Mühəndis (Ekspedisiya xidməti) vəzifəsi üzrə test
tapşırıqları
1. Tenderdə iddiaçı kimi iştirak etmək istəyən malgöndərənin (podratçı) satınalan təşkilata
təqdim etdiyi sənədlərdən biri yanlış verilmişdir:
A) Bağlanacaq müqavilənin yerinə yetiriləcəyi ilə bağlı zəmanət məktubu
B) İştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən bank sənədi
C) Tenderdə iştirak etmək üçün ərizə
D) Malgöndərən (podratçı) haqqında tələb olunan sənədlər
E) Tender təklifi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında. Azərbaycan Respublikasının 27 dekabr
2001-ci il tarixli 245-IIQ №-li qanunu

2. İncoterms nə deməkdir?
A) Beynəlxalq müqavilələrin satış üzrə açar elementləri
B) Məhsulgöndərmə müqavilələrinin açar elemetləri
C) Tədarük prosesində bağlanan müqavilələrin açar elementləri
D) İstehsal prosesində bağlanmış müqavilələrin əsas elementləri
E) Xərclərin müəyyənləşdirilməsi üzrə bağlanmış müqavilələrin açar elementləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: İncoterms şərtləri. https://www.tradefinanceglobal.com/freightforwarding/incoterms/, 25.10.2018

3. Hansı halda yüklərin daşınma marşrutu şəhər icra hakimiyyəti, DYP və Fövqəladə Hallar
Nazirliyi ilə razılaşdırılır?
A) Rayon tərkibinə daxil olan şəhər hüdudundan keçdikdə
B) Magistral avtomobil yollarından keçdikdə
C) Rayonlardakı iri yaşayış məntəqələrindən keçdikdə

D) Respublika əhəmiyyətli şəhər hüdudundan keçdikdə
E) Naxçıvan muxtar Respublikasının ərazisindən keçdikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması qaydalarının təsdiq
edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 27 yanvar 2000-ci il
tarixli 10 №-li qərarı

4. Malların bu və ya digər dərəcədə tədqiqi ilə əlaqədar olaraq ekspertizaların hansı növü
mövcud deyildir?
A) Əmtəəçilik ekspertizası
B) Fərqləndirmə ekspertizası
C) Texnoloji ekspertiza
D) Təsnifat ekspertizası
E) Materialların ekspertizası
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük ekspertizası.
Bakı, 2003

5. Əmtəəçilik ekspertizası nə üçün aparılır?
A) Ölkə ərazisinə gətirilən və bu ərazidən aparılan malların tarif və qeyri tarif tənzimləmə
tədbirlərini həyata keçirmək üçün
B) Malın konkret göstəricilərini və ya əlamətlərini təyin etmək üçün
C) Malın növünü, onun təyinatını, vəziyyətini, əsas istehlak xüsusiyyətlərini, mövcud
çatışmazlıqlarını, markasını, cinsini və s. özəlliklərinin təyin etmək üçün
D) Malın gömrük sərhəddindən keçirildiyi anda bu mal üçün faktiki ödənilmiş və ya
ödəniləcək qiyməti müəyyənləşdirmək üçün
E) Malın əmtəə pozisiyası və subpozisiyasını, daha doğrusu malın kodunu təyin etmək üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük ekspertizası.
Bakı, 2003

6. Gömrük ekspertizası hansı müddətdə aparılır?
A) Material və sənədlərin gömrük laboratoriyasına daxil olduğu gündən sonrakı iş
günündən 20 iş günü müddətinə
B) Material və sənədlərin gömrük laboratoriyasına daxil olduğu gündən 20 gün müddətinə
C) Material və sənədlərin gömrük laboratoriyasına daxil olduğu gündən sonrakı iş
günündən 30 gün müddətinə
D) Material və sənədlərin gömrük laboratoriyasına daxil olduğu gündən iş günündən 25 iş
günü müddətinə
E) Material və sənədlərin gömrük laboratoriyasına daxil olduğu gündən sonrakı iş
günündən 20 gün müddətinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük ekspertizası.
Bakı, 2003., Gömrük ekspertizasının aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 23 avqust 2013 tarixli 232 saylı qərarı

7. İncoterms şərtləri aşağıdakı hansı kateqoriyalar üzrə formalaşmışdır?
A) E, F, C və P qrupları
B) E, F, C və D qrupları
C) A, E, F və D qrupları
D) A, C, D və X qrupları
E) F, C, D və K qrupları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: İncoterms şərtləri. https://www.tradefinanceglobal.com/freightforwarding/incoterms/, 25.10.2018

8. Dəniz və axarsu nəqletməsində istifadə edilən İncoterms şərtləri hansılardır?
A) A) CİF, DAT, DAP, DDP
B) B) EXW, FCA, CPT, FAS
C) C) CPT, CFR, FAS, FOB
D) D) FAS, FOB, CFR, CİF
E) E) CPT, CİP, DAT, DAP
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: https://www.ihracat.co/2018/08/incoterms-rehber-ihracat-veithalat.html. İxrac və idxal fəaliyyətlərində təslim növləri. 23.01.2019

9. Sığorta ehtiyatları nə üçün yaradılır?
A) Məhsulların mövsümi istehlakı zamanı ticarət prosesinin kəsilməzliyi üçün
B) Məhsulgöndərənin planlaşdırılmamış şəkildə məhsul göndərilməsini dayandırması
zamanı ticarət prosesinin kəsilməzliyi üçün
C) Məhsulgöndərənin məhsul nəqletməsi mövsümi xarakter daşıdıqda ticarət prosesinin
kəsilməzliyi üçün
D) Ticarət müəssisəsinin məhsullara növbəli çatdırmalar arasında planlı ehtiyacının olduğu
halda ticarət prosesinin kəsilməzliyi üçün
E) Mövsümi xarakterli məhsullara ehtiyacın artdığı hallarda ticarət prosesinin kəsilməzliyi
üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Практикум по логистике. Москва, 2012

10. Material ehtiyatları; 1 yanvar üçün – 30 ton, 1 fevral üçün -40 ton, 1 mart üçün -30 ton,
1 aprel üçün-60 ton, 1 may üçün- 50 ton, 1 iyun üçün -30 ton, 1 iyul üçün-30 ton olub, orta
yarımillik ehtiyat miqdarını tapın.
A) 20
B) 35
C) 40

D) 45
E) 50
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Практикум по логистике. Москва

11. Aşağıdakı variantlardan hansı FOB (Free On Board) incoterms şərtinə uyğundur?
A) Satıcı məhsulun xərclərinin üzərinə mənfəəti və alıcının məhsulu təslim almaq üçün
tələb etdiyi yerə qədər hesablanacaq daxili nəqletmə xərclərini, liman xərclərini və gömrük
xərclərini əlavə edir
B) Satıcı məhsulun xərclərinin üzərinə mənfəəti, qablaşdırma xərcini, zavodda ilkin
yüklənmə, limana daxili nəqletmə, liman xərcləri, gömrük xərcləri və fraxt əlavə edir
C) Satıcı məhsulun xərclərinin üzərinə mənfəəti, qablaşdırma xərcini, zavodda ilkin
yüklənmə, gömrük xərcləri, daşıma sığortası, fraxt, alıcının ölkəsindəki gömrük xərclərini,
gömrük vergilərini, daxili nəqletmə xərcləri və bütün xərcləri əlavə edir
D) Satıcı məhsulun xərclərinin üzərinə mənfəəti, qablaşdırma xərcini, zavodda ilkin
yüklənmə, gömrük xərcləri, daşıma sığortası, fraxt və alıcının ölkəsindəki daxili nəqletmə
xərclərini əlavə edir
E) Satıcı məhsulun xərclərinin üzərinə mənfəəti, qablaşdırma xərcini, zavodda ilkin
yüklənmə, limana daxili nəqletmə, liman xərcləri, gömrük xərcləri, daşıma sığortası və fraxt
əlavə edir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: https://www.ihracat.co/2018/08/incoterms-rehber-ihracat-veithalat.html. İxrac və idxal fəaliyyətlərində təslim növləri. 23.01.2019

12. Aşağıdakılardan hansı avtomobil nəqliyyatının əsas üstünlüklərindəndir?
A) Tariflər aşağı, xüsusilə tranzit göndərmələr üçün güzəştlər böyükdür
B) Məhsuldarlığı yüksəkdir
C) “Qapıdan qapıya” yükləri daşıya bilir
D) İqlim şərtlərindən asılı deyil
E) Göndərmələrin sürəti kiçikdir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Практикум по логистике. Москва, 2012

13. Hava nəqliyyatının əsas çatışmazlıqlarından hansı aşağıda qeyd edilmişdir?
A) Daşıma prosesi etibarlıdır
B) Daşımaların maya dəyəri yüksəkdir
C) Yükdaşımaların sürəti yüksəkdir
D) Daşımalar yüksək kapital, enerji və material tutumludur
E) Daşıma marşrutları qısadır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Практикум по логистике. Москва, 2012

