin ad və vöen-i
göstərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № YV-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi “26” fevral 2001ci il Əmr № 1-22 .m.4

65. “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” ndə aşağıda göstərilənlərdən hansılar mütləq
olmalıdır? (Tam cavabı göstərin) 1. Ciddi hesabat blanklarını çap edən mətbəənin özünü
müdafiə məqsədilə özünün gizli nişanlarını (şərti qəbul edilmiş emblem, tor və s.) və VÖENini; 2. Ciddi hesabat blanklarının seriya və nömrələrini; 3.
Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin gerbli dairəvi möhürünün diametrinin 1-1,5 sm.-dək kiçildilmiş
çoxrəngli forması 4. Sifarişçinin tam adı və VÖEN-ini
A) 1,2 və 4

B) 1,2,3 və 4
C) 1 və 4

D) 2,3 və 4
E) 2 və3
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “ Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № YV-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi “26” fevral 2001ci il Əmr № 1-22 .m. 4

66. “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” nin istifadəsinə nəzarət nəyin əsasında həyata
keçirilir ?
A) Forma və ölçülərinə əsasən
B) Kütlə və ya həcminə əsasən
C) Seriya və nömrələrinə əsasən
D) Sayına əsasən
E) İstifadə edilmə müddətinə əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “ Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № YV-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi “26” fevral 2001ci il Əmr № 1-22 .m. 6

67. “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” nin müəssisənin anbarında saxlanıldıqda, ondan
istifadə edən müəssisə işçilərinə verilməsi şərtləri hansı cavabda tam və düz göstərilib?
1.Müəssisə rəhbərinin icazəsi verilir; 2. Təhtəlhesab şəxslərə (icraçılara) verilir; 3. Qaimə faktura əsasında verili; 4. Götürən şəxslərlə tam maddi-məsuliyyət barədə nümunəvi fərdi
müqavilə bağlanılır
A) 1,2 və 3
B) 1,2 və 4
C) 1 və 4
D) 1,2,3 və 4
E) 1 və 2
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: “ Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № YV-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi “26” fevral 2001ci il Əmr № 1-22 .m.8

68. “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” nin işlənməsi zamanı hansı cavabdakıları etmək
olmaz? (Tam cavabı göstərin)
A) Sürücü, dispetçerdən və operatordan başqa, digər şəxslərin imzalaması və qeydlər
aparması olmaz
B) Dispetçerdən və operatordan başqa şəxslərin imzalaması və qeydlər aparması olmaz
C) Cırmaq və onların üzərində qırmızı mürəkəbli qələmləmlə düzəliş aparmaq olmaz
D) Cırmaq, onların üzərində düzəliş aparmaq, qırmızı rəngli qələmlə doldurmaq olmaz
E) Cırmaq, pozmaq, ləkələmək və onların üzərində düzəliş aparmaq olmaz
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “ Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № YV-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi “26” fevral 2001ci il Əmr № 1-22 .m.

69. “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” ində xəttə çıxan avtomobilin dövlət nömrə nişanı
səhvən düzgün doldurulmazsa, nə edilməlidir?
A) Yeni yol vərəqəsi doldurulur
B) Yol vərəqəsində pozmaqla dövlət nömrə nişanı yenidən qeyd edilir
C) Yol vərəqəsində "melli ağardıcı" ilə düzəliş edilib dövlət nömrə nişanı yenidən qeyd edilir
D) Korlanmış yol vərəqəsin cırmaqla, əvəzinə başqa yol vərəqəsi doldurulur
E) Yol vərəqin dolduran şəxs yol vərəqəsində səhvi xətləyib, düzəliş edir və üzərində imza
ataraq , tarixi və saatı qeyd edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № YV-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi “26” fevral 2001ci il Əmr № 1-22 .m.9

70. “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” in doldurarakın səhvən üzərinə su tökülərək
korlanarsa, korlanmiş yol vərəqəi nə edilməlidir?
A) Sürəti çıxardılaraq, sürətindən istifadə edilməlidir
B) Müvafiq qaydada mühasibata təhvil verilməlidir
C) Korlanmış yol vərəqi, qurudularaq, pozulmuş hissələr düzəliş edilməklə istifadə
edilməlidir
D) Cırılıb atılmalıdır
E) Yandırılaraq məhv edilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № YV-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi “26” fevral 2001ci il Əmr № 1-22 .m.9.

