Texnik (Asan xidmət) vəzifəsi üzrə test tapşırıqları
1. “ASAN xidmət” mərkəzində Agentliyin sədrinin tapşırığı ilə digər dövlət orqanlarında və
təşkilatlarda keçirilən tədbirlərdə mərkəzi təmsil etmək hansı şəxsin səlahiyyətlərinə
aiddir?
A) Agentliyin sədrinin
B) Sektor müdirinin
C) Mərkəzin direktorunun
D) Müraciəti qəbul edən subyektin
E) Səyyar xidmətin qrup rəhbərinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

2. “ASAN xidmət” mərkəzində elektron xidmətlərin təşkili və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
təklifləri toplamaq və ümumiləşdirmək hansı sektorun funksiyasına aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

3. “ASAN xidmət” mərkəzində əsas vəsaitlərin, azqiymətli tez köhnələn əşyaların, qeyrimaddi aktivlərin mədaxili və hərəkətinin uçotunu aparmaq hansı sektorun funksiyasına
aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru

B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

4. “ASAN xidmət” mərkəzində fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının və mərkəzin
əməkdaşlarının etik davranış qaydalarına və növbəlilik qrafikinə əməl etməsinə nəzarət
etmək hansı sektorun funksiyasına aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

5. “ASAN xidmət” mərkəzində göstərilən xidmətlər ilə bağlı informasiya xidmətini həyata
keçirmək hansı sektorun funksiyasına aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

6. “ASAN xidmət” mərkəzində inventarların saz saxlanmasına və təmizlik işlərinin
aparılmasına nəzarət etmək hansı sektorun funksiyasına aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

7. “ASAN xidmət” mərkəzində kargüzarlıq işlərinin aparılmasını və məxfilik rejiminin təmin
edilməsini təşkil etmək hansı şəxsin səlahiyyətlərinə aiddir?
A) Mərkəzin direktorunun
B) Sektor müdirinin
C) Səyyar xidmətin qrup rəhbərinin
D) Müraciəti qəbul edən subyektin
E) Agentliyin sədrinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

8. “ASAN xidmət” mərkəzində maddi texniki ləvazimatla, rabitə və nəqliyyatla təminatı,
habelə işçilərinin sosial-məişət təminatı ilə bağlı Agentliyə təqdimat vermək hansı şəxsin
səlahiyyətlərinə aiddir?
A) Agentliyin sədrinin
B) Sektor müdirinin
C) Səyyar xidmətin qrup rəhbərinin
D) Müraciəti qəbul edən subyektin
E) Mərkəzin direktorunun
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

9. “ASAN xidmət” mərkəzində şəffaflığın təmin edilməsi, xidmətlərin qiymətləndirməsi
məqsədi ilə xidmət prosedurunun fasiləsiz olaraq videoyazısını aparmaq və bu videoyazıları
saxlamaq hansı sektorun funksiyasına aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

10. “ASAN xidmət” mərkəzində səyyar avtobuslarda elektron növbə sistemini tətbiq etmək
və onun fəaliyyətini təmin etmək hansı sektorun funksiyasına aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru

C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

11. “ASAN xidmət” mərkəzində səyyar avtobuslarda fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının
əməkdaşlarının etik davranış qaydalarına əməl etməsinə nəzarət etmək hansı sektorun
funksiyasına aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

12. “ASAN xidmət” mərkəzində səyyar avtobuslarda xidmət göstərən dövlət orqanlarının
əməkdaşlarının fəaliyyətini əlaqələndirmək hansı sektorun funksiyasına aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

13. “ASAN xidmət” mərkəzində səyyar avtobuslarda xidmətlərin göstərilməsi zamanı
tələblərin pozulması halları aşkar edildikdə ilkin araşdırma aparmaq, aşkar edilmiş hər bir
faktın sənədləşdirilməsi işlərini təmin etmək, pozuntu hallarının, səbəblərinin aradan
qaldırılması üçün təkliflər vermək hansı sektorun funksiyasına aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

14. “ASAN xidmət” mərkəzində vahid kompüter şəbəkəsinin və elektron informasiya
sistemlərinin fəaliyyətini tənzimləmək, onların təhlükəsizliyini, mühafizəsini və fasiləsiz
işini təmin etmək hansı sektorun funksiyasına aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

15. “ASAN xidmət” mərkəzində vətəndaş axınının idarə olunması, vətəndaşları qarşılama və
dinləmə işini həyata keçirmək hansı sektorun funksiyasına aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

16. “ASAN xidmət” mərkəzində Vətəndaşların hüquqlarının təminatı, Səyyar xidmətlərin
təşkili və Uçot sektorlarına kim rəhbərlik edir?
A) Agentliyin sədri
B) Sektor müdiri
C) Səyyar xidmətin qrup rəhbəri
D) Müraciəti qəbul edən subyekt
E) Mərkəzin direktoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

17. “ASAN xidmət” mərkəzində vəzifələrini yerinə yetirmək üçün səlahiyyətləri daxilində
Agentliyin struktur bölmələrindən və digər mərkəzlərdən zəruri məlumat və sənədləri
almaq hansı şəxsin səlahiyyətlərinə aiddir?
A) Agentliyin sədrinin
B) Mərkəzin direktorunun

C) Səyyar xidmətin qrup rəhbərinin
D) Müraciəti qəbul edən subyektin
E) Sektor müdirinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

18. “ASAN xidmət” mərkəzinə daxil olan məktub, ərizə, şikayət və təkliflərə
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada baxılmasını təşkil etmək hansı şəxsin
səlahiyyətlərinə aiddir?
A) Agentliyin sədrinin
B) Sektor müdirinin
C) Səyyar xidmətin qrup rəhbərinin
D) Mərkəzin direktorunun
E) Müraciəti qəbul edən subyektin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

19. “ASAN xidmət” mərkəzinə daxil olan sənədləri qəbul etmək və mərkəzdə elektron
sənəd dövriyyəsinin, kargüzarlığın aparılmasında mövcud qaydaların tələblərinə riayət
edilməsinə təşkilati, əməli-metodiki rəhbərliyi və cari nəzarəti həyata keçirmək hansı
sektorun funksiyasına aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

20. “Dövlət qulluqçuları və digər şəxslər ilə aralarında yaranan mübahisələrin Dövlət
Agentliyinin, mərkəzlərin və dövlət qulluqçusunun nüfuzuna xələl gətirməsinə yol
verməməli” bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu
bildirir?
A) Əməkdaş Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin, mərkəzlərdə fəaliyyət
göstərən dövlət qurumlarının nüfuzunu möhkəmləndirməyə çalışmalı
B) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
C) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində
qəbul etdiyi əmr, sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
D) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

21. “Dövlət qurumunun rəsmi e-mailindən yalnız xidməti fəaliyyəti ilə bağlı istifadə etməli”
bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
B) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
C) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar aşağıdakılara əməl etməli
D) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
E) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

22. “Dövlət qurumunun tərəf olduğu əqdlərdə qarşı tərəf və ya onun nümayəndəsi kimi
iştirak etməməlidir” bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli
olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
B) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
C) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində
qəbul etdiyi əmr, sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
D) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
E) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

23. “Elektron xidmətlərin təşkili və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı şəxslərin təkliflərini
toplamaq və ümumiləşdirmək” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansının tərkib hissəsidir?
A) Səyyar xidmətlərin təşkili sektorunun funksiyaları
B) Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri
C) Mərkəzin hüquqları
D) Mərkəzin əsas vəzifələri
E) Mərkəzin Uçot sektorunun funksiyaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

24. “Əməkdaş mərkəzin fəaliyyəti haqqında sosial şəbəkələrdə mülahizələr aparmaq kimi
xidməti vəzifələrinin icrasına bilavasitə aid olmayan fəaliyyətlərində mərkəzin nüfuzuna

xələl gətirən hər cür davranışdan çəkinməli” bəndi ASAN xidmət mərkəzi əməkdaşının
hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
B) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
C) Xidməti fəaliyyəti ilə bağlı məlumatı tələb olunan şəkildə istifadə etməli
D) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
E) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar qeyd olunan şərtə əməl etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

25. “Əməkdaşın ictimai və ya siyasi fəaliyyəti onun xidməti vəzifələrini qərəzsiz və obyektiv
yerinə yetirməsinə maneçilik törətməməli və o, qulluq mövqeyindən istifadə edərək digər
əməkdaşları bu fəaliyyətlərdə iştirak etməyə təhrik etməməlidir” bəndi ASAN xidmət
mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
B) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
C) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar qeyd olunan şərtə əməl etməli
D) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
E) Xidməti fəaliyyəti ilə bağlı məlumatı qeyd olumuş şəkildə istifadə etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

26. “Fəaliyyət istiqamətləri üzrə yerli və beynəlxalq təcrübəni öyrənmək və uyğun
təcrübənin tətbiqi ilə bağlı təkliflər vermək” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansının
tərkib hissəsidir?
A) Səyyar xidmətlərin təşkili sektorunun funksiyaları
B) Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri

C) Mərkəzin hüquqları
D) Mərkəzin əsas vəzifələri
E) Mərkəzin Uçot sektorunun funksiyaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

27. “Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq şəxslərə müraciət etməli olduqları şöbə, təqdim
etməli olduqları sənədlər, sənədin hazır olacağı tarix haqqında məlumat vermək” cümləsi
qeyd olunan bəndlərdən hansına aiddir?
A) Səyyar xidmətlərin təşkili sektorunun funksiyaları
B) Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri
C) Mərkəzin hüquqları
D) Mərkəzin əsas vəzifələri
E) Mərkəzin Uçot sektorunun funksiyaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

28. “Göstərilən xidmətlərin təqvimin bütün günlərində və qeydiyyat yerindən asılı
olmayaraq bütün vətəndaşlar üçün həyata keçirilməsini təmin edir” cümləsi qeyd olunan
bəndlərdən hansının tərkib hissəsidir?
A) Səyyar xidmətlərin təşkili sektorunun funksiyaları
B) Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri
C) Mərkəzin hüquqları
D) Mərkəzin əsas vəzifələri
E) Mərkəzin Uçot sektorunun funksiyaları

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

29. “İş vaxtı ərzində üzrlü səbəblər olmadan iş rejiminin pozulmasına səbəb olan
hərəkətlərə yol verməməlidir” bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl
etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaşın peşəkarlığı və fərdi məsuliyyətinin artırılması
B) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
C) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
D) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
E) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

30. “İtron” istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacına verilən 1 azn ehtiyyat krediti
tam sərf olunanda sayğacın elektron ekranında hansı informasiya görsənir?
A) 10
B) -10
C) 5
D) -5
E) -1
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf
mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000 sual-1000
cavab. ARDNŞ Azəriqaz İB

31. “İtron” istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacında klapanın vəzifəsi nədən
ibarətdir?
A) Sayğacda qaz axınının sürətini ölçmək
B) Sayğacdan keçən qaz axınının təzyiqini ölçmək
C) Sayğacdan keçən qaz axının sərfiyyatını ölçmək
D) Sayğacda məbləğ bitdikdə qaz axınını dayandırmaq
E) Sayğaca əlavə olaraq kredit məbləğ vermək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Smart tipli sayğaclar haqqında məlumat

32. “İtron” istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacında neçə ədəd idarəetmə
düyməsi var?
A) 4 ədəd
B) 3 ədəd
C) 2 ədəd
D) 1 ədəd
E) 5 ədəd
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Smart tipli sayğaclar haqqında məlumat

33. “İtron” istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacında üçkünc İ simvolu yazılmış
düymənin vəzifəsi nədən ibarətdir?
A) Sayğacda qaz axınının sürətini ölçmək
B) Sayğacdan keçən qaz axınının təzyiqini ölçmək
C) Displeydə əks olunan informasiyanı seçib oxumaq
D) Sayğacda məbləğ bitdikdə qaz axınını dayandırmaq
E) Sayğacdan keçən qaz axınını tənzimləmək

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf
mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000 sual-1000
cavab. ARDNŞ Azəriqaz İB

34. “İtron” istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacının elektron ekranında ... yazısı
olduqda, sayğacın batareya səviyyəsinin 30% civarında qalması müəyyən olunur. Cümləni
tamamlayın.
A) Alarm 1
B) Alarm 2
C) Alarm
D) Alarm 5
E) Alarm 3
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf
mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000 sual-1000
cavab. ARDNŞ Azəriqaz İB

35. “İtron” istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacının elektron ekranında ... yazısı
olduqda, sayğacın batareya yuvasının açılması müəyyən olunur. Cümləni tamamlayın.
A) Alarm 1
B) Alarm 2
C) Alarm
D) Alarm 5
E) Alarm 3
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf
mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000 sual-1000
cavab. ARDNŞ Azəriqaz İB

36. “İtron” istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacının elektron ekranında ... yazısı
olduqda, sayğacın giriş klapanının tam açılıb bağlanmadığı, düzgün işləmədiyi müəyyən
olunur. Cümləni tamamlayın.
A) FO 14
B) FO 24
C) FO44
D) FO 34
E) FO 4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf
mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000 sual-1000
cavab. ARDNŞ Azəriqaz İB

37. “İtron” istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacının elektron ekranında ... yazısı
olduqda, sayğacın interfeysində qısa qapanma olduğu müəyyən olunur. Cümləni
tamamlayın.
A) Alarm 1
B) Alarm 2
C) Alarm
D) Alarm 3
E) Alarm 5
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf
mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000 sual-1000
cavab. ARDNŞ Azəriqaz İB

38. “İtron” istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacının elektron ekranında ... yazısı
olduqda, sayğacın mexaniki göstəricisinin 20 litr geri fırlandığı müəyyən olunur. Cümləni
tamamlayın.
A) Alarm 5

B) Alarm 2
C) Alarm
D) Alarm 1
E) Alarm 3
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf
mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000 sual-1000
cavab. ARDNŞ Azəriqaz İB

39. “İtron” istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacının kartına ödəniş yüklənən
zaman yaranmış nasazlığa görə karta düşməyən məbləğin bərpası üçün hansı sənədlər tələb
olunur?
1. Abonentin şəxsiyyət vəsiqəsi
2. Ödəniş qəbzi
3. Rayon qaz təsərrüfatı nümayəndələri tərəfindən sayğacın göstəricilərini təsdiqləyən akt
4. Abonentin yaşayış yerindən arayışı
A) 1.2.3
B) 1.2.4
C) 1.2.3.4
D) 1.3.4
E) 2.3.4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf
mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000 sual-1000
cavab. ARDNŞ Azəriqaz İB

40. “Mərkəzdə funksional yardımçı xidmətlərin həyata keçirilməsini təmin edir” cümləsi
qeyd olunan bəndlərdən hansına aiddir?
A) Səyyar xidmətlərin təşkili sektorunun funksiyaları
B) Mərkəzin əsas vəzifələri
C) Mərkəzin hüquqları

D) Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri
E) Mərkəzin Uçot sektorunun funksiyaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

41. “Mərkəzdə şəxslər arasında rəy sorğusunu keçirmək” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən
hansına aiddir?
A) Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri
B) Mərkəzin əsas vəzifələri
C) Mərkəzin hüquqları
D) Səyyar xidmətlərin təşkili sektorunun funksiyaları
E) Mərkəzin Uçot sektorunun funksiyaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

42. “Mərkəzdə xidmətlərin, mərkəzin fəaliyyətinin və strukturunun təkmilləşdirilməsinə
yönəlmiş təkliflər vermək və Agentliyin bu istiqamətdə verdiyi tapşırıqları yerinə yetirmək”
cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansının tərkib hissəsidir?
A) Səyyar xidmətlərin təşkili sektorunun funksiyaları
B) Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri
C) Mərkəzin hüquqları
D) Mərkəzin əsas vəzifələri
E) Mərkəzin Uçot sektorunun funksiyaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

43. “Mərkəzin resurslarının təhlükəsizliyini təmin etməli və onlardan xidməti vəzifələrinin
icrası ilə əlaqədar olmayan digər məqsədlər üçün istifadə etməməli” bəndi Asan xidmət
mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
B) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
C) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar aşağıdakılara əməl etməli
D) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
E) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