14. Dəmiryol nəqliyyatının üstünlükləri hansı cavabda tam düzgün göstərilmişdir? 1. Yüklər
kifayət qədər yaxşı saxlanılır, 2. Uzaq məsafələrə yüklərin daşınması mümkündür, 3. İqlim
şərtlərindən asılı deyil, 4. Yüklər çox yüksək sürətlə daşınır, 5. Tariflər aşağı, xüsusilə tranzit
göndərmələr üçün güzəştlər böyükdür
A) 1,4,5
B) 3.5
C) 2,4,5
D) 1,3,5
E) 2,3,5
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Практикум по логистике. Москва, 2012

15. Hansı müqavilələrə Fraxt müqavilələri deyilir?
A) Yük vahidlərinin dəmiryol nəqliyyatı ilə daşınması üçün bağlanan müqavilələrə
B) Yük vahidlərinin hava nəqliyyatı ilə daşınması üçün bağlanan müqavilələrə

C) Yük vahidlərinin su nəqliyyatı ilə daşınması üçün bağlanan müqavilələrə
D) Yük vahidlərinin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması üçün bağlanan müqavilələrə
E) Yük vahidlərinin boru kəməri nəqliyyatı ilə daşınması üçün bağlanan müqavilələrə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Практикум по логистике. Москва, 2012

16. Çarter (partiya) müqavilələri hansı məqsədlə bağlanır?
A) Yükdaşıyanlarla yük sahibləri arasında müəyyən müddət ərzində (taym-çarter) bir və ya
bir neçə ardıcıl reyslərin həyata keçirilməsi üçün
B) Yük xətləri onların fəaliyyət xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif giriş məntəqələrində
yüklərin növbəti reys və ya reyslər üçün vaxtında rəsmiləşdirilməsi üçün
C) Yük vahidi kimi nəzərdə tutulan məhsullarla gəmi tam doldurulmadıqda gəminin yük
yerlərinə ixtiyari kütləvi yüklər əlavə edə bilmək üçün
D) Fraxtlaşma faktının və onun əsas şərtlərinin (gəminin adı, yüklərin növü, kəmiyyəti və s.)
əvvəlcədən qeyd edilməsi üçün
E) Yükdaşıyanlarla yük sahibləri arasında müəyyən müddət ərzində (taym-çarter) bir və ya
bir neçə paralel reyslərin həyata keçirilməsi üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

17. Təyinat limanındakı yük anbarlarına daxil olan yüklər hansı müddət ərzində
saxlanıldıqda anbar saxlama xərcləri tutulmur?
A) 36
B) 18
C) 24
D) 72
E) 48
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Практикум по логистике. Москва, 2012

18. Xarici ölkələrdən hansı tullantıların saxlanmaq və basdırılmaq üçün Azərbaycan
ərazisinə daşınmasına ölkə ərazisindən tranzit yolu ilə aparılmasına icazə verilmir?
A) Kimyəvi və toksik tullantıların
B) Radioaktiv və plastik tullantıların
C) Radioaktiv və toksik tullantıların
D) Toksik tullantıların
E) Kimyəvi tullantıların
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması qaydalarının təsdiq
edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 27 yanvar 2000-ci il
tarixli 10 №-li qərarı

19. Təhlükəli maddə və məmulatların daşıma marşrutlarının razılaşdırılması üçün
avtonəqliyyat müəssisələri onların daşınmasına neçə gün qalmış lazımi sənədləri DYP-yə
təqdim etməlidirlər?
A) Ən azı 7 gün
B) Ən azı 15 gün
C) Ən azı 30 gün
D) Ən azı 3 gün
E) Ən azı 10 gün
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması qaydalarının təsdiq
edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 27 yanvar 2000-ci il
tarixli 10 №-li qərarı

20. Təhlükəli yük daşıyan avtomobil sürücüsü hansı halda avtomobili idarəetməyə
buraxılır?

A) DYP və Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə razılaşdırılmış proqram əsasında xüsusi hazırlıqdan
keçdikdən sonra
B) Səhiyyə Nazirliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə razılaşdırılmış proqram əsasında
xüsusi hazırlıqdan keçdikdən sonra
C) Fövqəladə Hallar Nazirliyinin proqramı əsasında xüsusi hazırlıqdan keçdikdən sonra
D) DYP və Bakı Nəqliyyat İdarəsi ilə razılaşdırılmış proqram əsasında xüsusi hazırlıqdan
keçdikdən sonra
E) Səhiyyə Nazirliyi və ARDNŞ ilə razılaşdırılmış proqram əsasında xüsusi hazırlıqdan
keçdikdən sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması qaydalarının təsdiq
edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 27 yanvar 2000-ci il
tarixli 10 №-li qərarı

21. Təhlükəli yüklər nəqliyyat vasitələri karvanları ilə daşınarkən düzənlik yerlərdən keçən
yol sahələrində hərəkət zamanı karvandakı nəqliyyat vasitələri arasında nə qədər məsafə
olmalıdır?
A) Ən azı 30 metr
B) Ən azı 100 metr
C) Ən azı 50 metr
D) Ən azı 150 metr
E) Ən azı 300 metr
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması qaydalarının təsdiq
edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 27 yanvar 2000-ci il
tarixli 10 №-li qərarı

22. Hansı təhlükəli yüklər üçün istifadə edilən vaqon-sisternlər, qazanlar və xüsusi
konteynerlər «Təzyiq altında işləyən tutumların təhlükəsiz istismar Qaydaları»nın
tələblərinə cavab verməlidir?

A) 100°S temperaturda, yaxud 0,15 Mpa-dan yüksək təzyiqdə nəql edilən və ya bu təzyiqdə
boşaldılan
B) 30°S temperaturda, yaxud 0,20 Mpa-dan yüksək təzyiqdə nəql edilən və ya bu təzyiqdə
boşaldılan
C) 80°S temperaturda, yaxud 0,09 Mpa-dan yüksək təzyiqdə nəql edilən və ya bu təzyiqdə
boşaldılan
D) 50°S temperaturda, yaxud 0,07 Mpa-dan yüksək təzyiqdə nəql edilən və ya bu təzyiqdə
boşaldılan
E) 60°S temperaturda, yaxud 0,08 Mpa-dan yüksək təzyiqdə nəql edilən və ya bu təzyiqdə
boşaldılan
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: Təhlükəli yüklərin dəmir yolu nəqliyyatı ilə daşınması qaydalarının təsdiq
edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 20 noyabr 2000-ci il
tarixli 207 №-li qərarı

23. Aşağıdakılardan hansı satınalan təşkilat anlayışını ifadə edir?
A) Dövlət tərəfindən yaradılan və onun adından bütün satınalma prosedurlarını həyata
keçirən müvəqqəti təşkilat
B) Tender şərtlərinə əsasən təklif verən, tenderdə iştirak haqqını ödəyən hüquqi və ya fiziki
şəxslər, yaxud hüquqi şəxslərin birliyi
C) Dövlət tərəfindən yaradılan və onun adından tender prosedurlarını həyata keçirən
müvəqqəti işçi qrupu
D) Malları (işləri və xidmətləri) satınalan dövlət müəssisə və təşkilatları (idarələri),
nizamnamə fondunda dövlətin payı 30 faiz və daha çox olan müəssisə və təşkilatlar
E) Nizamnamə fondunda dövlətin payı 51 faiz və daha çox olan müəssisə və təşkilatlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında. Azərbaycan Respublikasının 27 dekabr
2001-ci il tarixli 245-IIQ №-li qanunu

24. Azərbaycan Respublikasında malların (işlərin və xidmətlərin) dövlət satınalmaları hansı
satınalma metodları ilə həyata keçirilir? Tam düzgün cavabı göstərin.