71. Korlanmış “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” müvafiq qaydada mühasibata təhvil
verildikdən və mühasibata yoxlama (təftiş) keçirildikdən sonra həmin blanklar mövcud
qanunvericiliyə uyğun hansı prosedura məruz qalır?
A) Akt tərtib edilərək cırılır
B) Yandırılaraq aktlaşdırılır
C) Arxivə təhvil verilir
D) Şreder aparatında məhf edilir
E) Nömrələri ləğv üçün mətbəəyə verilir , özlərin isə kağız tullanti mərkəzinə təhfil verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “ Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № YV-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi “26” fevral 2001ci il Əmr № 1-22 .m. 9

72. “Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” neçə bölmədən ibarətdir?
A) 1
B) 2

C) 4
D) 3
E) 6
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “ Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № YV-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi “26” fevral 2001ci il Əmr № 1-22 .m.10

73. Yol vərəqinin I (birinci) bölməsində göstərilənlərdən hansı olmur?
A) Sürücünün adı, soyadı, atasının adı
B) Nəqliyyat vasitəsinin adı, markası, dövlət qeydiyyat nişanı
C) Yük avtomobilinin getdiyi marşrutun istiqaməti
D) Sürücülük vəsiqəsinin qeydiyyat nömrəsi
E) Nəqliyyat vasitəsinin gün ərzində gördüyü iş
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № YV-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi “26” fevral 2001ci il Əmr № 1-22 .m. 10

74. Yol vərəqəsində “Xəttə çıxma vaxtı”, rekvizitndəki “tapşırığa görə” sütunu üzrə
məlumatlar kim tərəfindən doldurlur?
A) Dispetçer
B) Növbətçi mexanik
C) Avtodəstə rəisi
D) İstismar xidmətinin rəisi
E) Baş mexanik
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: “ Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № YV-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi “26” fevral 2001ci il Əmr № 1-22 .m.

75. Yol vərəqəsində “Xəttdən qayıtma vaxtı” rekvizitindəki “faktiki” (nəqliyyat vasitəsinin
faktiki xəttdən qayıtma vaxtları) sütunları üzrə məlumat kim tərəfindən doldurulur?
A) Sürücü tərəfindən
B) Dispetçer tərəfindən
C) Gecə növbətçisi tərəfindən
D) Mühafizə şirkətinin atıcısı tərəfindən
E) Sifarişçi təşkilat tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № YV-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi “26” fevral 2001ci il Əmr № 1-22 .m.10

76. Yol vərəqəsinin II bölməsində hansı məlumatlar qeyd edilir?
A) “Sayğacın göstəricisi, km.” rekviziti üzrə məlumatlar
B) “Xəttə çıxma vaxtı”, “Xəttdən qayıtma vaxtı” rekvizitlərindəki “tapşırığa görə” və “faktiki”
sütunları üzrə məlumatlar
C) Nəqliyyat vasitəsinin gün ərzində (iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq həftə, 10 gün, ay və
s.) gördüyü iş haqqında məlumatlar
D) Yanacaq-sürtgü materialları üzrə məsul şəxsin adı, soy adı, atasının adı
E) İşin əvvəlinə yük avtomobilinin bakında olan yanacaq qalığı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “ Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № YV-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi “26” fevral 2001ci il Əmr № 1-22 .m.10

77. Yol vərəqəsinin II bölməsində nəqliyyat vasitəsinin gördüyü iş haqqında məlumatlar
kim tərəfindən imza ilə təsdiq edilir?
A) Yol vərəqəsi dolduran operator
B) Növbətçi mexanik
C) Dispetçer
D) Sifarişçi
E) Sürücü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № YV-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi “26” fevral 2001ci il Əmr № 1-22 .m.