44. “Müraciətə baxan subyektə və ya onun vəzifəli şəxsinə vətəndaşın soyadı, adı, atasının
adı, ünvanı, şəxsi və ya elektron imzası olmadan yazılı formada göndərilən müraciət”
dedikdə hansı müraciət başa düşülür?
A) Kollektiv müraciət
B) Anonim müraciət
C) Şifahi müraciət
D) Yazılı müraciət
E) Elektron müraciət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

45. “Müraciətin bu Qanunla müəyyən edilmiş baxılması müddəti ötdükdə və ya həmin
müraciət cavablandırıldıqda eyni şəxsin eyni məsələ ilə bağlı eyni müraciətə baxan

subyektə və ya onun vəzifəli şəxsinə göndərdiyi növbəti müraciət” dedikdə hansı müraciət
başa düşülür?
A) Kollektiv müraciət
B) Anonim müraciət
C) Şifahi müraciət
D) Təkrar müraciət
E) Elektron müraciət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

46. “Ona təklif edilən qanunsuz maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyaz və ya güzəştlərdən
imtina etməli” –bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli
olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
B) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
C) Xidməti fəaliyyəti ilə bağlı məlumatı qeyd olumuş şəkildə istifadə etməli
D) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

47. “Öz məqsəd və mənafeyi üçün digər əməkdaşları və ya şəxsləri onların hər hansı
hərəkətinə görə təhdid etməməli” bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə
əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
B) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
C) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli

D) Əməkdaş hədiyyə qəbul etməklə bağlı məhdudiyyətləri nəzərə almalı
E) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

48. “Öz xidməti vəzifələrinin icrası ilə birbaşa bağlı olmayan xidməti məsələlərə müdaxilə
etməməli” bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu
bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
B) Əməkdaşın peşəkarlığı və fərdi məsuliyyətinin artırılması
C) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
D) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

49. “Özünə qarşı tələbkar olmalı, xidməti və etik davranış qaydalarının onun tərəfindən
pozulması nəticələrini aradan qaldırmalı” bəndi ASAN xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı
prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində
qəbul etdiyi əmr, sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
B) Əməkdaş Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin, mərkəzlərdə fəaliyyət
göstərən dövlət qurumlarının nüfuzunu möhkəmləndirməyə çalışmalı
C) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
D) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
E) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

50. “Qulluq mövqeyindən istifadə edərək digər əməkdaşları qanuna zidd hərəkətə
(hərəkətsizliyə) sövq etməməlidir” bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə
əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
B) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
C) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
D) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
E) Əməkdaş vətəndaşlara qarşı qərəzsiz olmalı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

51. “Rəhbər vəzifələrdə çalışan dövlət qulluqçuları ilə qulluq münasibətlərində
subordinasiyaya riayət etməli” bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə
əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində
qəbul etdiyi əmr, sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
B) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
C) Əməkdaş Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin, mərkəzlərdə fəaliyyət
göstərən dövlət qurumlarının nüfuzunu möhkəmləndirməyə çalışmalı
D) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
E) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

52. “Siqaret çəkilməsi qadağan olunmuş yerlərdə, həmçinin xidməti vəzifələrin yerinə
yetirildiyi ictimai yerlərdə siqaret çəkməməli” bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının
hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
B) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
C) Əməkdaş Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin, mərkəzlərdə fəaliyyət
göstərən dövlət qurumlarının nüfuzunu möhkəmləndirməyə çalışmalı
D) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
E) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində qəbul
etdiyi əmr, sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

53. “Verilən tapşırıqları qanunvericiliyin müəyyən etdiyi müddətlər ərzində yerinə
yetirməli” bəndi ASAN xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu
bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
B) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
C) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində
qəbul etdiyi əmr, sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
D) Əməkdaş Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin, mərkəzlərdə fəaliyyət
göstərən dövlət qurumlarının nüfuzunu möhkəmləndirməyə çalışmalı
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

54. “Vətəndaşların fərdi və kollektiv qəbulu zamanı və ya müraciətə baxan subyektin
nümayəndəsinin iştirakı ilə canlı yayımlanan teleradio proqramları zamanı, habelə telefon
müraciət xidməti vasitəsilə edilən müraciət” dedikdə hansı müraciət başa düşülür?
A) Kollektiv müraciət
B) Anonim müraciət
C) Şifahi müraciət
D) Yazılı müraciət
E) Elektron müraciət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

55. “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
“müraciət edən şəxs” dedikdə hansı şəxslər başa düşülür?
A) Hüquqi şəxslər
B) Fiziki şəxslər
C) Fiziki və ya hüquqi şəxs
D) Vəzifəli şəxslər
E) Dövlət qorumasında olan şəxslər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

56. “Vəzifəyə təyin edilərkən və bundan sonrakı müddətdə etik davranış qaydaları,
korrupsiyaya qarşı mübarizə və maraqların toqquşmasının qarşısının alınması ilə bağlı
normativ hüquqi və normativ xarakterli aktlarla tanış olmalıdırlar” –bəndi Asan xidmət
mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin, mərkəzlərdə fəaliyyət
göstərən dövlət qurumlarının nüfuzunu möhkəmləndirməyə çalışmalı
B) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində
qəbul etdiyi əmr, sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli

C) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
D) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
E) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

57. “Xidmətdən əsassız imtina hallarına yol verməməli” bəndi Asan xidmət mərkəzi
əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
B) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
C) Əməkdaşın peşəkarlığı və fərdi məsuliyyətinin artırılması
D) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

58. “Xidmətdən kənar davranışında vəzifələrinin icrası ilə bir araya sığmayan hərəkətlərə
yol verməməli, xidməti fəaliyyətinin düzgünlüyünə, obyektivliyinə və qərəzsizliyinə və ya
mərkəzin nüfuzuna və adına xələl gətirməməli” bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının
hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş loyallıq prinsipinin tələblərinə əməl etməli
B) Əməkdaşın peşəkarlığı və fərdi məsuliyyətinin artırılması
C) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
D) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
E) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

59. “Xidməti fəaliyyəti zamanı əldə etdiyi məlumatları şəxsi maraqları üçün istifadə
etməməli” bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu
bildirir?
A) Xidməti fəaliyyəti ilə bağlı məlumatı qeyd olumuş şəkildə istifadə etməli
B) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
C) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar qeyd olunan şərtə əməl etməli
D) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
E) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

60. “Xidməti vəzifələri ilə onun şəxsi maraqları arasında ziddiyyət yarandığı və ya yarana
biləcəyi hallarda, həmin maraqların xarakteri barədə mərkəzin direktoruna məlumat
verməli” bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu
bildirir?
A) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
B) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində
qəbul etdiyi əmr, sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
C) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar aşağıdakılara əməl etməli
D) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
E) Xidməti fəaliyyəti ilə bağlı məlumatı qeyd olumuş şəkildə istifadə etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

61. “Xidməti vəzifələrini diqqətli, dəqiqlik və peşəkarlıqla yerinə yetirməli və bu zaman
qərəzsiz, obyektiv və məsuliyyətli olmalı” bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı
prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?

A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
B) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
C) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
D) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
E) Əməkdaşın peşəkarlığı və fərdi məsuliyyətinin artırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

62. “Xidməti vəzifələrinin icrası ilə bağlı məsələlərdə ona təsir etmək cəhdlərinin qarşısını
qətiyyətlə almalı, belə cəhdlərin mövcudluğunu ehtimal etməyə əsas olduqda, heç kimdən
hər hansı formada hədiyyə və s. tələb və ya qəbul etməməli” bəndi Asan xidmət mərkəzi
əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
B) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
C) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində
qəbul etdiyi əmr, sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
D) Əməkdaş hədiyyə qəbul etməklə bağlı məhdudiyyətləri nəzərə almalı
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

63. “Xidməti vəzifəsini həyata keçirərkən süründürməçilik hallarına yol verməməli və bu
cür halların əmələ gəlməsinə şərait yaratmamalı” bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının
hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
B) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
C) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli

D) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
E) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

64. “Xidməti vəzifəsini yerinə yetirdiyi zaman insanların irqinə, milliyyətinə, dininə, dilinə,
cinsinə, sosial mənşəyinə, əmlak və qulluq vəziyyətinə, əqidəsinə, ictimai və ya hər hansı
digər birliyə mənsubiyyətinə görə ayrı-seçkiliyə yol verməməli” bəndi Asan xidmət mərkəzi
əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
B) Əməkdaş vətəndaşlara qarşı qərəzsiz olmalı
C) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
D) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

65. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı qadağandır?
A) Müraciət barəsində qəbul edilmiş qərarla razılaşmadıqda həmin qərardan inzibati və (və
ya) məhkəmə qaydasında şikayət vermək
B) Müraciət olunan məsələnin mahiyyətini öyrənmək və onun həlli üçün lazımi sənədləri
tələb etmək
C) Müraciətə baxılmasının nəticəsi haqqında vətəndaşlara yazılı formada məlumat vermək,
müraciət təmin edilmədikdə bunun səbəblərini göstərmək
D) Vətəndaşın müraciətinə obyektiv, hərtərəfli və vaxtında baxılmasını təmin etmək
E) İrqinə, milliyyətinə, dininə, dilinə və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətinə görə şəxsin
müraciət etmək hüququnu məhdudlaşdırmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

66. Baxılmış hesab olunan müraciətə hansı dildə cavab verilir?
A) Müraciətə İngilis, Türk və Dövlət dilində cavab verilir
B) Müraciətə Dövlət dilində cavab verilir
C) Müraciətə İngilis və Dövlət dilində cavab verilir
D) Müraciətə Türk və Dövlət dilində cavab verilir
E) Müraciətə İnglis, Rus və Dövlət dilində cavab verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

67. Buraxılış-sazlama və rejim-sazlama işlərinin yekununa dair akta əsasən sənaye qaz
qurğularının istismara buraxılması hansı dövlət orqanının icazəsi əsasında həyata keçirilir?
A) Nazirlər Kabineti
B) Qaz İxrac idarəsi
C) Azəriqaz İstehsalat Birliyi
D) Səhiyyə Nazirliyi
E) Energetika Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

68. Çağrı Mərkəzi hansı halda, müraciət edəni təmsil etdiyi dövlət orqanının aidiyyəti
struktur vahidinə (xidmət mərkəzinə) dəvət edə bilər?
A) Əlavə sənədlərə və birgə araşdırmaya ehtiyac olduqda
B) Vətəndaşın istəyinə uyğun olaraq
C) Müraciət zamanı araşdırma vətəndaşın iştirakı ilə aparılmalıdır

D) Yalnız şəxsi məsələlər olduğu zaman
E) Müraciətə baxan subyektin şəxsi istəyindən asılı olaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili qaydaları”.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı

69. Çağrı Mərkəzinin təmsil etdiyi dövlət orqanında müvafiq qeydiyyat zamanı şəxsə həmin
orqan tərəfindən verilmiş xüsusi eyniləşdirmə (identifikasiy nömrəsi (kodu) və onun
əsasında formalaşmış məlumatlar dedikdə hansı anlayış başa düşülür?
A) Qeydiyyat məlumatı
B) Dəstək qrupu
C) Birbaşa əlaqə qrupu
D) Müraciət vərəqəsi
E) Çağrı Mərkəzi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili qaydaları”.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı

70. Daxil olan müraciətləri (birbaşa daxil olan zəngləri və zəng sifarişini) həcmindən (iş
yükündən) asılı olaraq müəyyən edilmiş hədəflər səviyyəsində cavablandırmağa imkan
verəcək sayda əməkdaşlar dedikdə hansı anlayış başa düşülür?
A) Təmsilçi
B) Dəstək qrupu
C) Birbaşa əlaqə qrupu
D) Müraciətlərlə iş qrupu
E) Çağrı Mərkəzinin audit qrupu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili qaydaları”.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı

71. Elektron müraciət həmin müraciətə baxan subyektə və ya onun vəzifəli şəxsinə hansı
formada göndərilir?
1. Elektron ünvanına göndərilir
2. Onun rəsmi internet saytına daxil edilir
3. Poçt vasitəsilə göndərilir
4. Faks vasitəsilə göndərilir
A) 1.2
B) 1.2.3
C) 2.3.4
D) 1.3
E) 1.2.4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

72. Elektron sənəd formasında göndərilən müraciət hansı formada təsdiq olunmalıdır?
A) Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə
B) Notarial qaydada
C) Ştamp və ya möhürlə
D) Elektron imza ilə
E) Vətəndaşın imzası ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

73. Əməkdaşların vəzifə təlimatında nəzərdə tutulan vəzifə və öhdəliklərinin əhəmiyyətinə
və Çağrı Mərkəzinin ümumi hədəflərinə əsasən hər bir vəzifənin xüsusi çəkisinin

müəyyənləşdirilməsi və əməkdaşın fəaliyyətinin bu göstərici əsasında hesablanması
dedikdə hansı anlayış başa düşülür?
A) Qeydiyyat məlumatı
B) Əməkhaqqı kartı
C) Bonus kartı
D) Nəticə kartı (scorecard)
E) Çağrı Mərkəzinin qeydiyyat blankı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili qaydaları”.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı

74. Hansı halda müraciət vətəndaşın razılığı ilə qəbul zamanı şifahi qaydada
cavablandırılır?
A) Müraciətdəki məsələlərin həlli əlavə araşdırma tələb etmədikdə
B) Müraciətdəki məsələlər məxfi xarakter daşımadıqda
C) Müraciəti cavablandıran subyektin kifayət qədər vaxt ayırma imkanı olmadıqda
D) Müraciət edən vətəndaş hüquqi şəxs olmadıqda
E) Müraciətin mövzusu cavablandıran subyektin maraq dairəsində olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

75. İnformasiya əldə edilməsi üçün sorğunun verilməsi və informasiya əldə edilməsi
haqqında sorğuya baxılması qaydası hansı qanunla tənzimlənir?
A) Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi ilə tənzimlənir
B) “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Qanunu ilə tənzimlənir
C) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Daxili Xidmət Nizamnaməsi və İntizam
Nizamnaməsi ilə tənzimlənir

D) “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
ilə tənzimlənir
E) “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

76. İş yükünün proqnozlaşdırılmasını, iş yükünün və qruplararası işçi qüvvəsinin
bölgüsünü, dövri hesabatların hazırlanmasını və ümumiyyətlə, xidmətin daha səmərəli
təşkili baxımından bütün zəruri funksiyaları həyata keçirən əməkdaşlar dedikdə hansı
anlayış başa düşülür?
A) Təmsilçi
B) Dəstək qrupu
C) Birbaşa əlaqə qrupu
D) Cavablandırılmaya qəbul edilmiş müraciətlərlə iş qrupu
E) Çağrı Mərkəzinin audit qrupu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili qaydaları”.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı

77. İstehlakçı tərəfindən qazın hesabı tam ödənildikdən sonra, Paylayıcı tərəfindən yol
verilmiş səhvə görə düzgün hesablanmamış qazın dəyərinin Paylayıcı .... Cümləni
tamamlayın.
A) İstehlakçı tərəfindən növbəti ay ərzində ödənilməsini tələb etməlidir.
B) İstehlakçı tərəfindən ödənilməsini tələb etməlidir
C) İstehlakçı tərəfindən ödənilməsini tələb edə bilməz
D) İstehlakçı tərəfindən növbəti 3 ay ərzində ödənilməsini tələb etməlidir
E) İstehlakçı tərəfindən növbəti 2 ay ərzində ödənilməsini tələb etməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

78. Kargüzarlığın aparılmasına dair təlimata əsasən -Sənədlərin surətlərinin çıxarılması
üçün kimin icazəsi tələb olunur?
A) İstənilən rəhbər şəxsin göstərişi
B) Nazirlər kabinetinin nümayəndəsinin göstərişi
C) Müvafiq rəhbər şəxsin göstərişi
D) Nazirlər Kabinetinin göstərişi
E) Asan xidmət mərkəzinin göstərişi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət orqanlarında,dövlət mülkiyyətində olan və payların (səhmlərin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat

79. Kimlərin səyyar və videoqəbullar, o cümlədən onlayn konfranslar keçirmək hüququ
vardır?
A) Müraciətə baxan subyektlərin özlərinin
B) Müraciət edən vətəndaşların
C) Müraciətə baxan subyektlərin rəhbərlərinin
D) Müraciət edən fiziki şəxslərin
E) Müraciət edən hüquqi şəxslərin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

80. Kompyuter (makina) üsulu ilə hazırlanan sənədlərdə tələbə əsasən A5 formatlı kağızlar
üçün aşağı tərəfdən nə qədər məsafə saxlanmalıdır?
A) 20 mm

B) 19 mm
C) 5 mm
D) 16 mm
E) 25 mm
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında,dövlət mülkiyyətində olan və payların (səhmlərin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat”

81. Kompyuter (makina) üsulu ilə hazırlanan sənədlərdə tələbə əsasən sağ tərəfdən nə
qədər məsafə saxlanmalıdır?
A) ən azı 10 mm
B) ən azı 28 mm
C) ən azı 18 mm
D) ən azı 8 mm
E) ən azı 5 mm
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında,dövlət mülkiyyətində olan və payların (səhmlərin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat”

82. Məişət zorakılığı barədə şikayətdə cinayət tərkibinin əlamətləri olmadıqda şikayətlərə
baxılması qaydası hansı qanunla tənzimlənir?
A) Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi ilə tənzimlənir
B) “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Qanunu ilə tənzimlənir
C) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Daxili Xidmət Nizamnaməsi və İntizam
Nizamnaməsi ilə tənzimlənir
D) “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
ilə tənzimlənir

E) “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

83. Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları dedikdə, hansı anlayış başa düşülür?
A) Təmsilçi
B) Dövlət orqanı
C) Birbaşa əlaqə qrupu
D) Cavablandırılmaya qəbul edilmiş müraciətlərlə iş qrupu
E) Çağrı Mərkəzi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili qaydaları”.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı

84. Mərkəzin digər əməkdaşları ... qanunvericiliyə uyğun olaraq vəzifəyə təyin və vəzifədən
azad edilir. Cümləni tamamlayın.
A) Agentliyin sədri tərəfindən
B) Sektor müdiri tərəfindən
C) Səyyar xidmətin qrup rəhbəri tərəfindən
D) Müraciəti qəbul edən subyekt tərəfindən
E) Mərkəzin direktoru tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

85. Müasir informasiya texnologiyalarından istifadə edilməklə, orqanın səlahiyyətlərinə aid
müraciətlərin qəbul olunduğu və cavablandırıldığı, məlumatların çatdırıldığı strategiyadan,
prosedur qaydalarından, infrastrukturdan və işçi qüvvəsindən ibarət sistem dedikdə hansı
anlayış başa düşülür?
A) Təmsilçi
B) Dəstək qrupu
C) Birbaşa əlaqə qrupu
D) Cavablandırılmaya qəbul edilmiş müraciətlərlə iş qrupu
E) Çağrı Mərkəzi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili qaydaları”.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı

86. Müraciət edən vətəndaşın tələbi ilə müraciət haqqında hansı məlumatlar bildirilir?
1. Müraciətin qeydiyyat nömrəsi
2. Tarixi
3. Onun icraçısına dair məlumat
4. Müraciətə baxan icraçının yaş həddi
5. Müraciətə baxan icraçının iş təcrübəsi
A) 1.2.3.4.5
B) 1.2.3.4
C) 1.2.3
D) 1.2.4.5
E) 2.3.4.5
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

87. Müraciətə baxan subyektlər və onların vəzifəli şəxsləri qanunla müəyyən edilmiş
qaydada verilən yazılı müraciətləri bu qanunun tələblərinə uyğun olaraq ........ Cümləni
tamamlayın

1. Mütləq qəbul etməli
2. Qeydiyyata almalı
3. Onlara baxılmasını təmin etməli
4. Müraciəti qəbul etməkdən imtina etməli
A) 2.3.4
B) 1.2.4
C) 1.2.3
D) 1.3.4
E) 1.4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

88. Müraciətə baxan subyektlər vətəndaşların qəbul edilməsini vətəndaşların qəbulu
cədvəlinə uyğun olaraq hansı müddətdən bir təmin etməlidirlər?
A) Ayda bir dəfədən az olmamaqla
B) Ayda iki dəfədən az olmamaqla
C) Ayda üç dəfədən az olmamaqla
D) Ayda dörd dəfədən az olmamaqla
E) Ayda beş dəfədən az olmamaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

89. Müraciətin mətni oxunaqlı olmalı, müraciətdə edilən təklif və ya tələb aydın ifadə
edilməlidir. Müraciətin mətnində ... yol verilməməlidir. Cümləni tamamlayın.
A) Şikayətə
B) Leksikoloji səhvlərə
C) Dialektlərə
D) Təhqir və böhtana

E) Orfoqrafik səhvlərə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

90. Öz təklifi, ərizəsi, şikayəti barəsində qəbul еdilmiş qərarla razılaşmayan vətəndaş hansı
hüquqa malikdir?
A) Yenidən müraciət etməlidir
B) Şikayət еtmək hüququna malikdir
C) Müraciətini geri çəkməlidir
D) İstənilən qərarla razılaşmalıdır
E) Hüquqşunasa müraciət etməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

91. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən - “illik iş planında göstərilən müddətlərdə təmirprofilaktika işlərinin aparılması ilə əlaqədar qazın verilməsinin dayandırılması barədə
istehlakçını ən azı 5 (beş) gün əvvəl xəbərdar etmək” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən
hansının vəzifələrinə aiddir?
A) Paylayıcının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) İstehlakçının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı”

92. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən - “qaz qurğularını onların texniki pasportlarında
göstərilmiş tələblərə uyğun təhlükəsiz istismar etməli” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən
hansının vəzifələrinə aiddir?
A) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) İstehlakçının vəzifələri
E) Paylayıcının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

93. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən - “qaz qurğularının, tüstü bacalarının, havalandırma
və havadəyişmə xətlərinin normal işləməsini diqqətdə saxlamalı, qaz qurğusu işə
salındıqdan dərhal sonra və onun istismarı zamanı qazın yanma məhsullarının tüstü
bacalarına ötürülməsi ilə havanın sorulmasını yoxlamalı” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən
hansının vəzifələrinə aiddir?
A) Paylayıcının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) İstehlakçının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

94. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən - “qazpaylayıcı şəbəkəni onun etibarlılığının və
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə təmir-profilaktika işlərini vaxtında yerinə
yetirməklə, texniki cəhətdən saz vəziyyətdə saxlamalı ” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən
hansının vəzifələrinə aiddir?
A) İstehlakçının vəzifələri

B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) Paylayıcının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

95. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən - “verdiyi qazın dəyərini yalnız sayğacın
göstəricilərinə əsasən tam hesablamaq və hər ay istehlakçıya hesab təqdim etmək” cümləsi
qeyd olunan bəndlərdən hansının vəzifələrinə aiddir?
A) İstehlakçının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) Paylayıcının vəzifələri
E) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

96. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən - “verilən qazın həcminin və dəyərinin, həmçinin
istismarda olan qaz qurğularının tam və dəqiq uçotunu aparmaq” cümləsi qeyd olunan
bəndlərdən hansının vəzifələrinə aiddir?
A) İstehlakçının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) Paylayıcının vəzifələri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

97. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən -“istifadə olunmuş qazın qaz sayğacının
göstəricisinə əsasən dəyərinin tam ödənilməsini ondan tələb etmək” qeyd olunan
bəndlərdən hansının hüquqlarına aiddir?
A) Paylayıcının hüquqları
B) İstehlakçının hüquqları
C) Energetika Nazirliyi əməkdaşının hüquqları
D) Asan xidmət əməkdaşının hüquqları
E) Nazirlər Kabineti əməkdaşının hüquqları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

98. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən -“Müqavilənin, “Qazdan istifadə Qaydaları”nın
tələblərinin pozulduğu hallarda, həmin halların aradan qaldırılmasını ondan tələb etmək”
qeyd olunan bəndlərdən hansının hüquqlarına aiddir?
A) Energetika Nazirliyi əməkdaşının hüquqları
B) Paylayıcının hüquqları
C) İstehlakçının hüquqları
D) Asan xidmət əməkdaşının hüquqları
E) Nazirlər Kabineti əməkdaşının hüquqları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

99. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən -“müvafiq yazılı müraciəti (qaz təchizatının
dayandırılmasının səbəbi və müddəti göstərilməklə) olduqda qazın verilməsini
dayandırmaq” qeyd olunan bəndlərdən hansının hüquqlarına aiddir?
A) Energetika Nazirliyi əməkdaşının hüquqları
B) Paylayıcının hüquqları
C) İstehlakçının hüquqları
D) Asan xidmət əməkdaşının hüquqları
E) Nazirlər Kabineti əməkdaşının hüquqları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

100. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən -“Paylayıcının təqsirli hərəkətləri (hərəkətsizliyi),
habelə müqavilə üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrinin icra edilməməsi nəticəsində dəymiş
zərərin əvəzinin ödənilməsini Paylayıcıdan tələb etmək” qeyd olunan bəndlərdən hansının
hüquqlarına aiddir?
A) Energetika Nazirliyi əməkdaşının hüquqları
B) İstehlakçının hüquqları
C) Paylayıcının hüquqları
D) Asan xidmət əməkdaşının hüquqları
E) Nazirlər Kabineti əməkdaşının hüquqları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

101. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən -“qazın verilməsinin dayandırılmasına səbəb
olmuş hallar aradan qaldırıldıqdan və müvafiq qaydada rəsmiləşdirildikdən sonra bir iş
günü müddətində qazın verilməsinin bərpa edilməsini tələb etmək” qeyd olunan
bəndlərdən hansının hüquqlarına aiddir?
A) Energetika Nazirliyi əməkdaşının hüquqları

B) İstehlakçının hüquqları
C) Paylayıcının hüquqları
D) Asan xidmət əməkdaşının hüquqları
E) Nazirlər Kabineti əməkdaşının hüquqları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

102. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən -“təqsirli hərəkətləri, habelə bu Müqavilə üzrə
müəyyən edilmiş vəzifələrinin icra edilməməsi nəticəsində dəymiş zərərin əvəzinin
ödənilməsini İstehlakçıdan tələb etmək” qeyd olunan bəndlərdən hansının hüquqlarına
aiddir?
A) Energetika Nazirliyi əməkdaşının hüquqları
B) İstehlakçının hüquqları
C) Asan xidmət əməkdaşının hüquqları
D) Paylayıcının hüquqları
E) Nazirlər Kabineti əməkdaşının hüquqları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

103. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən- “təqsirli hərəkətləri, habelə müqavilə üzrə
müəyyən edilmiş öhdəliklərin icra edilməməsi nəticəsində İstehlakçıya dəymiş zərərin
əvəzini ödəmək ” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansının vəzifələrinə aiddir?
A) İstehlakçının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) Paylayıcının vəzifələri
E) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

104. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən-“Müqavilə üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrin
yerinə yetirilməməsinə görə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məsuliyyəti daşımaq”
cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansının vəzifələrinə aiddir?
A) İstehlakçının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Paylayıcının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

105. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən-“qazın sayğacla müəyyənləşdirilən hesabı təqdim
edildikdən sonra bir ay müddətinə tam ödənilmədiyi və müqavilə bağlanmadığı hallarda
qazın verilməsinin dayandırılacağı barədə yazılı bildiriş göndərmək” cümləsi qeyd olunan
bəndlərdən hansının vəzifələrinə aiddir?
A) İstehlakçının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) Paylayıcının vəzifələri
E) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

106. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən-“zədələnmiş qaz sayğacını təmir etmək və dövlət
yoxlanılmasından keçirmək, habelə həmin qaz sayğacını təmir etmək mümkün olmadıqda
dəyişdirmək və quraşdırmaq” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansının vəzifələrinə
aiddir?
A) İstehlakçının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) Paylayıcının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

107. Qəbul edilmiş qərar hansı müddətə kargüzarlıq xidməti tərəfindən icraçılara
çatdırılır?
A) Ən geci 10 gün
B) Ən geci 5 gün
C) Ən geci 7 gün
D) Ən geci 14 gün
E) Ən geci 15 gün
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət orqanlarında,dövlət mülkiyyətində olan və payların (səhmlərin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat

108. Qəbul edilmiş qərara kimin razılığı olmadan düzəliş etmək qadağandır?
A) Təşkilat rəhbərliyinin
B) Kargüzarlıq əməkdaşının
C) Kargüzarlıq xidməti rəisinin

D) Asan xidmət əməkdaşının
E) Asan xidmətdə müraciətə baxan subyektin
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət orqanlarında,dövlət mülkiyyətində olan və payların (səhmlərin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat

109. Qeyd olunan bəndlərdən hansı müraciətlərə baxılması zamanı vətəndaşların
hüququna aid deyil?
A) Müraciətə baxılmasının dayandırılması barədə ərizə ilə müraciət etmək
B) Təkrar yazılı müraciətə ilkin müraciətə baxılmasının nəticəsi barədə sənədləri əlavə
etmək
C) Müraciətin cavablandırılmasında dövlət sirri təşkil edən sənədləri tələb etmək
D) İctimai informasiya və fərdi məlumatların əldə edilməsi məqsədi ilə sorğu vermək
E) Müraciətin tam və hərtərəfli araşdırılması üçün sənədlərin əldə edilməsini müraciətə
baxan subyektdən xahiş etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

110. Qeyd olunan bəndlərdən hansını yerinə yetirmək istehlakçı üçün qadağan edilmir?
A) Qaz qurğularında avtomatlaşdırılmış təhlükəsizlik və tənzimləmə vasitələrini ləğv etmək
B) Nasaz qaz avadanlıqlarından, xüsusilə onlarda qaz sızması aşkar edildikdə qazdan
istifadə etməmək
C) Qaz qurğularının quruluşuna (konstruksiyasına) dəyişikliklər etmək, tüstü bacalarının
və havadəyişmə xətlərinin quruluşunu dəyişdirmək
D) Qaz qurğusunun quraşdırıldığı yerin quruluşunu (planını) müvafiq razılaşma olmadan
dəyişdirmək
E) Özbaşına qaz qurğularının quraşdırılmasını, qaz qurğularının və qapadıcı ventillərin
yerdəyişməsini, dəyişdirilməsini və təmirini həyata keçirmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

111. Sənədlərin rəsmiləşdirilməsi hansı formada həyata keçirilir? Tam və düzgün cavabı
seçin
1. İmzalanması
2. Təsdiq edilməsi
3. Qeydə alınması
4. Möhür vurulması
5. Surətinin çıxarılması
A) 1.2.3.5.
B) 1.3.4.5
C) 1.2.3.4
D) 1.2.3
E) 1.3.4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət orqanlarında,dövlət mülkiyyətində olan və payların (səhmlərin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat”

112. Səyyar xidmət göstərilərkən qanunvericiliyə müvafiq tələb olunan sənədlərdən ....
Cümləni tamamlayın.
A) Başqa sənədlər tələb oluna bilməz
B) Yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi tələb oluna bilər
C) Yalnız doğum haqqında şəhadətnamə tələb oluna bilər
D) Yaşayış yerindən arayış tələb oluna bilər
E) Nigah haqqında şəhadətnamə tələb oluna bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN

Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

113. Səyyar xidmət müqaviləsi nə zamanadək qüvvədə olur?
A) Xidmətin icrasının mürəkkəbliyinə görə 3 iş günü ərzində
B) Xidmətin icrasının mürəkkəbliyinə görə 5 iş günü ərzində
C) Xidmətin icrası başa çatanadək və ya xitam verildikdə
D) Xidmətin icrasının mürəkkəbliyinə görə 1 iş günü ərzində
E) Xidmətin icrasının mürəkkəbliyinə görə 10 iş günü ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