A) Açıq tender, ikimərhələli tender, məhdud iştiraklı və qapalı tender, təkliflər sorğusu,
kotirovka sorğusu və bir mənbədən satınalma
B) Açıq tender, anket, təkliflər sorğusu, kotirovka sorğusu və bir mənbədən satınalma
C) Məhdud iştiraklı və qapalı tender, təkliflər sorğusu, kotirovka sorğusu və bir mənbədən
satınalma
D) Açıq tender, üçmərhələli tenderməhdud iştiraklı və qapalı tender, təkliflər sorğusu,
kotirovka sorğusu və bir mənbədən satınalma
E) Açıq tender, məhdud iştiraklı və qapalı tender, təkliflər sorğusu, kotirovka sorğusu və
ikimərhələli tender
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında. Azərbaycan Respublikasının 27 dekabr
2001-ci il tarixli 245-IIQ №-li qanunu

25. Hansı halda məhdud iştiraklı və qapalı tenderdən istifadə olunur? 1. Həddən artıq
mürəkkəb və ya xüsusi xarakterli olduğuna görə müvafiq mallar (işlər və xidmətlər) yalnız
məhdud sayda potensial malgöndərənlərdə (podratçılarda) olduqda; Malların (işlərin və
xidmətlərin) ehtimal olunan qiyməti müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyənləşdirdiyi
minimum məbləğdən yuxarı olduqda; 3 Mallar (işlər və xidmətlər) müdafiə və milli
təhlükəsizlik ehtiyacları üçün nəzərdə tutulduqda; 4. Mallara (işlərə və xidmətlərə) təcili
tələbat yarandıqda və tender prosedurlarının keçirilməsi və ya satınalmanın hər hansı digər
metodundan istifadə edilməsi məqsədəuyğun olmadıqda; 5. Çoxsaylı tender təkliflərinə
baxılması və onların qiymətləndirilməsi üçün tələb olunan vaxt və xərclər satın alınacaq
malların (işlərin və xidmətlərin) dəyəri ilə mütənasib olmadıqda;
A) 1, 3, 4
B) 1, 2, 3, 5
C) 2, 3, 4, 5
D) 1, 4
E) 1, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında. Azərbaycan Respublikasının 27 dekabr
2001-ci il tarixli 245-IIQ №-li qanunu

26. Satınalmaların təşkili üçün satınalan təşkilat aşağıdakı mərhələləri hansı ardıcıllıqla
həyata keçirir? 1. tender komissiyası tərəfindən tenderin əsas şərtlər toplusu və tender
elanı təsdiq edildikdən sonra tender elanını dərc etdirir; 2. tender komissiyasını
formalaşdırır; 3. tenderin əsas şərtlər toplusunu hazırlayır;
A) 2, 3, 1
B) 1, 2, 3
C) 2, 1, 3
D) 3, 2, 1
E) 3, 1, 2
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında. Azərbaycan Respublikasının 27 dekabr
2001-ci il tarixli 245-IIQ №-li qanunu

27. Açıq tenderin keçirilməsi barədə elan tender zərflərinin açılması günündən nə qədər
əvvəl respublikanın dövlət qəzetlərində və beynəlxalq miqyasda yayılan kütləvi informasiya
vasitələrində, habelə rəsmi internet saytında verilməlidir?
A) Ən azı 30 bank günü
B) Ən azı 10 bank günü
C) 10-15 bank günü
D) 15 bank günü
E) Ən azı 7 bank günü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında. Azərbaycan Respublikasının 27 dekabr
2001-ci il tarixli 245-IIQ №-li qanunu

28. Tədarükat metodlarından olan “Bir partiya ilə məhsulların tədarükü” metodunun əsas
xüsusiyyətlərini qeyd edin.
A) Sənədləşmələrin həcmi azalır, rəsmiləşdirmə sadələşir, yüksək ticarət güzəştləri
edilməsinə şərait yaradır, sifariş edilən partiyanın tam göndərilməsinə zəmanət verir

B) Xammal, material və dəstləşdirici məmulatları alan istehlakçı firmalar istehsalı
planlaşdırılan məhsulun buraxılışınnı tezləşdirir
C) İstehsal ehtiyatlarının səviyyəsini normallaşdırır, dövriyyə vəsaitlərinin dövr sürətini
artırır
D) Ucuz və tez istehlak olunması nəzərdə tutulan məhsulların alınması zamanı istifadə edilir
E) Ayrı-ayrı mal-materialların alınmasına tələbat yarandıqca məəhsulgöndərənlərlə
istehlakçılar arasında sifariş partiyalarının həcmi, göndərilmə müddətləri və nəqliyyat
vasitələrinin seçimi barədə şifahi və ya yazılı əlaqə yaradılır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

29. Tədarükat metodlarından olan “qiymət cədvəlləri üzrə gündəlik alış” metodunun əsas
xüsusiyyətlərini qeyd edin.
A) Sənədləşmələrin həcmi azalır, rəsmiləşdirmə sadələşir, yüksək ticarət güzəştləri
edilməsinə şərait yaradır
B) Anbar təsərrüfatının yaradılması və anbarların saxlanılması xərcləri azaldır
C) İstehsal ehtiyatlarının səviyyəsini normallaşdırır, dövriyyə vəsaitlərinin dövr sürətini
artırır
D) Ucuz və tez istehlak olunması nəzərdə tutulan məhsulların alınması zamanı istifadə edilir
E) Ayrı-ayrı mal-materialların alınmasına tələbat yarandıqca məəhsulgöndərənlərlə
istehlakçılar arasında sifariş partiyalarının həcmi, göndərilmə müddətləri və nəqliyyat
vasitələrinin seçimi barədə şifahi və ya yazılı əlaqə yaradılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

30. Aşağıdakı cavablardan hansı sifariş anlayışını ifadə edir?
A) Müəssisələrlə tədarükat münasibətlərinə girən və onların göndəriləcək məhsullara hər
hansı konkret vaxt kəsiyində potensial tələbatını əks etdirən sənəddir
B) Satınalan təşkilatla tender qalibi (qalibləri) arasında bağlanan və malların (işlərin və
xidmətlərin) satın alınması ilə əlaqədar tərəflərin öhdəliklərini müəyyənləşdirən sənəddir

C) Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin vəsaiti, dövlət tərəfindən bağlanmış
beynəlxalq sazişlərə və müqavilələrə əsasən alınmış kreditlər üçün sənəddir
D) Məhsulgöndərənlərdən zəruri kəmiyyətdə və razılaşdırılmış keyfiyyətdə lazımi
məhsulların tələb olunan vaxtda göndərilməsi üzrə tələbləri özündə birləşdirən direktiv
sənəddir
E) Satınalan təşkilatın tender şərtlərini əks etdirən və iddiaçılara təqdim edilən sənəddir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

31. Aşağıdakı cavablardan hansı tələbnamə anlayışını ifadə edir?
A) Tədarükat münasibətlərində məhsullara hər hansı konkret vaxt kəsiyində potensial
tələbatını əks etdirən sənəddir
B) Satınalan təşkilatla tender qalibi (qalibləri) arasında bağlanan və malların (işlərin və
xidmətlərin) satın alınması ilə əlaqədar tərəflərin öhdəliklərini müəyyənləşdirən sənəddir
C) Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatların
büdcədənkənar fondların vəsaitinə aid edilən sorğudur
D) Məhsulgöndərənlərdən zəruri kəmiyyətdə və razılaşdırılmış keyfiyyətdə lazımi
məhsulların tələb olunan vaxtda göndərilməsi üzrə tələbləri özündə birləşdirən direktiv
sənəddir
E) Satınalan təşkilatın tender şərtlərini əks etdirən və iddiaçılara təqdim edilən sənəddir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

32. Beynəlxalq təcrübədə kiçik partiyalarla məhsulgöndərmələr istisna olmaqla, firmalar
tədarük işlərini sadələşdirmək üçün neçə və hansı rənglərdə olan sifariş nüsxələrindən
istifadə edirlər?
A) 4; ağ-çəhrayı-mavi-yaşıl
B) 3; ağ-çəhrayı-yaşıl
C) 4; ağ-mavi-yaşıl-boz
D) 2; ağ-çəhrayı

E) 3; ağ-mavi-yaşıl
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

33. Beynəlxalq təcrübədə kiçik partiyalarla məhsulgöndərmələr istisna olmaqla, firmaların
tədarük işlərini sadələşdirmək üçün tərtib etdikləri dörd rəngli sifariş nüsxələrindən 3-cü
mavi rəngli nüsxə kimə verilir?
A) Vasitəçilərə
B) İstehsalçı firmanın maliyyə şöbəsinə
C) Sifarişçi firmanın maddi-texniki təchizat şöbəsinə
D) Arxivə
E) Məhsulgöndərənə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

34. Satınalma planlaşdırılarkən məhsulgöndərənlərin (təchizatçıların) seçilməsi zamanı
hansı üç əsas meyar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir?
A) Materialların qiyməti, materialların keyfiyyəti, xidmətin keyfiyyəti
B) Materialların qiyməti, kredit vermək imkanları, etibarlılıq
C) Xidmətin keyfiyyəti, etibarlılıq, firmanın maliyyə vəziyyəti
D) Materialların keyfiyyəti, ixtisaslaşma, coğrafi yerləşmə
E) Firmanın istehsal texnologiyası, ehtiyat hissələrinin mövcudluğu, ödəmə qabiliyyəti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

35. Tədiyyə tapşırıqları neçə gün ərzində banka təqdim edilməlidir?
A) Tərtib edildiyi 10 gün ərzində

B) Tərtib edildiyi 15 gün ərzində
C) Tərtib edildiyi 30 gün ərzində
D) Tərtib edildiyi 3 gün ərzində
E) Tərtib edildiyi 7 gün ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

36. Tədarükün planlaşdırılması hansı proseslə başlayır?
A) Maliyyə resurslarına tələbatın müəyyənləşdirilməsi ilə
B) Material resurslarına tələbatın müəyyənləşdirilməsi ilə
C) Məsrəflərin minimumlaşdırılması ilə
D) Bazarın araşdırılması ilə
E) İstehlakçıların müəyyənləşdirilməsi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