78. Yol vərəsəində " Nəqliyyat vasitəsinin gördüyü iş" bölməsində görülmüş işin hansı
xüsusiyyətləri daxil edilir? (tam cavabı göstərin) 1. İşin icrası haqqında məlumat (haradan
haraya) 2. Getdiyi yürüş (km.) 3. Daşıdığı yükün miqdarı, 4. Daşnan yükün sənədi 5.
Yanacaq sərfi
A) 1,2 və 5
B) 1,2,3 və 5
C) 2,3,4 və 5
D) 1,2,3,4 və5
E) 1,2,3, və 4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi” (forma № YV-2) forma və rekvizitləri və
onlardan istifadə qaydaları. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi “26” fevral 2001ci il Əmr № 1-22 .m.

79. Hansı nəqliyyat vasitələri xəttə çıxarkən müvafiq dövlət orqanları tərəfindən verilmiş
xüsusi icazəyə malik olmalı və həmin xüsusi icazədə göstərilmiş şərtlər və marşrut üzrə
hərəkət etməlidir?
A) Maksimal eni 2,65 m olan nəqliyyat vasitələri

B) Maksimal eni 2,45 m olan nəqliyyat vasitələri (izotermik kuzov banı nəzərə alınmır)
C) Maksimal eni 2,5 m olan nəqliyyat vasitələri (izotermik kuzov banı nəzərə alınmır)
D) Maksimal eni 2,55 m dən çox olan nəqliyyat vasitələri (izotermik kuzov banı nəzərə
alınmır)
E) Maksimal eni 2 m dən çox olan nəqliyyat vasitələri (izotermik kuzov banı nəzərə
alınmır)
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət
edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən QABARİT VƏ ÇƏKİ PARAMETRLƏRİ
2009-cu il 7 iyul tarixli, 104 nömrəli qərarı M. 2

80. Xüsusi icazə olamadan xəttə çıxan qoşqulu avtoqatarın yüklə birlikdə maksimal kütləsi
necə ton ola bilər?
A) 36 ton
B) 38 ton
C) 44 ton
D) 48 ton
E) 50 ton
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət
edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən QABARİT VƏ ÇƏKİ PARAMETRLƏRİ
2009-cu il 7 iyul tarixli, 104 nömrəli qərarı M.

81. Sutkalıq - növbə daşıma planın tərtib edilməsi nədən başlayır?
A) Mühasibatlığın pul vəsaitindən
B) Təmir emalatxanasının təhfil veridyi avtomobil sayından
C) Müəssisə direktorunun sifarişlərindən
D) Yük göndərən və yükalanlardan daşıma sifarişinin qəbulundan

E) Sürücülərin təklif və rəsmi ərizələrindən
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Майборода Михаил Егорович,
Беднарский Виктор Витальевич, ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, Учебное
пособие.Рос. .2008.с.299

82. Nəqliyyat müəssisəsində tələbnamənin (sifarişlərin) qəbulun və daşımalalrın sutkalıq
əməliyyat planı saat neçəyədək tərtib edilməlidir?
A) Saat 11:00-a dək
B) Saat 9:00-a dək
C) Saat 13:00-a dək
D) Saat 18:00-a dək
E) Saat 14:00-a dək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Майборода Михаил Егорович,
Беднарский Виктор Витальевич, ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, Учебное
пособие.Рос. .2008.с.300

83. Daşımalalrın sutkalıq - növbə planı saat neçəyədək hazır olduqdan sonra, yol
vərəqələrin yazılması başlanır?
A) Saat 16:00-a dək
B) Saat 18:00-a dək
C) Saat 20:00-a dək
D) Saat 14:00-a dək
E) Saat 10:00-a dək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Майборода Михаил Егорович,
Беднарский Виктор Витальевич, ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, Учебное
пособие.Рос. .2008.с.300