114. Səyyar xidmət müqaviləsinin yekunu olaraq doldurulan məmnunluq anketində hansı
məlumatlar öz əksini tapır?
1. Ad, soyad, ata adı
2. Telefon nömrəsi
3. Səyyar xidmətin növü
4. Səyyar qrupun fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi (1-10 arası bir rəqəmlə)
5. İş yerinin ünvanı
6. Yaşayış ünvanı
A) 1.2.3.4
B) 1.2.5.6
C) 1.3.5.6
D) 2.4.5.6
E) 1.2.3.5
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN

Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

115. Şifahi müraciətdəki məsələlərin həlli əlavə araşdırma aparılmasını tələb etmədikdə,
hansı qaydada cavablandırılır?
A) Vətəndaşın razılığı ilə yazılı qaydada cavablandırılır
B) Vətəndaşın razılığı ilə şifahi qaydada cavablandırılır
C) Müraciət qəbul zamanı mütləq şifahi qaydada cavablandırılır
D) Müraciət qəbul zamanı mütləq yazılı qaydada cavablandırılır
E) Müraciəti cavablandıran subyektin qərarından asılı olaraq cavablandırılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

116. Tərəflərdən hər biri Səyyar xidmət müqaviləsi bağlanarkən və bu müqavilədən irəli
gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi zamanı ... barədə öz üzərilərinə öhdəlik götürürlər.
Cümləni tamamlayın.
A) İcraçının xidmətinin bu Müqavilənin şərtlərinə uyğun olan nəticələrini qəbul etmələri
B) Xidmətin icrası ilə əlaqədar digər şəxslərin müstəsna hüquqlarını pozmamaq
C) Zərurət olduğu hallarda xidmətin icrasına üçüncü şəxsləri cəlb etmələri
D) Şəxsi və ailə həyatının sirrinə dair, həmçinin qanunvericiliklə məxfi hesab edilən digər
məlumatları yaymamaq
E) Bu Müqavilənin icrası ilə əlaqədar zəruri olan bütün sənədləri və məlumatları icraçıya
vermələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

117. Təşkilatlarda kargüzarlıq hansı dildə aparılır?

A) Dövlət dilində
B) Rus dilində
C) İngilis dilində
D) Azərbaycan və Rus dilində
E) Azərbaycan və Türk dilində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında,dövlət mülkiyyətində olan və payların (səhmlərin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat”

118. Vətəndaş müraciətinin baxılmamış saxlanmasına əsas verən hallar aradan
qaldırıldıqda, hansı tədbir görülməlidir?
A) Vətəndaşa yenidən müraciət etməsi bildirilməlidir
B) Müraciətə baxan subyekt ona baxılmanı təmin etməlidir
C) Vətəndaş müraciəti ləğv edilməlidir və cavab verilməlidir
D) Vətəndaş müraciəti dondurulmalıdır və cavab verilməlidir
E) Vətəndaş müraciəti baxılmış hesab edilməlidir və cavab verilməməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

119. Vətəndaş növbə aparatından istifadə qaydalarını bilmədikdə .... Cümləni tamamlayın.
A) Müraciət edə bilməz. İstifadə qaydasını bilməsi mütləqdir
B) Məlumat xidməti göstərən şəxslərə müraciət etməlidir
C) Xidmət mərkəzinin direktoruna müraciət etməlidir
D) Agentliyin sədrinə müraciət etməlidir
E) Şikayət ərizəsi ilə mərkəzə müraciət etməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

120. Vətəndaş tərəfindən verilən hansı tip müraciətlərə baxılmır?
A) Əcnəbi vətəndaşların müraciətlərinə baxılmır
B) Anоnim müraciətlərə baхılmır
C) İstənilən müraciətə üzrlü səbəb olmadan baxılmasından imtina edilə bilər
D) Yaşı 18-ə çatmayan vətəndaşların müraciətlərinə baxılmır
E) Səbəbindən asılı olmayaraq bütün müraciətlərə baxılır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

121. Vətəndaş tərəfindən yazılı müraciət zamanı hansı məlumatlar qeyd olunmalıdır?
A) Yazılı müraciətdə vətəndaşın adı, bitirdiyi orta məktəb göstərilməlidir
B) Yazılı müraciətdə vətəndaşın adı, atasının adı, sоyadı, ünvanı yaхud işlədiyi yеr
göstərilməlidir
C) Yazılı müraciətdə vətəndaşın adı, atasının adı, sоyadı, bitirdiyi ali məktəb göstərilməlidir
D) Yazılı müraciətdə vətəndaşın adı, atasının adı, sоyadı göstərilməlidir
E) Yazılı müraciətdə vətəndaşın adı, atasının adı, sоyadı, doğulduğu şəhər göstərilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

122. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən“ictimai informasiya və fərdi məlumatların əldə edilməsi məqsədi ilə sorğu vermək” bəndi
hansı şəxsin hüququna aiddir?
A) Qrup rəhbərinin hüququna
B) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin hüququna
C) Müraciətə baxan subyektin hüququna

D) Müraciətinə baxılan vətəndaşın hüququna
E) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun hüququna
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

123. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən“müraciətin qeydiyyat nömrəsi və daxilolma tarixi barədə, müraciət aidiyyəti üzrə
göndərildikdə həmin məktubun qeydiyyat nömrəsi və göndərilmə tarixi barədə məlumat
almaq” bəndi hansı şəxsin hüququna aiddir?
A) Qrup rəhbərinin hüququna
B) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun hüququna
C) Müraciətə baxan subyektin hüququna
D) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin hüququna
E) Müraciətinə baxılan vətəndaşın hüququna
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

124. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən“təkrar yazılı müraciətə ilkin müraciətə baxılmasının nəticəsi barədə sənədləri əlavə etmək”
bəndi hansı şəxsin hüququna aiddir?
A) Qrup rəhbərinin hüququna
B) Müraciətinə baxılan vətəndaşın hüququna
C) Müraciətə baxan subyektin hüququna
D) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin hüququna
E) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun hüququna
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

125. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda - “eyni məsələyə dair iki və daha çox
şəxsin birgə müraciəti, yaxud ictimai iştirakçılığın həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olan
müraciətlər” dedikdə hansı müraciət başa düşülür?
A) Kollektiv müraciət
B) Anonim müraciət
C) Şifahi müraciət
D) Yazılı müraciət
E) Elektron müraciət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

126. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda - “müraciətə baxan subyektin və ya
onun vəzifəli şəxsinin elektron ünvanına göndərilən və ya rəsmi internet saytı vasitəsilə
daxil edilən müraciət” dedikdə hansı müraciət başa düşülür?
A) Kollektiv müraciət
B) Anonim müraciət
C) Şifahi müraciət
D) Yazılı müraciət
E) Elektron müraciət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

127. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda-“qanunların və digər normativ hüquqi
aktların təkmilləşdirilməsi, elm, təhsil, hüquq, sosial-iqtisadi, yaradıcılıq və başqa sahələrlə
bağlı məsələlərin həlli barədə edilən müraciət” dedikdə hansı anlayış başa düşülür?
A) Təklif
B) Ərizə
C) Müraciət

D) Şikayət
E) Sərəncam
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

128. Vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlıq hansı qaydada aparılır?
A) Energetika Nazirliyinin müəyyən etdiyi qaydada
B) Dövlət Neft şirkətinin müəyyən etdiyi qaydada
C) Təhsil Nazirliyinin müəyyən etdiyi qaydada
D) Müvafiq İcra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada
E) Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydada
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

129. Yazılı müraciət nümayəndə vasitəsilə təqdim edildikdə müraciətə nümayəndənin
hansı sənədi əlavə olunmalıdır?
A) Nümayəndənin şəxsiyyət vəsiqəsi və doğum haqqında şəhadətnaməsi
B) Nümayəndənin ali təhsil haqqında diplomu
C) Nümayəndənin yaşayış yeri haqqında arayışı
D) Nümayəndənin əmək kitabçası
E) Nümayəndənin səlahiyyətini təsdiqləyən sənədin surəti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

130. Yazılı müraciət zamanı müraciət edən fiziki şəxsə aid qeyd olunanlardan hansı
məlumata ehtiyac yoxdur?
A) Adı

B) Atasının adı
C) Təhsil aldığı məktəb
D) Soyadı
E) Ünvanı (yaxud işlədiyi yer)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

131. Yuxarı dövlət orqanı vətəndaşların müraciətlərini baxılmaq üçün aidiyyəti dövlət və
bələdiyyə orqanlarına və ya digər müraciətə baxan subyektə göndərdikdə, həmin müraciətə
baxılmanın nəticəsi barədə yuxarı dövlət orqanının tələbi ilə kim tərəfindən ona məlumat
verilməlidir?
A) Müraciətə baxan subyektin rəhbəri tərəfindən
B) Müraciətə baxan subyekt tərəfindən
C) Müvafiq icra hakimiyyəti nümayəndələri tərəfindən
D) Bələdiyyə orqanının nümayəndələri tərəfindən
E) ASAN xidmət könüllüləri tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

132. . Qazdan istifadə qaydalarına əsasən-“Qazdan istifadə Qaydaları”nda nəzərdə tutulmuş
digər vəzifələri yerinə yetirmək” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansının vəzifələrinə
aiddir?
A) İstehlakçının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) Paylayıcının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

133. “Agentliyin sədrinin tapşırığı ilə hesabatlar, arayışlar və məlumatlar hazırlamaq”
cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansına aiddir?
A) Səyyar xidmətlərin təşkili sektorunun funksiyaları
B) Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri
C) Mərkəzin hüquqları
D) Mərkəzin əsas vəzifələri
E) Mərkəzin Uçot sektorunun funksiyaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

134. “ASAN xidmət” mərkəzi fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı elektron lövhələr və
işarələrlə, dövlət orqanlarının və mərkəzin əməkdaşlarını texniki avadanlıqlar və qurğularla
təmin etmək hansı sektorun funksiyasına aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

135. “ASAN xidmət” mərkəzi üzrə Agentliyin Kollegiyasında müzakirə edilməli məsələləri
müəyyən etmək və bu barədə təkliflərini Agentliyin rəhbərliyinə təqdim etmək hansı şəxsin
səlahiyyətlərinə aiddir?
A) Mərkəzin direktorunun
B) Sektor müdirinin
C) Səyyar xidmətin qrup rəhbərinin
D) Müraciəti qəbul edən subyektin
E) Agentliyin sədrinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

136. “ASAN xidmət” mərkəzi üzrə inventar və avadanlıqların alınması üçün ehtiyacları
müəyyən etmək hansı sektorun funksiyasına aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

137. “ASAN xidmət” mərkəzində həyata keçirilən xidmətlərin qanunauyğun, keyfiyyətli və
şəffaf həyata keçirilməsinə nəzarət etmək hansı sektorun funksiyasına aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru

C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

138. “ASAN xidmət” mərkəzində işçilərin əmək haqqının, mükafat, ezamiyyə və digər
ödənişlərin və xərclərin hesablanmasını təmin etmək hansı sektorun funksiyasına aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

139. “ASAN xidmət” mərkəzində işçilərinin müraciətləri əsasında onlara arayışlar vermək
hansı sektorun funksiyasına aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

140. “ASAN xidmət” mərkəzində kompüter və şəbəkə avadanlıqlarının idarə edilməsini
təmin etmək hansı sektorun funksiyasına aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

141. “ASAN xidmət” mərkəzində müəyyən edilmiş qaydada inventarizasiya aparılmasını,
balansında olan əmlakın (qiymətlilərin) qiymətləndirilməsini və yenidən
qiymətləndirilməsini təşkil etmək hansı sektorun funksiyasına aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

142. “ASAN xidmət” mərkəzində səlahiyyətləri daxilində rəhbərlik etdiyi mərkəz üzrə icrası
məcburi olan əmrlər vermək hansı şəxsin səlahiyyətlərinə aiddir?
A) Agentliyin sədrinin
B) Sektor müdirinin
C) Mərkəzin direktorunun
D) Müraciəti qəbul edən subyektin
E) Səyyar xidmətin qrup rəhbərinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

143. “ASAN xidmət” mərkəzində səyyar avtobuslarda xidmətlərin operativlik, şəffaflıq,
nəzakətlilik, məsuliyyət və rahatlıq prinsipləri əsasında və qanunvericilikdə nəzərdə
tutulmuş qaydada həyata keçirilməsinə nəzarət etmək hansı sektorun funksiyasına aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

144. “ASAN xidmət” mərkəzində səyyar avtobusların dayanacaq məntəqələrində xidmət
göstəriləcək şəxslərin yerli icra hakimiyyəti orqanları vasitəsilə xidmət yeri, tarixləri və
göstəriləcək xidmətlər haqqında məlumatlandırılmasını təşkil etmək hansı sektorun
funksiyasına aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru

B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

145. “ASAN xidmət” mərkəzində tabeliyində olan sektorlar və əməkdaşlar arasında iş
bölgüsü aparmaq, onların fəaliyyətini əlaqələndirmək, əmək, icra intizamına riayət
etmələrinə nəzarət etmək hansı şəxsin səlahiyyətlərinə aiddir?
A) Agentliyin sədrinin
B) Mərkəzin direktorunun
C) Səyyar xidmətin qrup rəhbərinin
D) Müraciəti qəbul edən subyektin
E) Sektor müdirinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

146. “ASAN xidmət” mərkəzində vəsaitlərin xərclər smetasına uyğun olaraq sərf edilməsini
təmin etmək hansı sektorun funksiyasına aiddir?
A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
D) Mərkəzin Uçot sektoru
E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

147. “ASAN xidmət” mərkəzinin əməkdaşları barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehi
tədbirləri görülməsi üçün Agentliyin rəhbərliyinə təqdimatlar vermək hansı şəxsin
səlahiyyətlərinə aiddir?
A) Agentliyin sədrinin
B) Sektor müdirinin
C) Səyyar xidmətin qrup rəhbərinin
D) Müraciəti qəbul edən subyektin
E) Mərkəzin direktorunun
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

148. “ASAN xidmət” mərkəzinin fəaliyyətini təşkil etmək və ona rəhbərlik etmək hansı
şəxsin səlahiyyətlərinə aiddir?
A) Agentliyin sədrinin
B) Sektor müdirinin
C) Səyyar xidmətin qrup rəhbərinin
D) Mərkəzin direktorunun
E) Müraciəti qəbul edən subyektin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

149. “ASAN xidmət” mərkəzlərində əməkdaşların etik və xidməti davranış, növbəlilik
qrafikinə əməl etməsinə bilavasitə nəzarət kim tərəfdən həyata keçirilir?
A) Mərkəzin direktoru
B) Qrup rəhbəri
C) Agentliyin sədri
D) Xüsusi mühafizə xidməti
E) Azəriqaz İB rəhbərliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları

150. “ASAN xidmət” mərkəzlərində əməkdaşların xidməti davranışı hansı xidməti davranış
qaydalarına və prinsiplərinə əsaslanmalıdır?
A) Əməkdaşların xidməti davranışı “Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa və prinsiplərinə əsaslanmalıdır
B) Əməkdaşların xidməti davranışı “Qazdan istifadə haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa və prinsiplərinə əsaslanmalıdır
C) Əməkdaşların xidməti davranışı “Enerji təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa və prinsiplərinə əsaslanmalıdır
D) Əməkdaşların xidməti davranışı “Qaz təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa və prinsiplərinə əsaslanmalıdır
E) Əməkdaşların xidməti davranışı “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və prinsiplərinə əsaslanmalıdır.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları

151. “ASAN xidmət” mərkəzlərində göstərilən xidmətlərdən istifadə etmək istəyən şəxslər
hansı halda növbəsi keçdikdə, növbəsi eyni növbə ilə bərpa olunur?
A) Vətəndaşın səhlənkarlığı səbəbindən növbə keçərsə, növbəsi keçmiş şəxsin xahişi ilə eyni
növbə bərpa edilir

B) Elektron növbə sistemində yaranmış texniki problemlər nəticəsində növbə keçərsə,
növbəsi keçmiş şəxsin xahişi ilə eyni növbə bərpa edilir
C) Elektron növbə sistemində yaranmış texniki problemlər nəticəsində növbə keçərsə,
növbəsi keçmiş şəxsin xahişi ilə eyni növbə bərpa edilmir
D) Heç bir halda eyni növbə ilə bərpa olunmur
E) İstənilən halda eyni növbə ilə bərpa olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları

152. “ASAN xidmət” mərkəzlərində göstərilən xidmətlərdən istifadə etmək istəyən şəxslər
növbə aparatından şəxsən və ya məlumat xidməti göstərən şəxslər vasitəsi ilə müvafiq
xidmət üzrə hansı sənədlə və kimlər üçün növbə tuta bilər?
A) Özünə məxsus doğum şəhadətnaməsini təsdiq edən sənədi və ya onun məlumatlarını
təqdim etməklə yalnız özü üçün növbə tuta bilər
B) Özünə məxsus ali təhsil diplomunu və ya onun məlumatlarını təqdim etməklə yalnız özü
üçün növbə tuta bilər
C) Özünə məxsus şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi və ya onun məlumatlarını təqdim etməklə
yalnız ailə üzvləri üçün növbə tuta bilər
D) Özünə məxsus şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi və ya onun məlumatlarını təqdim etməklə
istənilən şəxs üçün növbə tuta bilər
E) Özünə məxsus şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi və ya onun məlumatlarını təqdim etməklə
yalnız özü üçün növbə tuta bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları

153. “ASAN xidmət” mərkəzlərində göstərilən xidmətlərdən istifadə etmək istəyən şəxslərə
aşağıda qeyd olunan bəndlərdən hansı qadağan deyil?
A) Mərkəzdə siqaret çəkmək
B) Səbəbindən asılı olmayaraq sərxoş halda mərkəzə gəlmək, özü ilə alkoqollu içkilər,
narkotik vasitələr gətirmək
C) Xidmət göstərilən yerlərə yeməklə daxil olmaq

D) Mərkəzin əməkdaşları ilə münasibətdə qeyri-etik davranış
E) Mərkəzdə daim internetə açıq kompüterlər vasitəsilə bütün növ elektron xidmətlərdən
yararlanmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları

154. “Dövlət Agentliyinin müəyyən etdiyi qaydada geyinməli, xarici görünüşünü təmiz və
səliqəli saxlamalı” bəndi ASAN xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli
olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
B) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
C) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
D) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
E) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

155. “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”na əsasən
aşağıdakılardan hansı biri Çağrı Mərkəzinin təmsilçilərinin illik bilik və peşə hazırlığının
yoxlanılması və nəticələrinə əsasən həyata keçirilən tədbirlərdən deyildir?
A) Çağrı Mərkəzinin təmsilçilərinin illik bilik və peşə hazırlığı Çağrı Mərkəzinin təmsil etdiyi
dövlət orqanı tərəfindən ilkin yoxlanılır və nəticələrinə uyğun olaraq təlimlər təşkil edilir
B) İllik bilik və peşə hazırlığının yoxlanılması təmsilçinin iş prosesində istifadə etmək üçün
zəruri səviyyədə bilməli olduğu mövzular üzrə ilin sonunadək aparılır
C) İllik bilik və peşə hazırlığının yoxlanılması nəticəsində təmsilçinin göstəricisi 75 faizədək
olduqda təkmilləşdirilməsi zəruri, 75 faiz və daha yüksək olduqda isə qənaətbəxş hesab
edilir

D) Çağrı Mərkəzinin təmsil etdiyi dövlət orqanı nəticəsi təkmilləşdirilməsi zəruri hesab
olunan təmsilçiyə növbəti ilin I yarımilliyi ərzində təlimlər keçərək onun bilik və peşə
hazırlığı səviyyəsini həmin yarımilliyin sonunda təkrar yoxlayır
E) Həftədə 3 dəfə praktiki məşğələlərdən ibarət təlimlər təşkil olunur və ayda bir dəfə
təlimin gedişatının müsahibə yoxlamaları keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respubliksaının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli
50 nömrəli qərarı ilə “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili
Qaydaları”

156. “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”na əsasən
aşağıdakılardan hansılar doğru deyildir?
A) Təmsilçi hər hansı səbəbdən sualı cavablandırmaqda tərəddüd etdikdə, mütləq müraciət
edəni xətdə gözlətməklə dəqiqləşdirmə aparmalıdır
B) Müraciət vərəqəsinin məzmunu formalaşdırılan hallar istisna olmaqla, 1 dəfəyə xətdə
gözlətmə müddəti 10 dəqiqədən çox olmamalıdır
C) Bütün hallarda 1 müraciət üzrə xətdə 2 dəfədən çox gözlədilməməlidir
D) Yalnız bir zəngdə bir neçə fərqli müraciət olduqda, təmsilçi hər müraciətə görə əlavə 1
dəqiqəyədək əsaslandırılmış qeydlər yazmaqla xətdə gözlədə bilər
E) Müraciət vərəqəsinin məzmunu formalaşdırılarkən xətdə gözlətmənin müddəti
müraciətin məzmununun həcminə uyğun olmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respubliksaının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli
50 nömrəli qərarı ilə “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili
Qaydaları”

157. “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”na əsasən
Çağrı Mərkəzinin fəaliyyətini əks etdirən göstəricilər – mütləq hədəflər hansılardır? Tam və
doğru cavabı müəyyən edin.
1.Daxil olmuş, cavablandırılmaya qəbul edilmiş müraciətlərin sayı və təfsilatı
2.Cavablandırılmaya qəbul edilən müraciətlərin orta hesabla əlaqəni gözləmə müddəti
3.Birbaşa cavablandırılan müraciətlərin orta cavablandırma müddəti
4.Müraciət vərəqəsi tərtib edilmiş müraciətlərin orta cavablandırma müddəti
5.tərtib edilmiş müraciət vərəqələrinin sayı və təfsilatı

6.səsli menyu vasitəsilə göstərilmiş xidmətlər barədə məlumatlar

A) 1, 2, 4, 5, 6
B) 1, 2, 3, 4, 5
C) 1, 4, 5, 6
D) 2, 4, 5, 6
E) 1, 2, 3, 4, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respubliksaının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli
50 nömrəli qərarı ilə “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili
Qaydaları”

158. “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”na əsasən
Çağrı Mərkəzinin təşkili ilə bağlı müddəalardan hansı biri doğru deyildir?
A) Çağrı Mərkəzi müraciətlərin qəbulunu və cavablandırılmasını ödənişsiz həyata keçirir.
B) Çağrı Mərkəzinin nömrəsi çoxkanallı avadanlıqlardan istifadə edilməklə 3 və ya 4
rəqəmli olmalıdır.
C) Çağrı Mərkəzinə daxil olan müraciət onun təmsil etdiyi dövlət orqanının səlahiyyətlərinə
aid olmadıqda, bu barədə müraciət edənə məlumat verilir və aidiyyəti orqana yönləndirilir.
D) Fövqəladə hallarda istifadə olunan xidmətlər üzrə fasiləsiz 06:00-an 00:00-dək, digər
xidmətlər üzrə iş günləri saat 07:00-dan 19:00-dək fasiləsiz olaraq həyata keçirir.
E) Dövlət orqanları öz fəaliyyət xüsusiyyətlərindən asılı olaraq daha artıq iş vaxtı müəyyən
edilməsi məsələsini nəzərdən keçirirlər. Təmsilçilərin həftəlik canlı rejimdə xidmət vaxtı 36
saatdan çox olmamalıdır.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respubliksaının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli
50 nömrəli qərarı ilə “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili
Qaydaları”

159. “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”na əsasən canlı
rejimdə fəaliyyət zamanı Çağrı Mərkəzi tərəfindən müraciət edən şəxslərin birbaşa
təmsilçiyə bağlanmaqla yanaşı, digər özünəxidmət imkanları da təklif edildiyi halda,...
A) Müraciət edən şəxsin səsli menyunun istənilən mərhələsində 1 (bir) düyməsini seçməklə
təmsilçiyə bağlanmaq imkanı olmalıdır
B) Müraciət edən şəxsin səsli menyunun istənilən mərhələsində * (ulduz) düyməsini
seçməklə təmsilçiyə bağlanmaq imkanı olmalıdır
C) Müraciət edən şəxsin səsli menyunun istənilən mərhələsində 0 (sıfır) düyməsini
seçməklə təmsilçiyə bağlanmaq imkanı olmalıdır
D) Müraciət edən şəxsin səsli menyunun istənilən mərhələsində 2 (iki) düyməsini seçməklə
təmsilçiyə bağlanmaq imkanı olmalıdır
E) Müraciət edən şəxsin səsli menyunun istənilən mərhələsində dövlət orqanının müəyyən
etdiyi kodu yığaraq təmsilçiyə bağlanmaq imkanı olmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respubliksaının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli
50 nömrəli qərarı ilə “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili
Qaydaları”

160. “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”na əsasən
müraciət edənin təqdim etdiyi hansı məlumatlar qeyd edilməlidir? Tam və doğru cavabı
müəyyən edin.
1.Adı, atasının adı və soyadı
2.Ünvanı
3.Qeydiyyat yeri
4.Telefon nömrəsi (nömrələri)
5.FİN
6.Müvafiq qeydiyyat məlumatları (nömrəsi)

A) 1, 2,3, 4, 5, 6
B) 1, 2, 3, 4, 5
C) 1, 4, 5, 6
D) 1, 2, 4, 5, 6
E) 2, 3, 4, 5, 6

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respubliksaının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli
50 nömrəli qərarı ilə “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili
Qaydaları”

161. “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”na əsasən
müraciət edənlə əlaqə saxlamaq mümkün olmadıqda təmsilçi nə etməlidir?
A) 5 (beş) iş günü ərzində hər gün ən azı 3 dəfə müxtəlif saatlarda müraciət edənlə əlaqə
yaratmağa çalışmalı və hər zəng zamanı müraciət vərəqəsində öz qeydlərini etməlidir. Bu
zaman müraciətin araşdırılması və cavabın hazırlanması prosesi təxirə salınmalıdır.
B) 5 (beş) iş günü ərzində hər gün ən azı 3 dəfə müxtəlif saatlarda müraciət edənlə əlaqə
yaratmağa çalışmalı və hər zəng zamanı müraciət vərəqəsində öz qeydlərini etməlidir. Bu
zaman müraciətin araşdırılması və cavabın hazırlanması prosesi təxirə salınmamalıdır.
C) 2 (iki) iş günü ərzində hər gün ən azı 3 dəfə müxtəlif saatlarda müraciət edənlə əlaqə
yaratmağa çalışmalı və hər zəng zamanı müraciət vərəqəsində öz qeydlərini etməlidir.
D) 5 (beş) iş günü ərzində hər gün ən azı 2 dəfə müxtəlif saatlarda müraciət edənlə əlaqə
yaratmağa çalışmalı və hər zəng zamanı müraciət vərəqəsində öz qeydlərini etməlidir. Bu
zaman müraciətin araşdırılması və cavabın hazırlanması prosesi təxirə salınmamalıdır.
E) 1 (bir) iş günü ərzində hər gün ən azı 3 dəfə müxtəlif saatlarda müraciət edənlə əlaqə
yaratmağa çalışmalı və hər zəng zamanı müraciət vərəqəsində öz qeydlərini etməlidir.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respubliksaının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli
50 nömrəli qərarı ilə “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili
Qaydaları”

162. “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”na əsasən
müraciətin cavablandırılması hansı üsullarla həyata keçirilir?
A) Birbaşa və ya müraciət vərəqəsi tərtib edilməklə cavablandırma
B) Birbaşa və ya bilabasitə cavablandırma
C) Ümumi və ya xüsusi cavablandırma
D) Operativ və ya araşdırılmalı cavablandırma
E) Ümumi nəzarətli və xüsusi nəzarətdə olmaqla cavablandırma

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respubliksaının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli
50 nömrəli qərarı ilə “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili
Qaydaları”

163. “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”na əsasən
müraciətin məzmununun formalaşdırılması ilə bağlı müddəalardandır? Tam və doğru
cavabı müəyyən edin.
1. Müraciətin cavablandırılması üçün zəruri olan bütün məqamlar qısa və aydın şəkildə
qeyd edilməli, konkret məna kəsb etməyən ifadə və cümlələrdən istifadə edilməməlidir.
2. Müraciətin formalaşdırılması zamanı müraciət edənin təqdim etdiyi məlumatlar Çağrı
Mərkəzindəki mövcud və operativ əldə edilməsi mümkün olan məlumatlarla tutuşdurulmalı
(müqayisə edilməli)
3. Müraciət vərəqəsi müraciət edənlə birlikdə sonradan əlavə suallar yaranmayacaq şəkildə
tərtib edilməlidir.
4. Sual xarakterli müraciət vərəqələrinin tərtibatı zamanı müraciət edəndən təxminən
günün hansı vaxtı (Çağrı Mərkəzinin iş saatları nəzərə alınmaqla) onunla əks əlaqə
saxlanmasını istədiyi dəqiqləşdirilərək qeyd edilməlidir.

A) 1, 2, 4
B) 1, 2, 3, 4
C) 1, 4
D) 1, 3, 4
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respubliksaının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli
50 nömrəli qərarı ilə “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili
Qaydaları”

164. “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”na əsasən
təmsilçi (cavablandırılmaya qəbul edilmiş müraciətlərlə iş qrupunun üzvü) müraciət
vərəqəsi tərtib edildikdən sonra hansı müddət ərzində müraciət vərəqəsindəki əlaqə
nömrəsinə zəng etməklə müraciət edənlə əlaqə yaratmağa çalışmalıdır?
A) 24 saatdan gec olmayaraq

B) 2 saatdan gec olmayaraq
C) 1 (bir) iş günündən gec olmayaraq
D) 5 (beş) iş günündən gec olmayaraq
E) 2 (iki) iş günündən gec olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respubliksaının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli
50 nömrəli qərarı ilə “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili
Qaydaları”

165. “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”na əsasən
təmsilçilərin bacarıqlarına olan tələblər aşağıdakılardan hansılardır? Tam və doğru cavabı
müəyyən edin
1.Mütəmadi olaraq bilik səviyyəsini yüksəltmək
2.Stresədavamlılıq
3.Tənqidədözümlülük
4.Şəxsi əlaqələr qurmaq
5.Yazılı və şifahi ünsiyyət
6.Nəticəyə nail olmaq
7.Məntiqli düşünmək

A) 1, 2, 4, 5, 6, 7
B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
C) 1, 4, 5, 6, 7
D) 1, 2, 5, 6, 7
E) 2, 3, 4, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respubliksaının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli
50 nömrəli qərarı ilə “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili
Qaydaları”

166. “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”na əsasən
təmsilçilərin bacarıqlarına olan tələblər aşağıdakılardan hansılardır? Tam və doğru cavabı
müəyyən edin.