37. Materiallara tələbatın hesablanmasında istifadə edilən determinələşdirilmiş metodun
hansı halda tətbiq edilir?
A) Gözlənilən təlabatın hesablanması üçün riyazi-statistik metodların tətbiqinə ehtiyac
olduqda
B) Təlabatın hesablanmasında işçi heyətinin təcrübəsinə ehtiyac olduqda
C) Ucuz və tez istehlak olunması nəzərdə tutulan məhsullara ehtiyac olduqda
D) Bazarın təhlilinə kifayət qədər vaxt olmadıqda
E) Sifarişlərin yerinə yetirilməsi dövrü və eləcə də, materiallara tələbatın həcmi və yaranma
vaxtı məlum olduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

38. Resurslara təlabatın hesablanması metodlarından olan birbaşa hesablama metodunda
məlumat üzrə materiallara tələbatın həcmi hansı düsturla tapılır? Q – məmulatın illik
istehsal proqramı, H – hər bir məmulat üzrə material məsrəfi normasıdır.
A) V=Q+H
B) V=Q/H
C) V=2Q×H
D) V=Q×H
E) V=H/Q
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

39. Kiçik partiyalarla bir qaydada alış tədarük metodunun müsbət tərəfləri hansı variantda
tam düzgün qeyd edilmişdir? 1. İstehsalı planlaşdıırlan məhsulların buraxılışı tezləşir;2.
Anbar əməliyyatları sadələşir;3. Anbarlara təlabat artır;4. Məhsulgöndərmələr üzrə
sənədləşdirmə işləri və məsrəfləri azalır;
A) 1, 2, 3
B) 1, 2, 4
C) 1, 2
D) 1, 3
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

40. Son məhsul istehsalı üçün lazım olan materialların tədarük edilməsi və ya xüsusi
istehsalda hazırlanması məsələsinin həll edilməsi nə adlanır?
A) MOB (özün hazırla və ya al) məsələsi
B) Zəif (lean) istehsal

C) Dəqiq vaxtında metodu
D) Kanban metodu
E) Cırıldayan təkər effekti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

41. Tədarük metodunun seçilməsi hansı amillərdən asılıdır?
A) Ehtiyatların saxlanması və yaradılması xərclərindən, materialların tərkibindən
B) Firmanın maliyyə vəziyyətindən, xidmətedici heyətə çəkilən xərclərdən
C) Son məhsulun mürəkkəbliyi dərəcəsindən, dəstləşdirici məmulatların və materialların
tərkibindən
D) Dəstləşdirici məmulatların və materialların tərkibindən, nəqliyyat vasitələrinin
sığortalanmasından
E) Anbarların saxlanması xərclərindən, son məhsulun mürəkkəbliyi dərəcəsindən
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

42. İstehsal və əmtəəlik ehtiyatların növləri hansı variantda tam düzgün göstərilmişdir?
A) Sığorta və mövsümi
B) Cari, rüblük və illik
C) Cari, sığorta və mövsümi
D) İllik və rüblük
E) Mövsümi, daimi, rüblük
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999

43. Cari ehtiyatlar hansı variantda düzgün ifadə olunmuşdur?

A) Ticarət proseslərində çatdırmalar arası növbəliliyin kəsilməzliyini təmin edir
B) Tələbin qəfil artması nəticəsində istehsal prosesinin dayanmamasını təmin edir
C) Mövsümi məhsullara olan ehtiyacı təmin edir
D) Məhsulgöndərənlərdən gələn məhsulun gözlənilməz gecikmələrinin istehsala və ticarətə
təsirini minimuma endirir
E) İstehsal və ticarət proseslərində çatdırmalar arası növbəliliyin kəsilməzliyini təmin edir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999

44. Sifariş edilmiş məhsulun gecikməsi nəticəsində istehsal və ticarət prosesinə ziyan
dəyməməsi üçün yaradılan ehtiyatlar hansıdır?
A) Sığorta ehtiyatları
B) Cari ehtiyatlar
C) Təbii ehtiyatlar
D) Rüblük ehtiyatlar
E) Mövsümi ehtiyatlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999

45. Ehtiyatların idarəedilməsinin əsas səbəbləri aşağıdakı hansı məsələlərin həllidir? Tam
düzgün cavabı göstərin.1. Zəruri ehtiyat miqdarının təyini, yəni ehtiyat normasının təyini, 2.
Ehtiyatların həcminin maksimallaşdırılması 3. Ehtiyatların mövcud miqdarının nəzarət
sisteminin yaradılması və onların mövcud ehtiyat normasına uyğunlaşdırılması
A) 1, 3
B) 1, 2
C) 2
D) 3
E) 1

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999

46. Əmtəəlik ehtiyat normasının müəyyənləşdirilməsi zamanı hansı metodlardan istifadə
edilir?
A) Diferensial, texniki-iqtisadi hesablamalar, iqtisadi-riyazi
B) Evristik, texniki-iqtisadi hesablamalar, iqtisadi-riyazi
C) İnduksiya, analitik, normativ
D) İqtisadi-riyazi, analitik
E) Texniki-iqtisadi hesablamalar, diferensial
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999

47. Mal nümunəsi anlayışının izahı hansı variantda tam düzgün verilmişdir?
A) Məhsulun bir hissəsi olub, onun bütün fiziki xüsusiyyətlərini özündə əks etdirəndir
B) Məhsulun lazımlı hissəsi olub, bütün tədqiqat obyektinin tərkibi və xüsusiyyətlərini
olduğu kimi əks etdirəndir
C) Məhsulun gömrükdən keçirilməyən hissəsi olub, onun bütün tərkibini, xüsusiyyətlərini
və strukturunu bütünlükdə özündə əks etdirəndir
D) Məhsulun bir hissəsi olub, onun strukturunu bütünlükdə özündə əks etdirəndir
E) Məhsulun bir hissəsi olub, onun bütün tərkibini, xüsusiyyətlərini və strukturunu
bütünlükdə özündə əks etdirəndir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük ekspertizası.
Bakı, 2003

48. Gömrük ekspertizası üzrə ekspertin rəyi üç hissədən ibarət olur. Rəyin giriş hissəsində
göstərilənlərdən hansı aşağıda səhv verilmişdir?

A) Ekspertizanı təyin edən orqanın adı
B) Ekspertlər barədə məlumatlar (vəzifəsi, soyadı, adı ,atasının adı, ixtisası, elmi dərəcəsi)
C) Materialların ekspertizaya daxil olması və rəyin yazılması tarixi
D) Ekspert tədqiqatı obyektlərinin vəziyyəti
E) Ekspertizanın aparıldığı yer
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük ekspertizası.
Bakı, 2003

49. Tərkibindəki kükürdün miqdarına görə neft 3 qrupa (az kükürdlü, kükürdlü və yüksək
kükükrdlü) ayrılır. Bunlardan yüksək kükürdlü neftlərin tərkibindəki kükürdün miqdarı nə
qədər olur?
A) 1.8%-dən çox
B) 0.6%-ə qədər
C) 0.6%-dan çox
D) 0.61-1.8% arasında
E) 2.8%-dən çox
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük ekspertizası.
Bakı, 2003

50. Aşağıdakı variantlardan hansı CİF (Carriage insurance paid to) incoterms şərtinə
uyğundur?
A) Satıcı məhsulun xərclərinin üzərinə mənfəəti və alıcının məhsulu təslim almaq üçün
tələb etdiyi yerə qədər hesablanacaq daxili nəqletmə xərclərini, liman xərclərini və gömrük
xərclərini əlavə edir
B) Satıcı məhsulun xərclərinin üzərinə mənfəəti, qablaşdırma xərcini, zavodda ilkin
yüklənmə, limana daxili nəqletmə, liman xərcləri, gömrük xərcləri, daşıma sığortası və fraxt
əlavə edir - CİF

C) Satıcı məhsulun xərclərinin üzərinə mənfəəti, qablaşdırma xərcini, zavodda ilkin
yüklənmə, limana daxili nəqletmə, liman xərcləri, gömrük xərcləri və fraxt əlavə edir
D) Satıcı məhsulun xərclərinin üzərinə mənfəəti, qablaşdırma xərcini, zavodda ilkin
yüklənmə, gömrük xərcləri, daşıma sığortası, fraxt və alıcının ölkəsindəki daxili nəqletmə
xərclərini əlavə edir
E) Satıcı məhsulun xərclərinin üzərinə mənfəəti, qablaşdırma xərcini, zavodda ilkin
yüklənmə, gömrük xərcləri, daşıma sığortası, fraxt, alıcının ölkəsindəki gömrük xərclərini,
gömrük vergilərini, daxili nəqletmə xərcləri və bütün xərcləri əlavə edir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: https://www.ihracat.co/2018/08/incoterms-rehber-ihracat-veithalat.html. İxrac və idxal fəaliyyətlərində təslim növləri. 23.01.2019