84. Daşımalalrın sutkalıq - növbə planı saat 16:00-a dək hazırlanmasında məqsəd nədir?
A) Mühəndis - texniki işçilərin iş vaxının saat 17:00 da bitməsi
B) Xətdən qayıdan sürücülərə , sabaha gözlənilən iş haqda xəbərdarlıq etmək
C) Sifarişçilərin tələbanə verməsinə cox vaxt ayrılması
D) Təmir emalatxanasından , avtomobillərin texniki vəziyyəti haqqında məlumat alamq
E) Avtomoillərin istismar müddətini artırmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Майборода Михаил Егорович,
Беднарский Виктор Витальевич, ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, Учебное
пособие.Рос. .2008.с.300

85. Avtomobillərin xəttə çıxarkən verilən yol vərəqələrinin qeydiyyatı harada aparılır?
A) Texniki vəziyyətin qeydiyyatı jurnalında
B) Növbətçi mexanik jurnalında
C) Dispetçer jurnalında
D) Mühafizəçinin çıxış jurnalında
E) Tibbi müayinə jurnalında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Майборода Михаил Егорович,
Беднарский Виктор Витальевич, ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, Учебное
пособие.Рос. .2008.

86. Xətdən qayıdan sürücülərdən yol vərəqələrini qəbul etdikdə , həmin vərəqədə yol
hərəkəti qaydalarının pozulması hadisəsi haqqında qeydlər olduqda , nə edilməlidir?
A) Əməyin mühafizəsi şöbəsinə məlumat verir
B) Dövlət yol polisinə məlumat verir
C) Təmir emalatxanasınını rəisinə /böyük mühəndis, mühəndisə/ məlumat verir

D) Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi xidməti rəisinə /böyük mühəndis, mühəndisə/ məlumat
verir
E) İstismar xidmətinin, rəisinə, rəis müavininə, mühəndisinə məlumat verir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “SOCAR-da yol hərəkəti təhlükəsizlik sisteminin idarə olunması” Rəhbər sənədi.
SOCAR-SS 002.2020. Bakı. 2020 m.1.22.2

87. SOCAR da Yol nəqliyyat hadisələri haqqında elektron və ya kağız formada ətraflı
məlumat yuxarı təşkilata hansı müddətdə verilir? ( SOCAR-SS 002.2020.-standart sənədinə
əsasən)
A) 1-saatdan gec olmayan müddətdə
B) 4-saatdan gec olmayan müddətdə
C) 2 -saatdan gec olmayan müddətdə
D) 48 -saatdan gec olmayan müddətdə
E) 24-saatdan gec olmayan müddətdə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “SOCAR-da yol hərəkəti təhlükəsizlik sisteminin idarə olunması” Rəhbər sənədi.
SOCAR-SS 002.2020. Bakı. 2020 m.3.2.3.

88. Nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinin təlimatlandrılmasının hansı növləri olur? Tam
cavabı göstərin. ( SOCAR-SS 002.2020.-standart sənədinə əsasən)
A) Giriş, ilkin , işdən öncə (reysqabağı), vaxtaşırı, mövsümi, növbədən kənar, birdəfəlik
B) Giriş, ilkin , vaxtaşırı, mövsümi, növbədən kənar, birdəfəlik
C) Giriş, ilkin , işdən öncə (reysqabağı), vaxtaşırı, mövsümi, növbədən kənar
D) Ilkin , işdən öncə (reysqabağı), vaxtaşırı, mövsümi, növbədən kənar, birdəfəlik
E) Giriş, ilkin , işdən öncə (reysqabağı), vaxtaşırı, mövsümi, növbədən kənar, birdəfəlik,
həmişəlik
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: “SOCAR-da yol hərəkəti təhlükəsizlik sisteminin idarə olunması” Rəhbər sənədi.
SOCAR-SS 002.2020. Bakı. 2020 m.4.2.1.

89. İş yerində ilkin təlimat hansı sürücülərə hansı hallarda keçirilir? 1.İşə götürüldükdə. 2.
Bir bölmədən digərinə keçdikdə.3.Yeni nəqliyyat vasitəsini idarə etdikdə.4. Ezam olunmüş
digər sürücülərlə. 5. Payız-qış (sentyabr, oktyabr), yaz-yay (fevral, mart) dövrlərinin
başlanğıcında

A) 2,3,4 və 5
B) 1,2,3,4 və 5
C) 1,2,3 və 4
D) 1,2 və 3
E) 1 və 2
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “SOCAR-da yol hərəkəti təhlükəsizlik sisteminin idarə olunması” Rəhbər sənədi.
SOCAR-SS 002.2020. Bakı. 2020 m.4.2.14.