1. Azərbaycan dilində səlis, mədəni danışmaq, oxumaq və yazmaq
2.Rus və ingilis dillərində səlis, mədəni danışmaq, oxumaq və yazmaq
3.kompyuterdə aşağı səviyyədə işləmək
4.gərgin rejimdə işləmək
5.operativlik
6.yeniliklərə uyğunlaşmaq

A) 1, 2, 4, 5, 6
B) 1, 2, 3, 4, 5, 6
C) 1, 4, 5, 6
D) 1, 5, 6
E) 2, 3, 4, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respubliksaının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli
50 nömrəli qərarı ilə “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili
Qaydaları”

167. “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”na əsasən
xidmət (rəftar) normaları kimi hansılar göstərilmişdir? Tam və doğru cavabı müəyyən edin.
1.Diqqətli olmaq
2.Dözümlülük
3.Tələsməmək, lakin xidməti vaxtında yekunlaşdırmaq
4.Pozitiv ünsiyyət qurmaq

A) 1, 2, 4
B) 1, 2, 3, 4
C) 1, 4
D) 1, 3, 4
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respubliksaının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli
50 nömrəli qərarı ilə “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili
Qaydaları”

168. “Dövlət proqramlarının və inkişaf konsepsiyalarının həyata keçirilməsi üzrə təkliflərin
hazırlanması və icrasında iştirak etmək” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansına aiddir?
A) Səyyar xidmətlərin təşkili sektorunun funksiyaları
B) Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri
C) Mərkəzin hüquqları
D) Mərkəzin əsas vəzifələri
E) Mərkəzin Uçot sektorunun funksiyaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

169. “Dövlət qulluqçularına və digər şəxslərə qarşı təhqiredici və hədələyici ifadələr
işlətməməli, tələsdirmə, seksual qısnama və narahat etmə hallarına yol verməməli” bəndi
Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
B) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
C) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
D) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
E) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

170. “Dövlət qulluqçularının və digər şəxslərin fikirlərinə hörmətlə yanaşmalıdır” bəndi
Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli

B) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
C) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində
qəbul etdiyi əmr, sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
D) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirlər görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

171. “Əməkdaşın xəbəri olmadan və ya ondan asılı olmayan digər səbəblərdən maddi və
qeyri-maddi nemətlər, imtiyaz və ya güzəştlər verilərsə bu barədə bilavasitə rəhbərinə
məlumat verməli və akt üzrə mərkəzin direktoruna təhvil verməli” bəndi Asan xidmət
mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
B) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
C) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində
qəbul etdiyi əmr, sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
D) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

172. “Əmr, sərəncam və ya verilmiş şifahi tapşırığın qanuna və ya digər normativ hüquqi
aktlara zidd olduğunu hesab etdiyi halda dərhal onu vermiş rəhbər vəzifəli şəxslə əlaqə
saxlayıb məsələni aydınlaşdırmalıdır” bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı
prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli

B) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində
qəbul etdiyi əmr, sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
C) Əməkdaş Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin, mərkəzlərdə fəaliyyət
göstərən dövlət qurumlarının nüfuzunu möhkəmləndirməyə çalışmalı
D) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
E) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

173. “Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər
hüquqları həyata keçirmək”cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansının tərkib hissəsidir?
A) Səyyar xidmətlərin təşkili sektorunun funksiyaları
B) Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri
C) Mərkəzin hüquqları
D) Mərkəzin əsas vəzifələri
E) Mərkəzin Uçot sektorunun funksiyaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

174. “İrəli çəkilməsi, mükafatlandırılması, imtiyazların əldə edilməsi üçün müəyyən
olunmuş qaydalara zidd yollar axtarmamalı, kənar vasitəçilərin bu məsələyə müdaxiləsinə
şərait yaratmamalı” bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli
olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
B) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
C) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli

D) Əməkdaş hədiyyə qəbul etməklə bağlı məhdudiyyətləri nəzərə almalı
E) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

175. “İstifadəsində olan Dövlət Agentliyi üzrə şəbəkəyə qoşulmuş və ya qoşulmamış
kompüterlərdəki məlumatların təhlükəsizliyini qorumalı” bəndi Asan xidmət mərkəzi
əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən qeyd olunan şərti nəzərə
almalı
B) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
C) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar qeyd olunan şərtə əməl etməli
D) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
E) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

176. “İstifadəsində olan əmlakdan, rabitə, kompüter və digər kommunikasiya və maddi –
texniki təchizat vasitələrindən qənaətlə və səmərəli istifadə etməli” bəndi Asan xidmət
mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
B) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
C) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar qeyd olunan şərtə əməl etməli
D) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
E) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

177. “İtron” istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacında dairəvi göy düymənin
vəzifəsi nədən ibarətdir?
A) Sayğacda qaz axınının sürətini ölçmək
B) Sayğacdan keçən qaz axınının təzyiqinin ölçmək
C) Bağlayıcı klapanı açmaq
D) Sayğacda məbləğ bitdikdə qaz axınını dayandırmaq
E) Sayğacdan keçən qaz axınını tənzimləmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf
mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000 sual-1000
cavab. ARDNŞ Azəriqaz İB

178. “İtron” istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacında elektron blok hansı
hissələrdən ibarətdir?
A) Əsas plata, maye kristallik displey, iki ədəd düymə, litium batareya, kart rider
B) Əsas plata, maye kristallik displey, üç ədəd düymə, litium batareya, kart rider
C) Əsas plata, maye kristallik displey, bir ədəd düymə, litium batareya
D) Əsas plata, maye kristallik displey, üç ədəd düymə, kart rider
E) Əsas plata, üç ədəd düymə, litium batareya, kart rider
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf
mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000 sual-1000
cavab. ARDNŞ Azəriqaz İB

179. “İtron” istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacında elektron ekranda 1
bölməsi nəyi bildirir?
A) Abonentin cari vaxta qədər ödədiyi məbləğin cəmini

B) Cari vaxtda qalan təbii qazın miqdarını
C) Tarixi və saatı
D) Abonentin cari vaxta olan kredit borcunu
E) Sayğacdan keçən təbii qazın sərfiyyatını
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf
mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000 sual-1000
cavab. ARDNŞ Azəriqaz İB

180. “İtron” istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacında sayğacın klapanının
açılması prosesində geri sayım neçə saniyə davam edir?
A) 100
B) 190
C) 150
D) 60
E) 120
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf
mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000 sual-1000
cavab. ARDNŞ Azəriqaz İB

181. “İtron” istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacında sərfiyyat maksimal həddi
keçdikdə nə baş verir?
A) Elektron ekranda Alarm 1 yazısı yaranır və giriş klapan bağlanır
B) Elektron ekranda Alarm 2 yazısı yaranır və giriş klapan bağlanır
C) Elektron ekranda Alarm yazısı yaranır və giriş klapan bağlanır
D) Elektron ekranda Alarm 5 yazısı yaranır və giriş klapan bağlanır
E) Elektron ekranda Alarm 3 yazısı yaranır və giriş klapan bağlanır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf
mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000 sual-1000
cavab. ARDNŞ Azəriqaz İB

182. “İtron” istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacının digər diafraqmalı
sayğaclardan əsas fərqi nədən ibarətdir?
A) Membranla təchiz olunması
B) Ətraf mühitin və təbii qazın temperaturunu ölçə bilməsi
C) Sərfiyyatın ölçülməsi zamanı dəqiqliyi
D) Əvvəlcədən ödəniş sistemi ilə təchiz olunması
E) Mütləq təzyiqi ölçə bilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf
mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000 sual-1000
cavab. ARDNŞ Azəriqaz İB

183. “İtron” istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacının elektron ekranında ...
yazısı olduqda, sayğacın elektron çipində zavod qüsuru olduğu müəyyən olunur. Cümləni
tamamlayın.
A) F1-F15
B) F10-F15
C) F10-F50
D) F100-F105
E) F100-F155
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf
mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000 sual-1000
cavab. ARDNŞ Azəriqaz İB

184. “İtron” istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacının elektron hissəsinin
işləməsi üçün qida mənbəyi kimi nədən istifadə olunur?
A) 24V gərginlikdən
B) 3.6 V litium batareyadan
C) Günəş enerjisindən
D) Generatordan
E) 220 V gərginlikdən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf
mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000 sual-1000
cavab. ARDNŞ Azəriqaz İB

185. “İtron” istehsalı olan Smart tipli, qaz sayğacının daxili hesablama mexanizmi hansı
hissədən ibarətdir?
A) Silfon, diafraqma və onları hərəkətə gətirən qollar
B) Piston, diafraqma və onları hərəkətə gətirən qollar
C) Turbin, diafraqma və onları hərəkətə gətirən qollar
D) Rotor, diafraqma və onları hərəkətə gətirən qollar
E) Membran, diafraqma və onları hərəkətə gətirən qollar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf
mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000 sual-1000
cavab. ARDNŞ Azəriqaz İB

186. “Mərkəzdə göstərilən bütün xidmətlərin qarşılıqlı əlaqədə və müasir informasiya
texnologiyalarından geniş istifadə edilməklə göstərilməsi üçün tədbirlər görmək” cümləsi
qeyd olunan bəndlərdən hansına aiddir?
A) Səyyar xidmətlərin təşkili sektorunun funksiyaları
B) Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri

C) Mərkəzin hüquqları
D) Mərkəzin əsas vəzifələri
E) Mərkəzin Uçot sektorunun funksiyaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

187. “Mərkəzdə göstərilən xidmətləri səyyar formada həyata keçirmək” cümləsi qeyd
olunan bəndlərdən hansının tərkib hissəsidir?
A) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektorunun funksiyaları
B) Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri
C) Mərkəzin hüquqları
D) Mərkəzin əsas vəzifələri
E) Mərkəzin Uçot sektorunun funksiyaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

188. “Mərkəzdə xidmətlərin göstərilməsi zamanı qanunvericiliyin tələblərinin pozulması
halları aşkar edildikdə, bu halları araşdırmaq və Agentliyə məlumat vermək” cümləsi qeyd
olunan bəndlərdən hansının tərkib hissəsidir?
A) Səyyar xidmətlərin təşkili sektorunun funksiyaları
B) Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri
C) Mərkəzin hüquqları
D) Mərkəzin əsas vəzifələri
E) Mərkəzin Uçot sektorunun funksiyaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

189. “Mərkəzin xidmətlərin təqvimin bütün günlərində fasiləsiz göstərilməsini təşkil etmək”
cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansının tərkib hissəsidir?
A) Səyyar xidmətlərin təşkili sektorunun funksiyaları
B) Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri
C) Mərkəzin hüquqları
D) Mərkəzin əsas vəzifələri
E) Mərkəzin Uçot sektorunun funksiyaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə

190. “Nitq mədəniyyətinə riayət etməli, şəxslərlə ünsiyyət zamanı onları diqqətlə və səbrlə
dinləməli, gülərüzlü və nəzakətli olmalı” bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı
prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
B) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
C) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
D) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
E) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

191. “Ona həvalə edilən işlərin rəhbərin qanunvericiliyə uyğun olaraq qəbul etdiyi yazılı
əmr və sərəncamlarda müəyyən edilən müddətlərdə həyata keçirilməsinə diqqət etməli”
bəndi ASAN xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
B) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
C) Əməkdaş Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin, mərkəzlərdə fəaliyyət
göstərən dövlət qurumlarının nüfuzunu möhkəmləndirməyə çalışmalı
D) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində qəbul
etdiyi əmr, sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

192. “Öz vəzifə səlahiyyətlərindən şəxsi maraqları üçün istifadəyə yol verməməli” bəndi
Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
B) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində
qəbul etdiyi əmr, sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
C) Əməkdaş Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin, mərkəzlərdə fəaliyyət
göstərən dövlət qurumlarının nüfuzunu möhkəmləndirməyə çalışmalı
D) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
E) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

193. “Qanunvericilikdə müəyyən edilən hallar istisna olmaqla, xidməti fəaliyyətini həyata
keçirən zaman dövlət dilində danışmalı” bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı
prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
B) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
C) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində
qəbul etdiyi əmr, sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
D) Əməkdaş Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin, mərkəzlərdə fəaliyyət
göstərən dövlət qurumlarının nüfuzunu möhkəmləndirməyə çalışmalı
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

194. “Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada əldə olunması və yayılması
mümkünlüyünü təmin etməli” bəndi ASAN xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə
əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
B) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
C) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar qeyd olunan şərtə əməl etməli
D) Xidməti fəaliyyəti ilə bağlı məlumatı qeyd olumuş şəkildə istifadə etməli
E) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

195. “Qazdan istifadə Qaydaları”na əsasən aşağıdakı mülahizələrdən hansı biri doğru
deyildir?

A) İstehlakçının məişət qaz qurğusu həmin qurğunun yerləşdiyi tikinti obyektində qaz
ekspertləri və ya qaz paylayıcısının mütəxəssisi tərəfindən sınaqdan keçirildikdən və
sertifikat verildikdən sonra qazpaylayıcı şəbəkəyə qoşulur
B) Buraxılış-sazlama və rejim-sazlama işlərinin yekununa dair sazlama təşkilatı tərəfindən
müvafiq akt tərtib olunur
C) Tikinti obyektlərinin (o cümlədən, yaşayış binalarının mənzillərinin) qaz qurğuları yalnız
qaz xətlərinə tam həcmdə qoşulduqdan, sayğaclar və detektorlarla təchiz edildikdən sonra
istismara qəbul üçün təqdim edilə bilərlər
D) Buraxılış-sazlama və rejim-sazlama işlərinin yekununa dair akta əsasən
sənaye qaz qurğularının istismara buraxılması Energetika Nazirliyi tərəfindən
verilən xüsusi icazə əsasında həyata keçirilir
E) Sınağın keçirilməsinə və sertifikatın verilməsinə görə qanunda müəyyən edilmiş
məbləğdə ödəniş tələb olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

196. “Qazdan istifadə Qaydaları”nın tələblərinin yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətini öz
səlahiyyətləri daxilində qazdan səmərəli istifadə və qaz qurğularının etibarlı istismarı
sahəsi üzrə hansı orqan həyata keçirir?
A) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti
B) Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
D) Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi
E) Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

197. “Qazdan istifadə Qaydaları”nın tələblərinin yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətini öz
səlahiyyətləri daxilində texniki təhlükəsizlik sahəsi üzrə hansı orqan həyata keçirir?

A) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti
B) Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
D) Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi
E) Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

198. “Qeyri-mədəni davranışla bağlı hər hansı şəxslə münasibətdə anlaşılmazlıq yarandığı
halda səlahiyyətli əməkdaşlara məlumat verməlidir” bəndi Asan xidmət mərkəzi
əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
B) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
C) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
D) Əməkdaş hədiyyə qəbul etməklə bağlı məhdudiyyətləri nəzərə almalı
E) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

199. “Rəhbərlikdə, kollektivdə və ictimaiyyətdə həqiqətə uyğun olmayan, dövlət
qurumunun və dövlət qulluqçusunun nüfuzuna xələl gətirən və ya gətirə biləcək
məlumatları yaymamalı” bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl
etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
B) Əməkdaşın peşəkarlığı və fərdi məsuliyyətinin artırılması
C) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli

D) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
E) Əməkdaş loyallıq prinsipinin tələblərinə əməl etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

200. “Şəxslərə əvəzsiz göstərilməsi nəzərdə tutulan xidmət üçün onlardan haqq tələb
etməməli və ya ödənişli xidmətlər üzrə nəzərdə tutulan məbləğdən artıq haqq almamalıdır”
bəndi ASAN xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində
qəbul etdiyi əmr, sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
B) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
C) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
D) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
E) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

201. “Şəxslərin qəbulundan əsassız olaraq imtina etməməli, şəxs aidiyyəti üzrə müraciət
etməmişdirsə, ona hara müraciət etməsi barədə məsləhətlər verməli” bəndi Asan xidmət
mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
B) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
C) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
D) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
E) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

202. “Xidmət və digər sahələrdə hər hansı üstünlük əldə etmək məqsədi ilə öz statusundan
istifadə etməməli” bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli
olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
B) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
C) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin
olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli
D) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində qəbul
etdiyi əmr, sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli
E) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

203. “Xidməti informasiyanı təqdim edəcəyi tədbirlərdə iştirakı (əvvəlcədən) və həmin
tədbirlərin nəticəsi barədə mərkəzin direktorunu məlumatlandırmalı” bəndi Asan xidmət
mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?
A) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı
B) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli
C) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar aşağıdakılara əməl etməli
D) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
E) Xidməti fəaliyyəti ilə bağlı məlumatı qeyd olumuş şəkildə istifadə etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

204. ”Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakı
müddəalardan hansı biri doğru deyildir?