51. Ekspertizaların növbəliliyinə görə hansı növləri vardır?
A) Əsas və komissiya
B) Tək və kollektiv
C) Azobyektli və çoxobyektli
D) Əsas və əlavə
E) İlkin və təkrar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük ekspertizası.
Bakı, 2003

52. Ekspertizaların həll olunan tapşırığın miqyasına görə hansı növləri vardır?
A) Əsas və komissiya
B) Tək və kollektiv
C) Azobyektli və çoxobyektli
D) Əsas və əlavə
E) İlkin və təkrar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük ekspertizası.
Bakı, 2003

53. Gömrük ekspertizasının obyektləri dedikdə, aşağıdakı hansı maddiləşmiş məlumat
mənbələri başa düşülmür?
A) Qaçaqmal obyektləri və gömrük qaydalarının pozulması
B) Gömrük sərhəddindən keçən mal və əşyalar
C) Gömrük sərhəddindən keçən mal və əşyalardan tədqiqat üçün götürülmüş prob və
nümunələr
D) Gömrük sərhəddindən keçən bütün şəxslər
E) Gömrük rəsmiləşdirilməsində və gömrük nəzarətində istifadə olunan müxtəlif çeşidli mal
müşayiəti sənədləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük ekspertizası.
Bakı, 2003

54. Sifarişlərin dövriliyinə görə ehtiyatların vəziyyətinə nəzarət sisteminin tətbiq edilməsi
hansı cavab variantında düzgün qeyd edilmişdir?
A) Ehtiyatların çatışmaması böyük itkilərə səbəb olursa
B) Sifarişlərin miqdarından asılı olaraq qiymət endirimlərinin olması
C) Çatdırmanın şərtləri müxtəlif həcmli partiyalarla sifariş qəbul etməyə imkan verirsə
D) Ehtiyatların saxlanılmasının xərclərinin çox olması
E) Tələb çox olduqda onun təyin edilə bilməməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999

55. Sifarişlərin ölçüsünə görə ehtiyatların vəziyyətinə nəzarət sisteminin tətbiq edilməsi
hansı cavab variantında düzgün qeyd edilmişdir? Tam düzgün cavab variantını qeyd edin. 1.
Ehtiyatların çatışmaması böyük itkilərə səbəb olursa;2. Sifarişlərin miqdarından asılı olaraq
qiymət endirimlərinin olması;3. Ehtiyatların çatışmazlığı itkiyə səbəb olmursa;4.

Ehtiyatların saxlanılmasının xərclərinin çox olması; 5. Tələb çox olduqda onun təyin edilə
bilməməsi;
A) 1, 3, 4
B) 2, 3, 4, 5
C) 1, 4, 5
D) 1, 2, 4, 5
E) 2, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999

56. Təchiz edilən məhsulun optimal miqdarı və buna müvafiq olaraq da, optimal tezliyi
hansı amillərdən asılıdır?
A) Məhsulun istehsal xərclərindən, sifarişin miqdarından, ehtiyatların saxlanılma
xərclərindən
B) Tələbin hesablanma xərclərindən, məhsulların çatdırılma xərclərindən, ehtiyatların
saxlanılması xərclərindən
C) Tələbin həcmindən, məhsulların çatdırılma xərclərindən, ehtiyatların saxlanılması
xərclərindən
D) İstehlakçı növündən, ehtiyatların yaradılma xərclərindən, nəqliyyat xərclərindən
E) Tələbin həcmindən, məhsulların çatdırılma xərclərindən
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999

57. Bütün nəqliyyat növləri ilə istifadə edilən İncoterms şərtləri hansılardır?
A) EXW, FCA, CPT, CİP, DAT, DAP, DDP
B) CPT, CİP, FAS, FOB, DAP, DDP, CFR
C) FOB, FAS, CİF, DAT, DAP, DDP, FCA
D) FAS, CİF, EXW, FCA, DAP, DDP

E) EXW, FCA, CPT, CFR, FAS, FOB, CFR
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: https://www.ihracat.co/2018/08/incoterms-rehber-ihracat-veithalat.html. İxrac və idxal fəaliyyətlərində təslim növləri. 23.01.2019

58. EXW (Ex Works) təslim növündə alıcı və satıcının səlahiyyət və məsuliyyət
bölüşdürülməsi hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Sığorta satıcıya aiddir
B) Qablaşdırma satıcıya aiddir
C) İdxal gömrük xərcləri satıcıya aiddir
D) Qablaşdırma və daxili nəqletmə alıcıya aiddir
E) İxrac gömrük xərcləri satıcıya aiddir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: https://www.ihracat.co/2018/08/incoterms-rehber-ihracat-veithalat.html. İxrac və idxal fəaliyyətlərində təslim növləri. 23.01.2019

59. Gömrük ekspertizasının aparılması Qaydalarına əsasən malların gömrük ekspertizasına
göndərilməsi barədə gömrük orqanlarının sənədində (göndərişində) göstərilməli
olanlardan hansı yanlış verilmişdir?
A) Gömrük ekspertizasının aparılmasının məqsədləri
B) Ekspertə təqdim edilmiş materialların və sənədlərin siyahısı
C) Ekspert qarşısında qoyulmuş suallar
D) Gömrük ekspertizasının aparılacağı gömrük laboratoriyasının adı
E) Gömrük ekspertizasını aparacaq ekspertin adı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Gömrük ekspertizasının aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 23 avqust 2013 tarixli 232 saylı qərarı

60. FOB (Free on board) təslim növündə satıcının səlahiyyət və məsuliyyətləri hansı
variantda düzgün verilmişdir?
A) Qablaşdırma, ixrac gömrük xərcləri, ilkin daxili nəqletmə, əsas nəqletmə vasitəsinə
yükləmə
B) Çatdırma sığortası, ixrac gömrük xərcləri
C) Əsas nəqletmə vasitəsindən boşaltma, qablaşdırma, ilkin daxili nəqletmə
D) İdxal gömrük xərcləri
E) Son nəqletmə, əsas nəqletmə vasitəsinə yükləmə, ixrac gömrük sığortası, boşaltma
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: https://www.ihracat.co/2018/08/incoterms-rehber-ihracat-veithalat.html. İxrac və idxal fəaliyyətlərində təslim növləri. 23.01.2019

61. Hansı mallardan gömrük laboratoriyasına göndərilməsi üçün təhlükəsizlik, baytarlıqsanitariya və keyfiyyət göstəricilərinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə prob və nümunələr
götürülmür, onların gömrük ekspertizası aparılmır?
A) Saxlama müddəti 7 (yeddi) gündən az olan tez xarab olan mallardan
B) Saxlama müddəti 3 (üç) aydan az olan tez xarab olan mallardan
C) Saxlama müddəti 1 (bir) aydan az olan tez xarab olan mallardan
D) Saxlama müddəti 1 (bir) ildən az olan tez xarab olan mallardan
E) Saxlama müddəti 6 (altı) aydan az olan tez xarab olan mallardan
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: Gömrük ekspertizasının aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 23 avqust 2013 tarixli 232 saylı qərarı

62. Gömrük ekspertizasının aparılması müddəti səbəbləri göstərilməklə, gömrük
laboratoriyasının rəhbərinin yazılı icazəsi əsasında gömrük ekspertizasının aparılması üçün
hansı müddətə uzadıla bilər?
A) 1 (bir) aydan çox olmayan müddətə
B) 7 (yeddi) gündən çox olmayan müddətə

C) 6 (altı) aydan çox olmayan müddətə
D) 4 (dörd) aydan çox olmayan müddətə
E) 10 (on) gündən çox olmayan müddətə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Gömrük ekspertizasının aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 23 avqust 2013 tarixli 232 saylı
qərarı.m.7.2

63. CPT (Carriage paid to) təslim növündə alıcının səlahiyyət və məsuliyyətlərindən biri
hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Qablaşdırma
B) İlkin nəqletmə
C) İxrac gömrük xərcləri
D) Əsas nəqletmə vasitəsindən boşaltma
E) Əsas nəqletmə vasitəsinə yükləmə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: https://www.ihracat.co/2018/08/incoterms-rehber-ihracat-veithalat.html. İxrac və idxal fəaliyyətlərində təslim növləri. 23.01.2019

64. Gömrük ekspertizası üçün dəmiryol və ya avtomobil sisternlərində, neft gəmilərində,
çəllək və bidonlarda və digər daşınma vasitələrində daşınan neft və neft məhsullarından
götürülən prob və nümunələrin minimum miqdarı nə qədərdir?
A) 3 ədəd prob x 2 dm3 birləşdirilmiş prob
B) 2 ədəd prob x 3 dm3 birləşdirilmiş prob
C) 1 ədəd prob x 2 dm3 birləşdirilmiş prob
D) 1 ədəd prob x 1 dm3 birləşdirilmiş prob
E) 3 ədəd prob x 3 dm3 birləşdirilmiş prob
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: Gömrük ekspertizasının aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 23 avqust 2013 tarixli 232 saylı qərarı