90. Sürücülər ezamiyyətə göndərildikdə, xəttə çıxmazdan əvvəl onlara hansı təlimat
keçirilir?
A) Növbədən kənar təlimatı
B) Giriş təlimatı
C) Mövsümi təlimat
D) İlkin təlimat
E) Birdəfəlik təlimat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “SOCAR-da yol hərəkəti təhlükəsizlik sisteminin idarə olunması” Rəhbər sənədi.
SOCAR-SS 002.2020. Bakı. 2020 m.4.2.42

91. Sürücülər alkoqol səbəbindən xəttə buraxılmadıqda, nə edilir?

A) Tibb müəssisəsinə müalicəyə göndərilir
B) Akt tərtib olunur və müəssisə rəhbərliyinə təqdim edilir
C) Akt tərtib olunur və dövlət yol polisinə təqdim edilir
D) Xəbərdarlıq edilib , növbəti gün üçün işə yazılır
E) Müəssisədə saxlanılır, və 3 saatdan sonra yenidən yoxlanılır?
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “SOCAR-da yol hərəkəti təhlükəsizlik sisteminin idarə olunması” Rəhbər sənədi.
SOCAR-SS 002.2020. Bakı. 2020 m.7.2.12.

92. Obliqat qrupa aid olan sürücülər tibbi müayinədən hansı müddətdə keçməlidir?
A) İki ildə bir dəfə
B) Üç ildə bir dəfə
C) Üç ayda bir dəfə
D) İldə bir dəfə
E) Altı ayda bir dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “SOCAR-da yol hərəkəti təhlükəsizlik sisteminin idarə olunması” Rəhbər sənədi.
SOCAR-SS 002.2020. Bakı. 2020 m.7.3.4.

93. Avtonəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinin reysqabağı yoxlanılmasının nəticələri
necə rəsmiləşdirilr?
A) Yol vərəqəsində dispetcer öz imzası ilə təsdiq edir
B) Yük avtonəqliyyat vasitələrinin yol vərəqi YV № 1 birdə növbətçi mexanik imza edir
C) Avtonəqliyyat vasitələrinin sürücülərinə müayinə məntəqəsinin möhürü ilə təsdiq
edilmiş arayış verilir
D) Yük avtonəqliyyat vasitələrsinin yol vərəqi YV № 1 də sürücü öz imzası ilə yol
vərəqəsində imzalayır və dispetçer möhür vurur
E) Baş mühəndisin imzası ilə təsdiq edilir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 24 aprel tarixli 71
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarını
yerinə yetirən daşıyıcılar tərəfindən sərəncamında olan avtonəqliyyat vasitələrinin texniki
vəziyyətinin reysqabağı yoxlanılması, sürücülərin reysqabağı tibbi müayinəsinin keçirilməsi
Qaydası”

94. Hərəkət marşrutunda nəqliyyat vasitələrinin görmə məsafəsi ən çox neçə metr olduqda
təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək və ya təhlükəli sahələrin yanından keçməni təşkil
etmək mümkün olmursa hərəkət dayandırılır?
A) Görmə məsafəsi 10 metrdən az olarsa
B) Görmə məsafəsi 30 metrdən az olarsa
C) Görmə məsafəsi 500 metrdən az olarsa
D) Görmə məsafəsi 50 metrdən az olarsa
E) Görmə məsafəsi 150 metrdən az olarsa
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “SOCAR-da yol hərəkəti təhlükəsizlik sisteminin idarə olunması” Rəhbər sənədi.
SOCAR-SS 002.2020. Bakı. 2020 m.10.2.2.