A) Qazpaylayıcısı tərəfindən qaz sayğacının dəyişdirilməsi, təmir olunması və ya texniki
baxışdan keçirilməsi istehlakçıdan tələb edildikdə, bu halda qazpaylayıcısı tərəfindən həmin
tələbin hüquqi əsası göstərilməlidir
B) Qaz sayğaclarının növbəti texniki baxışının keçirilməsi onların texniki pasportlarında
göstərilmiş müddətdə həyata keçirilir
C) Qaz sayğaclarının növbəti texniki baxışdan keçirilməsinə görə istehlakçılardan vəsait
tələb etmək qadağandır
D) Qazpaylayıcı şəbəkədə qəza hallarının qarşısının alınması və nəticələrinin aradan
qaldırılması istehlakçı tərəfindən həyata keçirilir
E) İstehlakçının arzusu ilə qaz sayğacının texniki baxışdan keçirilməsinə görə istehlakçı
vəsait ödəməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

205. ”Qazdan istifadə Qaydaları”na əsasən qazpaylayıcısı ilə istehlakçı arasında qaz təchizatı
üzrə münasibətləri hansı sənəd əsasında müəyyənləşdirilir?
A) “Enerji təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
B) Qazın istifadəsinə dair ikitərəfli akt
C) Qazın alqı-satqı müqaviləsi
D) Qarşılıqı öhdəliklərə dair müqavilə
E) Qazın alış–satış qiymətləri müqaviləsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

206. ”Qazpaylayıcısı ilə məişət qaz qurğusu istifadəçisi arasında qazın alqı-satqısı
Müqaviləsi”ndə istehlakçının qaz qurğularının xarakteristikası bölməsində qurğular
haqında hansı məlumatlar göstərilir? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.Qaz qurğusunun adı
2.Tipi və markası
3.Maksimal saatlıq qaz sərfi * m3

4. İstilik gücü * kVt
5.Qiyməti

A) 1, 3, 4, 5
B) 2, 3, 5
C) 1, 2, 3, 4
D) 1, 2, 3
E) 1, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

207. ”Qazpaylayıcısı ilə məişət qaz qurğusu istifadəçisi arasında qazın alqı-satqısı
Müqaviləsi”ndə istehlakçının qaz sayğacı haqqında hansı məlumatlar əks olunur?
1.Quraşdırılma yeri
2.Markası və nömrəsi
3.Növbəti dövlət yoxlamasından keçirilmə tarixi
4.Üzərindəki plombların nömrəsi
5.Quraşdırma tarixi

A) 1, 3, 4, 5
B) 2, 3, 5
C) 1, 2, 3, 4
D) 1, 2, 4, 5
E) 1, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

208. ”Qazpaylayıcısı və istehlakçı arasında qazpaylayıcı şəbəkənin balans mənsubiyyəti
sərhədi barədə Akt”da hansı məlumatlar göstərilməlidir? Tam və düzgün cavabı müəyyən

edin.
1.Aktın tərtib olunma tarixi və yeri
2.Aktın tərtib olunma səbəbi
3.Tərəflərin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı
4.Qazpaylayıcı şəbəkənin balans mənsubiyyəti sərhədi müəyyən olunmuş yer
5.Tərəflərin imzaları

A) 1, 3, 4, 5
B) 1, 2, 3, 5
C) 2, 3, 4
D) 1, 2, 3
E) 1, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

209. 15% yuxarı havanın qazla qarışığı:
A) Sızma
B) Partlayış.
C) Dəm qazı
D) Heç bir şey baş vermir
E) Yanma
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları

210. 1m3 qaz yandıqda hansı istilik ayrılır?
A) 1 m3 qaz yandıqda 7600kkal / m3 maksimum 8200 kkal /m3 istilik ayrılır
B) 1 m3 qaz yandıqda 6600kkal / m3 maksimum 7600 kkal /m3 istilik ayrılı
C) 1 m3 qaz yandıqda 5500kkal / m3 maksimum 6600 kkal /m3 istilik ayrılı

D) 1 m3 qaz yandıqda 820000kkal / m3 maksimum 9000 kkal /m3 istilik ayrılı
E) 1 m3 qaz yandıqda 6600kkal / m3 maksimum 8200 kkal /m3 istilik ayrılı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları

211. 4.5 -15% havanın qazla qarışığı?
A) Yanğın
B) Partlayış.
C) Dəm qazı
D) Sızma
E) Heç bir şey baş vermir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları

212. Aşağıda qeyd olunan bəndlərdən hansı “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasının”
əsas prinsipinə aid deyil?
A) Vətəndaşların müraciət hüququnun sərbəst və könüllü həyata keçirməsinə şərait
yaradılması
B) Qanunçuluq
C) Vətəndaşların müraciət etmək hüququ ilə dövlət maraqlarının uzlaşdırılması
D) Müraciətlərə baxılmasında süründürməçiliyə yol verilməməsi
E) Vətəndaşın etdiyi müraciət mövzusunun xidmətin maraq dairəsində olmasına nəzarət
edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

213. Aşağıdakılardan hansı biri qazpaylayıcısının vəzifələrdən deyildir?

A) İstehlakçını dövlət standartının tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmış məişət qaz
qurğuları ilə təmin etməli
B) Dövlət nəzarətini həyata keçirən orqanların qanuni göstərişlərinə əməl etməli
C) Qazdan istifadə və texniki təhlükəsizlik üzrə qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməli
D) İstehlakçını qazın alqı-satqı müqaviləsində göstərilən keyfiyyətdə və həcmdə, habelə
dövlət standartlarının tələblərinə uyğun qazla təmin etməli
E) Qazpaylayıcı şəbəkəni onun etibarlılığının və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi
ilə təmir-profilaktika işlərini vaxtında yerinə yetirməklə, texniki cəhətdən saz vəziyyətdə
saxlamalı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

214. Asan xidmət mərkəzləri hansı təqvimə əsasən xidmət göstərir?
A) Mərkəzlər təqvimin qeyri iş günləri Dövlət Agentliyi tərəfindən müəyyən edilmiş iş
vaxtının başlanması və qurtarması saatları daxilində xidmət göstərir
B) Mərkəzlər təqvimin bütün günləri Dövlət Agentliyi tərəfindən müəyyən edilmiş iş
vaxtının başlanması və qurtarması saatları daxilində fasiləsiz xidmət göstərir
C) Mərkəzlər təqvimin şənbə və bazar günləri Dövlət Agentliyi tərəfindən müəyyən edilmiş
iş vaxtının başlanması və qurtarması saatları daxilində xidmət göstərir
D) Mərkəzlər təqvimin qeyri iş günləri xaric Dövlət Agentliyi tərəfindən müəyyən edilmiş iş
vaxtının başlanması və qurtarması saatları daxilində xidmət göstərir
E) Mərkəzlər Dövlət Agentliyi tərəfindən müəyyən edilmiş qrafik daxilində xidmət göstərir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları

215. ASAN xidmət” mərkəzlərində göstərilən xidmətlər zamanı hansı halda vətədaşa
növbədən kənar xidmət göstərilə bilər?
A) Vəzifəli şəxslərə ,dövlət qulluqçularına və onların ailə üzvlərinə növbədən kənar xidmət
göstərilə bilər

B) Asan xidmət mərkəzlərində xidmət göstərən əməkdaşların ailə üzvlərinə növbədən
kənar xidmət göstərilə bilər
C) Kənardan qulluğa və yardıma ehtiyacı olan əlillər və səhhətində ciddi problemlər
nəticəsində növbəsini gözləyə bilməyən şəxslərə növbədən kənar xidmət göstərilə bilər
D) Azərbaycan Respublikasının istənilən vətəndaşına növbədən kənar xidmət göstərilə bilər
E) Qanunun tələblərinə görə heç bir halda vətəndaşa növbədən kənar xidmət göstərilə
bilməz
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları

216. Asan Xidmətin Səyyar xidmətinə müraciət etmək istəyən şəxs hansı sənədlə müraciət
edib elektron növbə sistemi vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilər?
A) Xidmətə müraciət etmək istəyən şəxs doğum haqqında şəhadətnamə ilə həmin yerə
gəlməklə orada quraşdırılmış elektron növbə sistemi vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilər
B) Xidmətə müraciət etmək istəyən şəxs ali təsil diplomu ilə həmin yerə gəlməklə orada
quraşdırılmış elektron növbə sistemi vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilər
C) Xidmətə müraciət etmək istəyən şəxs şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə həmin yerə
gəlməklə orada quraşdırılmış elektron növbə sistemi vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilər
D) Xidmətə müraciət etmək istəyən şəxs attestat ilə həmin yerə gəlməklə orada
quraşdırılmış elektron növbə sistemi vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilər
E) Xidmətə müraciət etmək istəyən şəxs yaşadığı evin kupçası ilə həmin yerə gəlməklə
orada quraşdırılmış elektron növbə sistemi vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

217. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinə (ombudsmana) insan
hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərin verilməsi və bu şikayətlərə baxılması qaydası
hansı qanunla tənzimlənir?
A) Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi ilə tənzimlənir

B) “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili haqqında” AR-nın
Konstitusiya Qanunu ilə tənzimlənir
C) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Daxili Xidmət Nizamnaməsi və İntizam
Nizamnaməsi ilə tənzimlənir
D) “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
ilə tənzimlənir
E) “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

218. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanunlarında, başqa qanunlarda, onların
əsasında qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlarda, habelə Azərbaycan Respublikasının
tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, bu Qanunun
müddəaları ...
A) Vətəndaşların bütün müraciətlərinə şamil edilir
B) Vətəndaşların yalnız yazılı müraciətlərinə şamil edilir
C) Vətəndaşların yalnız elektron müraciətlərinə şamil edilir
D) Vətəndaşların yalnız şifahi müraciətlərinə şamil edilir
E) Vətəndaşların yalnız kollektiv müraciətlərinə şamil edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

219. Bəndlərdən hansı “ASAN xidmət” mərkəzlərində əməkdaşın “Maraqların
toqquşmasının qarşısının alınması” ilə bağlı xidmət tələbinin pozulması halı qeyd olunub?
Tam və doğru cavabı müəyyən edin.
1. Öz vəzifə səlahiyyətlərindən şəxsi maraqları üçün istifadəyə yol verməməli
2. Xidməti vəzifələri ilə onun şəxsi maraqları arasında ziddiyyət yarandığı və ya yarana
biləcəyi hallarda, həmin maraqların xarakteri barədə mərkəzin direktoruna məlumat
verməli
3.Vəzifəyə təyin edilərkən və bundan sonrakı müddətdə etik davranış qaydaları,
korrupsiyaya qarşı mübarizə və maraqların toqquşmasının qarşısının alınması ilə bağlı
normativ hüquqi və normativ xarakterli aktlarla tanış olmalı

4.İstisna hallarda vəzifə səlahiyyətlərindən şəxsi maraqları üçün istifadə edə bilər

A) 1, 2, 3, 4
B) 2, 3, 4
C)

1, 2, 4

D) 1, 2, 3
E) 1, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları

220. Bəndlərdən hansında “ASAN xidmət” mərkəzlərində əməkdaşın “Peşəkarlıq və fərdi
məsuliyyətin artırılması” ilə bağlı xidmət tələbinin pozulması halı qeyd olunub?
A) Öz xidməti vəzifələrinin icrası ilə birbaşa bağlı olmayan xidməti məsələlərə müdaxilə
etməli
B) Xidmətdən əsassız imtina hallarına yol verməməli
C) Xidmətlə bağlı müraciət etmiş şəxslərə xidmətin göstərilməsi ilə bağlı olmayan suallar
verməməli
D) Xidməti vəzifələrini diqqətli, dəqiqlik və peşəkarlıqla yerinə yetirməli və bu zaman
qərəzsiz, obyektiv və məsuliyyətli olmalı
E) İş vaxtı ərzində üzrlü səbəblər olmadan iş rejiminin pozulmasına səbəb olan hərəkətlərə
yol verməməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları

221. Bəndlərdən hansında “ASAN xidmət” mərkəzlərində əməkdaşın “Birbaşa və ya yuxarı
rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi əmr, sərəncam və ya
tapşırıqlara əməl etmək” ilə bağlı xidmət tələbinin pozulması halı qeyd olunub?
A) Verilən tapşırıqları bacaracağı müddət ərzində yerinə yetirməli
B) Ona həvalə edilən işlərin rəhbərin qanunvericiliyə uyğun olaraq qəbul etdiyi yazılı əmr
və sərəncamlarda müəyyən edilən müddətlərdə həyata keçirilməsinə diqqət etməli

C) Siqaret çəkilməsi qadağan olunmuş yerlərdə, həmçinin xidməti vəzifələrin yerinə
yetirildiyi ictimai yerlərdə siqaret çəkməməli
D) Rəhbər vəzifələrdə çalışan dövlət qulluqçuları ilə qulluq münasibətlərində
subordinasiyaya riayət etməli
E) Əmr, sərəncam və ya verilmiş şifahi tapşırığın qanuna və ya digər normativ hüquqi
aktlara zidd olduğunu hesab etdiyi halda dərhal onu vermiş rəhbər vəzifəli şəxslə əlaqə
saxlayıb məsələni aydınlaşdırmalıdır.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları

222. Bəndlərdən hansında “ASAN xidmət” mərkəzlərində əməkdaşın “Loyallıq” prinsipinin
pozulması halı qeyd olunub?
A) Rəhbərlikdə, kollektivdə və ictimaiyyətdə həqiqətə uyğun olmayan, dövlət qurumunun
və dövlət qulluqçusunun nüfuzuna xələl gətirən və ya gətirə biləcək məlumatları yaymamalı
B) Mətbuata mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı müsahibə verməməli
C) Mərkəzin fəaliyyətinə aid məlumatı yalnız mərkəzin direktoru tərəfindən icazə verildiyi
halda rəsmi açıqlamalı
D) Xidmətdən kənar davranışında vəzifələrinin icrası ilə bir araya sığmayan hərəkətlərə yol
verməməli, xidməti fəaliyyətinin düzgünlüyünə, obyektivliyinə və qərəzsizliyinə və ya
mərkəzin nüfuzuna və adına xələl gətirməməli
E) Mətbuata mərkəzin fəaliyyəti və növbəti planları barədə müsahibə verməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları

223. Bəndlərdən hansında “ASAN xidmət” mərkəzlərində əməkdaşın istifadəsində olan
dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı olduğu tələb pozulmuşdur?
A) İstifadəsində olan əmlakdan, rabitə, kompüter və digər kommunikasiya və maddi–
texniki təchizat vasitələrindən qənaətlə və səmərəli istifadə etməli
B) Mərkəzin resurslarının təhlükəsizliyini təmin etməli və onlardan xidməti vəzifələrinin
icrası ilə əlaqədar olmayan digər məqsədlər üçün istifadə etməməli
C) Dövlət qurumunun rəsmi e-mailindən yalnız şəxsi məqsəd üçün istifadə etməli

D) İstifadəsində olan Dövlət Agentliyi üzrə şəbəkəyə qoşulmuş və ya qoşulmamış
kompüterlərdəki məlumatların təhlükəsizliyini qorumalı
E) Xidməti vəsiqəsini məsuliyyətlə saxlamalı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları

224. Bəndlərdən hansında “ASAN xidmət” mərkəzlərində əməkdaşın xidməti fəaliyyətini
həyata keçirərkən “vicdanlı davranış” xidməti tələbinin pozulması halı qeyd olunub?
A) Xidməti vəzifəsini həyata keçirərkən süründürməçilik hallarına yol verməməli və bu cür
halların əmələ gəlməsinə şərait yaratmamalı
B) Şəxslərin qəbulundan əsassız olaraq imtina etməməli
C) Şəxs aidiyyəti üzrə müraciət etməmişdirsə ona hara müraciət etməsi barədə məsləhətlər
verməli
D) Daxil olmuş müraciətləri mahiyyəti üzrə cavablandırmalı
E) Şəxs aidiyyəti üzrə müraciət etməmişdirsə ona cavab verməməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları

225. Bəndlərdən hansında əməkdaşın “Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin,
mərkəzlərin, mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən dövlət qurumlarının və dövlət qulluğunun
nüfuzunu möhkəmləndirmək” ilə bağlı xidmət tələbinin pozulması halı qeyd olunub?
A) Qanunvericilikdə müəyyən edilən hallar istisna olmaqla, xidməti fəaliyyətini həyata
keçirən zaman dövlət dilində danışmalı
B) Xidməti və etik davranış qaydalarının mərkəzlərdə qulluq keçən hər hansı əməkdaş
tərəfindən pozulması halları ilə rastlaşdıqda reaksiya verməməli, pozuntular davam etdikdə
bu haqda aidiyyəti üzrə məlumat verməməli
C) Kollektivdə gərginlik yaratmamalı və yaranan anlaşılmazlıqların aradan qaldırılmasına
çalışmalı
D) Özünə qarşı tələbkar olmalı, xidməti və etik davranış qaydalarının onun tərəfindən
pozulması nəticələrini aradan qaldırmalı, o cümlədən ictimai etimadın bərpası üçün
tədbirlər görməli