65. DAT (Delivery at terminal) təslim növündə satıcının səlahiyyət və məsuliyyətlərindən
biri hansı variantda səhv verilmişdir?
A) Son nəqletmə
B) Qablaşdırma
C) İxrac gömrük xərcləri
D) Çatdırma sığortası
E) Əsas nəqletmə vasitəsinə yükləmə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İstinad: https://www.ihracat.co/2018/08/incoterms-rehber-ihracat-veithalat.html. İxrac və idxal fəaliyyətlərində təslim növləri. 23.01.2019

66. Zəruri olan materiallara tədarükün planlaşdırılması prosesində nəzərə alınmalı əsas
amillərdən hansı səhv verilmişdir?
A) Tələb olunan materialların nomenklaturası, sinfi, qrupu və çeşidi
B) İstehsal yerlərində materiallara tələbatın yaranması vaxtı
C) Təchizatçıların (məhsulgöndərənlərin) məhsulgöndərmə imkanları
D) Materialların tədarükü ilə bağlı olan tədarük xərcləri və onların səviyyəsi
E) Tədarükü planlaşdıran şəxslərin adı, vəzifəsi və təcrübəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

67. Hansı təslim (İncoterms) növündə bütün səlahiyyət və məsuliyyətlər satıcıya aiddir?
A) FCA (Free carrier)
B) DDP (Delivery duty paid)
C) CFR (Cost and freight)

D) EXW (Ex Works)
E) DAP (Delivery at place)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: https://www.ihracat.co/2018/08/incoterms-rehber-ihracat-veithalat.html. İxrac və idxal fəaliyyətlərində təslim növləri. 23.01.2019

68. Təhlükəli yüklər gəmiyə hansı qayda üzrə yüklənir və boşaldılır?
A) Digər yüklərdən sonra yüklənir və boşaldılır
B) Digər yüklərdən sonra yüklənir, əvvəl boşaldılır
C) Digər yüklərdən əvvəl yüklənir, sonra boşaldılır
D) Digər yüklərlə qarışıq şəkildə yüklənir və boşaldılır
E) Digər yüklərdən əvvəl yüklənir və boşaldılır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: Təhlükəli yüklərin dəniz nəqliyyatı ilə daşınması qaydalarının təsdiq
edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 24 aprel 2000-ci il
tarixli 75№-li qərarı

69. SOCAR da Satınalmalar Komitəsinin tərkibi kim tərəfindən müəyyən edilir.
A) SOCAR-ın prezidenti
B) SOCAR- iqtisadi məsələlər üzrə vitse-prezidenti
C) Satınalmanın aparan müəssisənin rəhbərliyi
D) Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi
E) Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir.

70. SOCAR ın satınalamalar siyastətinə görə aşağıda göstərilənlərdən hansı Satınalamalar
üçün “Əlaqələndirici Şəxs” ola bilər? 1. SOCAR-ın Satınalamalara Dair Təlimatların bilən: 2.
Müstəqil ekspert olan: 3. Satınalmalar qrupuna daxil olan: 4. SOCAR baş ofisin əməkdaşı: 5.
Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin mütəxəsisi
A) 1, 2
B) 1, 3, 4
C) 1, 2, 3
D) 1, 5
E) 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.21

71. İki Zərf Prinsipi dedikdə nə başa düşürsünüz? (SOCAR-ın Satınalamalara Dair
Təlimatına əsasən)
A) Eyni sorğu üçün iki – minimum və maksimum təklif verilməsi
B) Texniki və maliyyə təkliflərin ayrı-ayrı zərflərdə təqdim olunması
C) 1 ci mərhələ və 2 ci mərhələdə təklif zərfinin verilməsi
D) İddiaçı tərəfindən tender təklifinin ikiqat zərfə qoyularaq təqdim edilməsi
E) Tenderdən əvvəl və tenderdən sonra təklif verilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.22

72. SOCAR – ın Satınalmalar Komitəsinin tərkibi kim tətəfindən müəyyən edilir
A) Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı ilə
B) SOCAR-ın prezidentinin əmri ilə
C) Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirinin əmri ilə

D) Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirinin əmri ilə
E) Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.28

73. Müsabiqəyə dəvət sənədlərinin hazırlamaq, təkliflərinin qiymətləndirilməsi meyarlarını
müəyyən etmək, müsabiqəyə dair protokolları tərtib etmək və s kim icra etməlidir?
(SOCAR-ın Satınalamalara Dair Təlimatına əsasən)
A) Satınalmalar Komitəsi
B) Satınalmalar qrupu
C) Əlaqələndirici şəxs
D) İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsi
E) Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin mütəxəsisi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.
Satınalamar qrupunun Əsasnaməsi . m 1.4

74. SOCAR – ın Baş ofisində Satınalmaların Keçirilməsi Prosesinin ardıcıllığı hansı cavbda
pozulmayıb? (SOCAR-ın Satınalamalara Dair Təlimatına əsasən)
A) Satınalma Strategiyasının hazırlanır, təsdiq edilmək üçün Satınalmalar Komitəsinə
göndərilir, Təsdiqdən sonra Satınalamalar qrupu yaradılır, qrup tələbatın müəyyən edir
B) Tələbatın müəyyən olunur, Satınalma Strategiyasının hazırlanır, təsdiq edilmək üçün
Satınalmalar Komitəsinə göndərilir, Təsdiqdən sonra Satınalamalar qrupu yaradılır
C) Satınalmalar Komitəsi tələbatı müəyyən edir, təsdiq edilmək üçün Struktur Vahidin
rəhbərinə göndərir, təsdiqdən sonra Satınalamalar qrupu yaradılır
D) Satınalamalar qrupu Satınalma Strategiyasının hazırlaylr, təsdiq edilmək üçün Struktur
Vahidin rəhbərinə göndərir, təsdiqdən Satınalmalar Komitəsi yaradılır
E) Tələbatın müəyyən olunur, təsdiq edilmək üçün Satınalamalar qrupuna göndərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.48.m.1.2

75. Hansı cavabdakı məlumatlar Satınalma Strategiyasında göstərilir? (SOCAR-ın
Satınalamalara Dair Təlimatına əsasən)
A) Mallaırn texniki xüsusiyyələri, istismar xərclər və s
B) satınalınan malın həcmi, ehtimal olunan dəyəri, tətbiq olunan satınalma metodu və s;
C) 5 illik müddət üçün satınalınması planlaşdırılan malları adı, keyfiyyəti və miqdarı
D) Yalnız satınalamaların aparılması üsulları və metodlarə
E) Malların ehtimal olunana alış qiyməti, istismar xərcləri, uzun ömürlülüyü, təmirə
yarralığı və s
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.47.m.1.2

76. Prekvalifikasiyanın məqsədi nədir? (SOCAR-ın Satınalamalara Dair Təlimatına əsasən)
A) Satınalma Komisiaysının üzüvlərinə SOCAR-ın Satınalamalara Dair Təlimatının
öyrədilməsi və imtahan götütrülməsi
B) Satınalma Qrupunun üzüvlərinin Satış Strategiyasının tələblərinə uyğun olaraq
ixtisasının formalaşdırılması
C) Tələb olunan təcrübəyə, texniki və maliyyə resurslarına malik podratçıların
malgöndərənlərin müsabiqəyə cəlb edilməsi
D) Vendorların ixtisaslaşmasının tələb olunan fəaliyyət istiqamətdə dəyişdirilməsi
E) Satınalamalar üçün “Əlaqələndirici Şəxs” in ixtisas biliklərinin dəyişdirilməsi üçün təhsil
almaa göndərilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.49.m.3

77. Prekvalifikasiya prosesinin “Xüsusi ” element qiymətləndirilməsində aşağıdakı
faktorlardan hansılar nəzərə alınır? (SOCAR-ın Satınalamalara Dair Təlimatına əsasən)
A) Texniki və maliyyə imkanları və onlardan sərbəst istifadə etmək qabiliyyəti;
B) Təşkilati-hüquqi forması, hüquq fəaliyyət qabiliyyətinin vəziyyəti
C) Müvafiq sahədə təcrübə,yeni texnologiya, fəaliyyət tarixçəsi və s.
D) İdarəetmə səriştəliyi, məhsulun (xidmətin) keyfiyyətinə nəzarət;
E) Texniki təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunması, kadr potensialı.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.50.m.3

78. SOCAR - da Satınalmalar üzrə müsabiqələrin növləri hansılardır?
A) Açıq tender, təkliflər sorğusu, İkimərhələli tender, bir mənbədən satınalma, kotirovkalar
sorğusu
B) Məhdud iştiraklı, qapalı tender, bir mənbədən satınalma, kotirovkalar sorğusu
C) Açıq Müsabiqə, elektron Hərrac , Seçmə Müsabiqə və İki mərhələli Müsabiqə
D) Elektorn hərrac və Qapalı hərrac
E) Açıq Müsabiqə, elektron Hərrac , İkimərhələli tender, bir mənbədən satınalma,
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.53.m.4