95. Müəssisənin nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinə hidrometeoroloji məlumatların
çatdırılması kimin vəzifəsidir?
A) Ekoloq
B) Baş mühəndis
C) Yol hərəkəti mühəndsi
D) Mexanik
E) Növbətçi dispetçer
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “SOCAR-da yol hərəkəti təhlükəsizlik sisteminin idarə olunması” Rəhbər sənədi.
SOCAR-SS 002.2020. Bakı. 2020 m.10.3.1.

96. Təhlükəli yükləri daşıyan nəqliyyat vasitələrini idarə etməyə buraxılan sürücünü ən azı
neçə il sürücülük stajı olmalıdır?
A) Ən azı fasiləsiz 3 il sürücülük stajı olmalıdır
B) Ən azı fasiləsiz 5 il sürücülük stajı olmalıdır
C) Fasilələr nəzərə alınmadan ümumilikdə 3 il sürücülük stajı olmalıdır
D) Ən azı fasiləsiz 1 il sürücülük stajı olmalıdır
E) Ən azı fasiləsiz 2 il sürücülük stajı olmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “SOCAR-da yol hərəkəti təhlükəsizlik sisteminin idarə olunması” Rəhbər sənədi.
SOCAR-SS 002.2020. Bakı. 2020 m.18.5.1.

97. Avtomobil şassisi üzrəində quraşdırılmış qaldırıc qazma aqreqatı - Kraz 256 UP 80
markalı nəqliyyat vasitəsi hansına aiddir? (Yol həhərəkəti qaydalarına görə)
A) Ümumi təyinatlı nəqliyyat vasitəsi
B) Texnoloji nəqliyyat vasitəsi
C) Xüsusi texnika
D) İxtisaslaşdırılmış texnik
E) İri qabaritli nəqliyyat vasitəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yol hərəkəti haqqında Qanun. M.1.53.

98. İcazə verilmiş maksimum kütləsi 3,5 tondan artıq olmayan yük avtomobillərini hansı
sürücülük kateqoriyası olan sürücü idarə edə bilər?
A) BC kateqoriya
B) C kateqoriya
C) B kateqoriya
D) C , CE kateqoriya
E) E kateqoriya

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yol hərəkəti haqqında Qanun. M.33

99. "D" kateqoriyasına daxil olan nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququ neçə yaşdan
yaranır?
A) 16 yaşdan
B) 18 yaşdan
C) 21 yaşdan
D) 23 yaşdan
E) 25 yaşdan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yol hərəkəti haqqında Qanun. M.34

100. 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

101. 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

102. Fəhlələri sərbəst işə buraxmazdan əvvəl onlara təlimatın hansı növü keçirilməlidir?
A) Giriş
B) Birdəfəlik
C) Dövri
D) Vaxtaşırı
E) İlkin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2010. Səh. 456

103. Fəhlələrlə iş yerində ilkin təlimat hansı hallarda aparılır?
A) İşçinin gördüyü işə aid olmayan bir işi yerinə yetirməzdən əvvəl və istehsalat şəraiti
dəyişəndə
B) Sərbəst işə buraxılmazdan əvvəl və ilkin işə qəbul olunanda
C) Sərbəst işə buraxılmazdan əvvəl və istehsalat şəraiti dəyişəndə
D) Sərbəst işə buraxılmazdan əvvəl və texnologiyada dəyişlik olunduqda
E) İşçinin gördüyü işə aid olmayan bir işi yerinə yetirməzdən əvvəl və texnologiyada
dəyişlik olunduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı,
2010. Səh. 456

104. 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

105. 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

106. 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

107. Tozlu işləri yerinə yetirən fəhlə hansı fərdi mühafizə vasitəsindən istifadə etməlidir?
A) Çəkmədən
B) Qulaqcıqdan
C) Resperatordan
D) Filtrli əleyhqazdan
E) Şlanqlı əleyhqazdan
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft emаlı və neft-kimya sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2012. Səh. 151

108. 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

109. 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

110. 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

111. 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

112. 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

113. 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

114. 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

115. 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

116. 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

117. 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

118. 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

119. 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

120. 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

121. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?
A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

122. 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

123. 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

124. 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

125. 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

126. 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

127. 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

128. 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