79. Malın ehtimal olunan satınalma dəyərin müəyyən edilməsi üçün kifayət qədər etibarlı
məlumatları əldə etmək çətın olduqda, tələbatın təmin edilməsi üçün kifayət qədər
komfortlu vaxt varsa və satınalma sahələri üzrə vendorların sayı sağlam rəqabət yaratmaq
üçün azdırsa hansı üsulla satınalamar aparılması məqəsədə uyğundur? (SOCAR-ın
Satınalamalara Dair Təlimatına əsasən)
A) İki mərhələli Müsabiqə
B) Seçmə Müsabiqə

C) Açıq Müsabiqə,
D) Məhdud iştiraklı
E) Bir mənbədən satınalma,Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.52.m.4

80. SOCAR da Seçmə Müsabiqə ilə Satınalmalar üsulundan hansı halda istifadə edilir?
A) Ehtimal olunan satınalma dəyərin müəyyən edilməsi üçün kifayət qədər etibarlı
məlumatları əldə etmək mümkün olmadıqda
B) Satınalma sahələri üzrə vendorların sayı sağlam rəqabət yaratmaq üçün azdırsa
C) Həddən artıq mürəkkəb və ya xüsusi xarakterli olduğuna görə müvafiq mallar yalnız
məhdud sayda potensial malgöndərənlərdə olduqda;
D) Malın ehtimal olunan satınalma dəyəri haqqında yenilənmiş məlumatları əldə etmək
çətın olduqda
E) Bütün müsabiqə iştirakçıları texniki baxımdan eyni səviyyəli mal və xidmətlər təchiz
edirsə və müsabiqə yalnız maliyyə aspektləri üzərində qurulacaqsa
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.51.m.4

81. Hansı malın alınması üçün İki mərhələli Müsabiqədən istifadə edərsiniz? (SOCAR-ın
Satınalamalara Dair Təlimatına əsasən)
A) Müxtəlif diametrli burazlar alınması üçün
B) Dəftərxana ləvazimatı alınması üçün
C) Yeni fiziki əsaslarla işləyən qazma baltasının layihələndirilməsi üçün
D) 95 % lik Spirt dezinfeksiya maddəsi almaq üçün
E) Avtomobillər üçün təkər almaq üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.52.m.4.

82. SOCAR da keçirilən “Seçmə Müsabiqə” üsulu, Dövlət satınalmaları haqqında Qanunda
hansı Satınalma metodu ilə analoji səbəblərdən tətbiq edilir və ya oxşardır?
A) təkliflər sorğusu
B) İkimərhələli tender
C) Məhdud iştiraklı tender
D) Bir mənbədən satınalma metodu
E) Kotirovkalar sorğusu
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Qanun.m 19.2.

83. SOCAR da Hansı hallarda satınalmalarda “Bağlı Zərf” və “İki Zərf” prinsipləri tətbiq
olunur.
A) Satinalamaın ehtimal olunanan müqavilə qiyməti 1 milyon manatdan çox olduqda
B) Ehtimal olunan müqavilə dəyəri SOCAR-ın prezidentinin əmri ilə müəyyən edilmiş
məbləğlərdən aşağı olduqda
C) Satinalamalr elektron hərrac üsulu ilə aparıldıqda
D) Ehtimal olunan müqavilə dəyəri SOCAR-ın prezidentinin əmri ilə müəyyən edilmiş
məbləğlərdən artıq olduqda
E) Ehtimal olunan müqavilə dəyəri SOCAR-ın iqtisadi məsələlər üzrə vitse-prezidentinin
əmri ilə müəyyən edilmiş məbləğlərdən artıq olduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.53.m.5.1.

84. SOCAR da Satınalamalar Müsabiqısinin Bağlı Zərf” və “İki Zərf” prinsipləri ilə aparılması
haqda kim qərar verir

A) Struktur Vahidi rəhbəri
B) Əlaqələndirici şəxs
C) Satınalamalar komissiyası
D) Satınalmalar Qrupu
E) Sifarişçi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.53.m.5.1.

85. Müsabiqənin Bağlı Zərf prinsipi ilə aprılması zamanı təklifin olduğu zərf açıq təqdim
edilərsə Əlaqələndirici Şəxs bu zanman nə etməlidir? (SOCAR-ın Satınalamalara Dair
Təlimatına əsasən)
A) Təklifini geri qaytarmalı və həmin iştirakçını idiaçılar siyahısından çıxartmalıdır
B) Təklifi qəbul edərək zərfi açıq şəkildə müsabiqəyə daxil etməlidir
C) Təklifi yeni zərfə qoyaraq, öz imzası ilə məxficiliyin gücləndirib müsabiqəyə daxil edir
D) Təklifini geri qaytarmalı və təkrar təqdim edilməsini tələb etməlidir.
E) Müsabiqədə ilkin olaraq aşıq zərfdəki təkifə baxılmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.53.m.5.1.

86. Hər hansı müsabiqə təklifi qəbul vaxtına dörd saat qalmışa qədər gəlməyibsə ,
Satınalmaların təmin etməli şəxs nə edir? (SOCAR-ın Satınalamalara Dair Təlimatına
əsasən)
A) Satınalamamlar komissiyasının üzvü telefonla iddiaçı ilə əlaqə saxlamalıdır
B) Satınalamalar Qrupunun üzüvü içtirakşı sı ilə dərhal telefon əlaqəsini yaratmalıdır.
C) Əlaqələndirici Şəxs müsabiqə təkliflinin qəbulu üçün hər kecikən saat üçün ödəniş qəbzi
almalıdır
D) Əlaqələndirici Şəxs müsabiqə iştirakçısı ilə dərhal telefon əlaqəsini yaratmalıdır.

E) Satınalamalar Qrupunun üzüvü həmin iddiaçının müsabiqəyə buraxılmamasə məsələsin
müzakirə edir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.53.m.5.1.

87. SOCAR da Müsabiqəyə Dəvət Sənədləri kim tərəfindən hazırlanmalıdır.
A) Təchizat Bölməsi
B) Satınalamalar Qrupu
C) Struktur Vahidinin rəhbəri
D) Əlaqələndirici Şəxs
E) Satınalmalarr Komissiyası
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.58.m.5.7.

88. Müsabiqə təklifinin qiymətləndirilməsi ardıcıllığı hansı cavabda pozulmayıb? (SOCAR-ın
Satınalamalara Dair Təlimatına əsasən)
A) Təklif olunan qiymətlərin eyniləşdirilmə əsasında müqayisəsi, Texniki səhvlərin
düzəldilməsi;
B) Təkliflərin müqayisəsi; yayınmaların rəqəmlərdə ifadə edilməsi Qiymətləndirmə
protokolunun tərtib edilməsi.
C) Qiymətləndirmə protokolunun tərtib edilməsi, Qiymətləndirmə meyarlarının tətbiqi;
Təkliflərin müqayisəsi
D) Qiymətləndirmə meyarlarının tətbiqi; Təkliflərin müqayisəsi; Qiymətləndirmə
protokolunun tərtib edilməsi.
E) Təkliflərin müqayisəsi, Bütün cavablandırılmamış şərtlərin təyin edilməsi;
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.58.m.5.8.

89. SOCAR da Satınalmalar üzrə müsabiqə təklifinin kommersiya aspektlərinin
qiymətləndirilməsi kim tərəfindən aparılmalıdır?
A) Struktur Vahidinin rəhbəri
B) Satınalmalar Komitəsi
C) İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsinin rəhbəri
D) Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin mütəxəsisi
E) Əlaqələndirici Şəxs
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.59.m.5.8.

90. Satınalamarın müsabiqə təklifinin texniki qiymətləndirilməsinə kim və ya kimlər aparır?
(SOCAR-ın Satınalamalara Dair Təlimatına əsasən)
A) Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin mütəxəsisi
B) Əlaqələndirici Şəxs
C) Satınalmalar Komitəsi
D) İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsinin rəhbəri
E) Satınalamalar Qrupunun üzvü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.60.m.5.8.

91. SOCAR da satınalma müsabiqəsinin qiymətləndirməsinin nəticələrinin
sənədləşdirilməsi qaydası hansı cavabda düzgün göstərilib?
A) Satınalmalar Qrupu tərəfindən Arayış hazırlanır, Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin
mütəxəsisi tərəfindən imzalanır
B) İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsi tərəfindən Protokol hazırlanır və Satınalmalar Qrupunun
bütün üzvləri tərəfindən imzalanır

C) İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsi tərəfindən Arayış hazırlanır, Sifarişçi və Malgöndərən
tərəfindən imzalanır
D) Satınalmalar Qrupu tərəfindən Arayış hazırlanır, Sifarişçi və Malgöndərən tərəfindən
imzalanır
E) Əlaqələndirici Şəxs tərəfindən Protokol hazırlanır və Satınalmalar Qrupunun bütün
üzvləri tərəfindən imzalanır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.62.m.5.8.

92. Əlaqələndirici Şəxsin debrifinq iclaslarının çağırılmasında əsas məqsəd nədir? (SOCARın Satınalamalara Dair Təlimatına əsasən)
A) Qalib gəlməyən iştirakçıların təklifləri və təkliflərin müqayisəsi
B) İştirakçıların tam və ətraflı müsabiqə təklifi verməsi üçün lazımlı məlumata sahib
olmasını təmin etmək
C) Keçiriləcək müsabiqə zamanı yeni, yaxud mürəkkəb satınalma strategiyası haqda
məlumat vermək
D) Qalib gəlməyən müsabiqə iştirakçılarının maliyyə təkliflərinin detallı müzakirəsi
E) Qalib gəlməyən müsabiqə iştirakçılarının təkliflərinin gələcəkdə təkmilləşdırilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.62.m.5.11.

93. SOCAR-ın Satınalamalara Dair Təlimatına əsasən “müsabiqədən kənar satınalmalara”
hansı aiddir?
A) Texniki və maliyyə təkliflərin ayrı-ayrı zərflərdə təqdim olunması
B) Rəqabətli müsabiqələrdən istifadə edilməsi
C) Müsabiqə təkliflərinin bağlı zərfdə qəbul olunması
D) elektron hərraclar
E) Birbaşa danışıqlarla satınalma əməliyyatının həyata keçirilməsi.

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.65.m.5.12.

94. Müsabiqədən kənar satınalmalarda tələb olunan mallarla (işlərlə və ya xidmətlərlə)
bağlı alternativi olmayan malgöndərən (podratçı) necə adlanır?( SOCAR-ın Satınalamalara
Dair Təlimatına əsasən)
A) İcraçı
B) Tək mənbə
C) Vendor
D) İddiaçı
E) Yeganə mənbə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.65.m.5.12.

95. SOCAR da növbəti il üçün tələbat proqnozlarının verilməsinin prosedur ardıcıllığı hansı
cavabda doğrudur?
A) Struktur Vahidinin Satınalamalar Qrupu proqnozları tərtib edir və SOCAR-ın
Satınalamalar Komissiyasına təqdim edir.
B) SOCAR-ın Təchizat İdarəsi strategiya hazırlayır, Struktur Vahidinin İxtisaslaşmış Təchizat
Bölməsinə verir, bu bölmələr isə Struktur Vahidi üzrə Stuktur bölmələrə paylayır
C) Stuktur bölmələr tələbat proqnozları hazırlayır, Struktur Vahidinin rəhbərinə təqdim
edir, rəhbər isə Struktur Vahidi üzrə ümumiləşdirilmiş proqnozları SOCAR-ın Satınalamalar
Komissiyasına təqdim edir.
D) Struktur Vahidinin İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsin proqnozları tərtib edir və SOCAR-ın
Satınalamalar Komissiyasına təqdim edir.
E) Stuktur bölmələr tələbat proqnozları hazırlayır, Struktur Vahidinin İxtisaslaşmış
Təchizat Bölməsinə verir, bu bölmələr isə Struktur Vahidi üzrə ümumiləşdirilmiş
proqnozları SOCAR-ın Təchizat İdarəsinə təqdim edir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.69.m.7.

96. Növbəti il üçün tələbat proqnozlarını SOCAR-ın Təchizat İdarəsinə son təqdim etmə
vaxtı hansıdır?
A) Noyabr ayının 1-dək
B) Dekabr ayının 30-dək
C) Dekabr ayının 1 -dək
D) Oktyabr ayının 1-dək
E) Noyabr ayının 30-dək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.69.m.7.

97. SOCAR da müqavilə sifarişinin əslinin nüsxəsinin saxlama müddəti müqavilə başa
çatdıqdan sonra hansı müddətdə saxlanmalıdır.
A) 1 il
B) 3-il
C) 5 il
D) 12-il
E) 7 il
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Satınalamalara Dair Təlimatlar. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmişdir. S.72.m.8.

98. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi dövlət satınalmalarının açıq tender üsulu
ilə aparılması üçün malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətinin minimum
məbləğin neçə min manat müəyyən edilib?
A) 5 min manat

B) 1 min manat
C) 50 min manat
D) 20 min manat
E) 100 min manat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi .Qərar № Q-12 Bakı şəhəri
20 may 2013-cü il

99. Hansı halda dövlət satınalmaları barədə bildiriş beynəlxalq miqyasda geniş yayılan
mətbuat orqanında və internetdə dərc edilməlidir?
A) Satın alınan xidmətlərin ümumi qiyməti 5 min manatdan çox olduğu hallarda
B) Satın alınan xidmətlərin ümumi qiyməti 1 min manatdan çox olduğu hallarda
C) Satın alınan xidmətlərin ümumi qiyməti 10 min manatdan çox olduğu hallarda
D) Satın alınan xidmətlərin ümumi qiyməti 3 min manatdan çox olduğu hallarda
E) Satın alınan xidmətlərin ümumi qiyməti 500 min manatdan çox olduğu hallarda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi .Qərar № Q-12 Bakı şəhəri
20 may 2013-cü il

100. Eyni keyfiyyətdə ola Yerll istehsal (Y) təssərüfat sabunun qiyməti 1,1 manat, idxal
olunan (İ) təssərüfat sabunun qiyməti 1 manat olarsa, Güzəştli düzəliş tətbiq etidikdən
sonra tender təkliflərini qiymətləndırılməsi hansı cavabda doğrudur? .
A) (Y) - təssərüfat sabunun qiyməti - 1,1 manat, (İ) - təssərüfat sabunun qiyməti 0,8
manat olar
B) (Y) - təssərüfat sabunun qiyməti - 1,3 manat, (İ) -təssərüfat sabunun qiyməti 1 manat
olar
C) (Y) - təssərüfat sabunun qiyməti - 0,9 manat, (İ) təssərüfat sabunun qiyməti 1 manat
olar

D) (Y) təssərüfat sabunun qiyməti - 1,1 manat, (İ) təssərüfat sabunun qiyməti 1,2 manat
olar
E) (Y) təssərüfat sabunun qiyməti - 1 manat, (İ) təssərüfat sabunun qiyməti 1 manat olar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 27 iyul tarixli 285 nömrəli
qərarı "Güzəştlərin tətbiqi Qaydası" M.3

101. Əmək haqqı fondunun ən azı 80 faizi Azərbaycan vətəndaşlarına verilən hansı
Müəssisədə istehsal olunan mal - yerli mal sayılır ?

A) işlərin yerinə yetirilməsində 0 faiz yerli mallardan istifadə olunan müəssisə
B) işlərin yerinə yetirilməsində ən azı 80 faiz yerli mallardan istifadə olunan müəssisə
C) işlərin yerinə yetirilməsində 100 faiz yerli mallardan istifadə olunan müəssisə
D) işlərin yerinə yetirilməsində ən azı 50 faiz yerli mallardan istifadə olunan müəssisə
E) işlərin yerinə yetirilməsində ən azı 20 faiz yerli mallardan istifadə olunan müəssisə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 27 iyul tarixli 285 nömrəli
qərarı "Güzəştlərin tətbiqi Qaydası" M.6

102. Dövlət satınalamalında növbəti il üçün ilkin satınalma planı dövlət satınalmalarının
vahid internet portalında hansı vaxtadək yerləşdirilməlidir? .
A) cari ilin Dekabr ayının 15-dən gec olmayaraq
B) cari ilin noyabr ayının 30-dan gec olmayaraq
C) cari ilin oktyabr ayının 15-dən gec olmayaraq
D) cari ilin oktyabr ayının 30-dan gec olmayaraq
E) cari ilin noyabr ayının 15-dən gec olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Satınalamalar haqqında Qanun .m.4.1.1

103. Fövqəladə hallarla əlaqədar olaraq hər hansı malla təcili tələbat yaranarsa və
satınalmanın digər metodlarından istifadə onlara sərf ediləcək vaxt baxımından
məqsədəuyğun olmadıqda hansı satınalma metodundan istifadə edərsiniz?
A) Kotirovka sorğusu
B) Elektron tender
C) Məhdud iştiraklı tender
D) Bir mənbədən satınalma metodu
E) Açıq tender,
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Satınalamalar haqqında Qanun .m.21.1.3

104. 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

105. 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

106. 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

107. 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

108. 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

109. 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

110. 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

111. 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

112. 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

113. 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

114. 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

115. 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

116. 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

117. 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

118. 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

119. 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

120. 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

121. 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

122. 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

123. 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

124. 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

125. 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

126. 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

127. 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

128. 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

129. 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

130. 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

131. 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

132. 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

133. 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

134. 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

135. 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

136. 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

137. 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

138. 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

139. 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

140. 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

141. 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