E) Dövlət qulluqçuları və digər şəxslər ilə aralarında yaranan mübahisələrin Dövlət
Agentliyinin, mərkəzlərin və dövlət qulluqçusunun nüfuzuna xələl gətirməsinə yol
verməməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları

226. Çağrı Mərkəzi müraciətlərin qəbulunu və cavablandırılmasını ... həyata keçirir. Cümləni
tamamlayın.
A) Əhalinin yaşayış səviyyəsinə uyğun olaraq ödənişlə
B) Müraciətin tipindən asılı olaraq güzəştli ödənişli
C) Kreditlə
D) Ödənişli
E) Ödənişsiz
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili qaydaları”.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı

227. Çağrı Mərkəzində müraciətlərin cavablandırılmasını həyata keçirən əməkdaş dedikdə
hansı anlayış başa düşülür?
A) Təmsilçi
B) Dəstək qrupu
C) Birbaşa əlaqə qrupu
D) Cavablandırılmaya qəbul edilmiş müraciətlərlə iş qrupu
E) Çağrı Mərkəzinin audit qrupu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili qaydaları”.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı

228. Çağrı Mərkəzinə daxil olan müraciətin birbaşa cavablandırılması mümkün olmadıqda,
araşdırılmaya qəbul edilərək sonradan cavablandırılması üçün təmsilçi tərəfindən tərtib
edilən, müraciətin qəbulundan onun tam cavablandırılmasınadək olan prosesləri özündə
əks etdirən elektron məlumat forması dedikdə hansı anlayış başa düşülür?
A) Səsli menyu vasitəsilə xidmət
B) Canlı rejimdə xidmət
C) Nəticə kartı (scorecard)
D) Müraciət vərəqəsi
E) Qeydiyyat məlumatı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili qaydaları”.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı

229. Çağrı Mərkəzinə zəng edənlərin avtomatik olaraq proqram təminatının imkanları
vasitəsilə əvvəlcədən yazılmış hazır nitqlə qarşılanması, hazır nitq parçalarının köməyi ilə
müvafiq xidmətlərin seçimi və göstərilməsi dedikdə hansı anlayış başa düşülür?
A) Səsli menyu vasitəsilə xidmət
B) Canlı rejimdə xidmət
C) Nəticə kartı (scorecard)
D) Müraciət vərəqəsi
E) Qeydiyyat məlumatı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili qaydaları”.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı

230. Çağrı Mərkəzinə zəng vasitəsilə daxil olan müraciətlərin təmsilçi tərəfindən canlı
bağlantı formasında cavablandırılması dedikdə hansı anlayış başa düşülür?

A) Səsli menyu vasitəsilə xidmət
B) Canlı rejimdə xidmət
C) Nəticə kartı (scorecard)
D) Müraciət vərəqəsi
E) Qeydiyyat məlumatı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili qaydaları”.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı

231. Çağrı Mərkəzinin nömrəsi çoxkanallı avadanlıqlardan istifadə edilməklə ... olmalıdır.
Cümləni tamamlayın.
A) 1 və ya 2 rəqəmli
B) 3 rəqəmli
C) 4 rəqəmli
D) 4 və ya 5 rəqəmli
E) 3 və ya 4 rəqəmli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili qaydaları”.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı

232. Canlı rejimdə fəaliyyət zamanı müraciət edən şəxs növbədə 10 saniyədən çox
gözləyərək dəstəyi asdıqda (zəng itirildikdə) və təkrar zəng etmədikdə, xidmət necə
göstərilir?
A) Müraciət edən şəxsin təkrar zəngi gözlənilir, gün ərzində əks əlaqə olmadıqda etibarsız
sayılır
B) Müraciət edənlə əlaqə saxlanılmır, müraciət etibarsız hesab edilir
C) Üç saat ərzində əks əlaqə yaradılaraq ona müvafiq xidmət göstərilir

D) Bir saat ərzində əks əlaqə yaradılaraq ona müvafiq xidmət göstərilir
E) Gün ərzində əks əlaqə yaradılaraq ona müvafiq xidmət göstərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili qaydaları”.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı

233. Dövlət orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin, siyasi partiyaların, həmkarlar
ittifaqlarının və digər ictimai birliklərin, yaxud vətəndaşın və ya digər şəxslərin hüquq və
azadlıqlarının bərpası və müdafiəsi məqsədi ilə edilən müraciətə ... qadağandır
A) görə rəhbərliyi məlumatlandırmadan cavab vermək
B) elektron qaydada cavab vermək
C) yazılı qaydada cavab vermək
D) şifahi qaydada cavab vermək
E) görə vətəndaşı təqib etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

234. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı оlmayan şəхslərin müraciətlərinə baхılması hansı qanunla
tənzimlənir?
A) “Vətəndaşların müraciətlərinə baхılması qaydası haqqında “Azərbaycan Respublikasının
Qanunu ilə
B) Nazirlər kabinetinin 80 saylı qərarı ilə
C) “Qazdan istifadə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
D) “Enerji təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
E) “Qaz təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

235. Əhali sektorunda məişət qaz qurğularının istifadəsi üçün qaz sayğacı hansı subyektin
hesabına təchiz edilir, quraşdırılır və dəyişdirilir?
A) Qazpaylayıcısının vəsaiti hesabına
B) İstehlakçının vəsaiti hesabına
C) Qarşılıqlı razılaşdırma əsasında
D) Dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına
E) Xüsusi fondlar hesabına
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

236. Əhalinin məişət ehtiyacları üçün qazın yanacaq kimi istehlakı prosesində istifadə
olunan, dövlət standartlarının tələblərinə cavab verən və uyğunluq sertifikatı olan məişət
qaz qurğusunun ümumi sərfiyyatı nə qədər olmalıdır?
A) Saatda 10 kubmetrdən artıq
B) Saatda 10 kubmetrədək
C) Sutkada 100 kubmetrədək
D) Saatda 150 kubmetrədək
E) Aylıq 1000 kubmetrədək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları(1979-cu il

237. Elektron müraciətdə müraciət edənin elektron ünvanı göstərilmədikdə, müraciətə
hansı formada cavab verilir?
A) Müraciət cavab verilmədən etibarsız hesab edilir
B) Vətəndaşın ünvanına gedərək şifahi
C) Vətəndaşı dəvət edərək şifahi
D) Faks vasitəsilə yazılı

E) Poçt vasitəsilə yazılı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

238. Əməkdaşların növbəlilik qrafiki kim tərəfdən tərtib edilir?
A) Könüllülər
B) Sektor müdiri
C) Mərkəzin direktoru
D) Agentliyin sədri
E) Qrup rəhbəri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

239. Əmrin hər bəndi hansı məlumatla başlayır?
A) Struktur bölməsinin konkret icraçısının ad və soyadı ilə
B) Struktur bölməsinin konkret vəzifəli şəxsin vəzifə mövqeyi, ad və soyadı ilə
C) Struktur bölməsinin işçilərinin vəzifə mövqeyi, ad və soyadı ilə
D) Struktur bölməsinin konkret icraçısının və ya vəzifəli şəxsin ad və soyadı ilə
E) Struktur bölməsinin konkret icraçısının tutduğu vəzifə mövqeyi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət orqanlarında,dövlət mülkiyyətində olan və payların (səhmlərin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat

240. Əmrin sərəncam hissəsi hansı sözlə başlayır?
A) “Qərara alıram”
B) “Əmr edirəm”

C) “Təsdiq edilsin”
D) “Təklif edilsin”
E) “İcra edilsin”
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət orqanlarında,dövlət mülkiyyətində olan və payların (səhmlərin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat

241. FloBoss ROC-107, 407 ölçü cihazları nəyi ölçmək üçün istifadə olunur?
A) Temperaturu
B) Sıxlığı
C) Təzyiqi
D) Həcmi
E) Sərfiyyatı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: Nəzarət Ölçü Cihazları (NÖÇ)

242. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Energetika Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndələri
hansı müddətdən bir qurğulara, tüstü bacalarına və qazpaylayıcı şəbəkəyə texniki baxış
keçirilməsini təmin etməlidirlər?
A) Hər on beş gündə bir dəfədən az olmayaraq
B) Üç ayda bir dəfədən az olmayaraq
C) Alti ayda bir dəfədən az olmayaraq
D) Bir ildə bir dəfədən az olmayaraq
E) On ildə bir dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı

243. G-4 markalı mexaniki qaz sayğacların maksimal ölçü diapazonu neçə kub metrdir?
A) 2,5 m3/saat
B) 4 m3/saat
C) 0,4 m3/saat
D) 6 m3/saat
E) 8 m3/saat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: Mexaniki sayğacların xarakteristikası və istismarı

244. Hansı halda müraciət baxılmış hesab olunur?
A) Müraciətdə göstərilən məsələ aidiyyatı üzrə yönləndirildikdə müraciət baхılmış hеsab
оlunur
B) Müraciətdə göstərilən məsələyə baxıldıqda və bu barədə əsaslandırılmış cavab
verildikdə müraciət baxılmış hesab olunur
C) Müraciətdə göstərilən məsələ ləğv olunduqda müraciət baхılmış hеsab оlunur
D) Müraciətdə göstərilən məsələyə baхıldıqda, bu barədə vətəndaşa əsaslandırılmış cavab
vеrilmədən də müraciət baхılmış hеsab оlunur
E) Müraciətdə göstərilən məsələ səlahiyyətə aid оlmadıqda müraciət baхılmış hеsab оlunur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

245. Hansı halda səyyar xidmətin göstərilməsi dayandırılır?
A) Xidmətin göstərilməsinə mane olan fövqəladə hallar baş verdikdə xidmətin göstərilməsi
dayandırılır
B) Hava şəraitin dəyişməsi baş verdikdə xidmətin göstərilməsi dayandırılır
C) Xidmət qrupu yorulduqda xidmətin göstərilməsi dayandırılır
D) Heç bir halda xidmətin göstərilməsi dayandırılmır

E) Hər hansı səbəb olmadan xidmətin göstərilməsi dayandırıla bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

246. Hansı halda sifarişçi haqqında məlumatlar öyrənilərək qeyd olunur, sonra operator
xüsusi proqram təminatı vasitəsilə xidmətin göstərilməsi üçün uyğun olan vaxtı müəyyən
edir, vaxtla bağlı sifarişçinin razılığı olarsa sifarişi qəbul edir və sifariş qrafikinə daxil edir?
A) Sifarişçi xidmət şərtləri ilə razılaşmadıqda
B) Sifarişçi xidmət şərtləri ilə razılaşdıqda lakin xidmət üçün tələb olunan sənədlərinin
mövcud olmadığını bildirdikdə
C) Sifarişçi səyyar xidmət üçün müraciət etdikdə
D) Sifarişçi sifarişdən imtina etdikdə
E) Sifarişçi xidmət şərtləri ilə razılaşdıqda və xidmət üçün tələb olunan sənədlərinin
mövcudluğunu bildirdikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

247. Hansı hallarda dərhal qaz qurğularından istifadəni dayandırmalı, qurğulara gedən
xəttin və avadanlığın üzərində olan ventilləri bağlamalı, otaqların havasını dəyişdirmək
üçün pəncərələri və ya nəfəslikləri açılmalıdır?
A) Təbii qazdan istifadə zamanı
B) Qaz təminatının dayandırıldığı aşkarlanan zaman
C) Qaz qurğusunda nasazlıq və ya qaz iyinin yaranması zamanı
D) Qaz sayğacı koda düşdükdə
E) Qazın təzyiqi azalanda

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı

248. Hansı hallarda səyyar xidmət sayı şöbə tərəfindən məhdudlaşdırıla bilər?
A) İşçilərin sayını nəzərə alaraq gündəlik (həftəlik) səyyar xidmət sayı şöbə tərəfindən
məhdudlaşdırıla bilər
B) İşçilərin əhvalını nəzərə alaraq gündəlik (həftəlik) səyyar xidmət sayı şöbə tərəfindən
məhdudlaşdırıla bilər
C) Sifarişçilərin sayının çoxluğunu, ünvanlarının uzaqlığını, habelə bayram və qeyri-iş
günlərini nəzərə alaraq gündəlik (həftəlik) səyyar xidmət sayı şöbə tərəfindən
məhdudlaşdırıla bilər
D) İşçilərin yaşadığı ünvanın uzaqlığın nəzərə alaraq gündəlik (həftəlik) səyyar xidmət sayı
şöbə tərəfindən məhdudlaşdırıla bilər
E) İşçilərin məzuniyyət qrafikin nəzərə alaraq gündəlik (həftəlik) səyyar xidmət sayı şöbə
tərəfindən məhdudlaşdırıla bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

249. Hansı məqsədlə təbii qaza odorant əlavə olunur?
A) Hidrat əmələgəlmənin qarşısını almaq üçün
B) Qaz sızmalarını aşkar etmək üçün
C) Qazı qurutmaq üçün
D) Qazın nəmliyini və özlülüyünü azaltmaq üçün
E) Maye-qaz qarışığında seperasiya prosesini yerinə yetirmək üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları(1979-cu il)

250. Hansı müraciət elektron imza ilə təsdiq olmalıdır?
A) Şifahi müraciət
B) Yazılı müraciət
C) Elektron sənəd formasında göndərilən müraciət
D) Faksla göndərilən sənəd
E) Poçt vasitəsilə göndərilən sənəd
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

251. Hansı müraciətlər müraciətə baxan subyektlər və onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən
qəbul edilmir və onlara baxılmır?
A) Məxfi müraciətlər
B) Partiya müxtəlifliyi olan müraciətlər
C) Anonim müraciətlər
D) Şəxsi müraciətlər
E) Şifahi müraciətlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

252. Hansı qaz sayğaclarının quraşdırılmasına icazə verilir?
A) Qazpaylayıcı tərəfindən xüsusi laboratoriyalardan sınaqdan keçirilmiş
B) Tipi təsdiq edilərək dövlət reyestrinə daxil edilmiş və sertifikatlaşdırılmış
C) Qaz sərfinin ölçülməsinə imkan verən bütün növ
D) Xüsusi sifarişlə dövlətlərarası müqavilə əsasında hazırlanaraq təqdim edilmiş
E) Yerli istehsal olan və sertifikatlaşdırılmış

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

253. Hansı şəxslərin qaz avadanlığından istifadə etmələrinə yol verməməli?
A) Mənzildə yaşayan şəxslərin qaz avadanlığından istifadə etmələrinə yol verməməli
B) Qonaq gələn şəxslərin qaz avadanlığından istifadə etmələrinə yol verməməli
C) Yaşı 25-50 arası olan şəxslərin qaz avadanlığından istifadə etmələrinə yol verməməli
D) Yaşı 50-75 arası olan şəxslərin qaz avadanlığından istifadə etmələrinə yol verməməli
E) Azyaşlı uşaqların, öz hərəkətlərinə nəzarət edə bilməyən və qaz qurğularından istifadə
qaydaları ilə tanış olmayan şəxslərin qaz avadanlığından istifadə etmələrinə yol verməməli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı

254. Hərbi qulluqçuların xidmətlə əlaqədar bilavasitə rəislərinə və ya böyük rəislərinə
müraciət etmə və onlara baxılması qaydası hansı qanunla tənzimlənir?
A) Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi ilə tənzimlənir
B) “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Qanunu ilə tənzimlənir
C) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Daxili Xidmət Nizamnaməsi və İntizam
Nizamnaməsi ilə tənzimlənir
D) “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
ilə tənzimlənir
E) “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

255. Hesab İstehlakçıya Paylayıcı tərəfindən təqdim edildikdən (göndərildikdən) sonra ...
İstehlakçı tərəfindən bank və ya poçt şöbələri vasitəsilə tam ödənilməlidir. Cümləni
tamamlayın
A) Bir ay müddətində
B) İki ay müddətində
C) Üç ay müddətində
D) Dörd ay müddətində
E) Beş ay müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

256. İki və daha artıq səhifəsi olan sənədlər necə nömrələnməlidir?
A) Beşinci səhifədən başlayaraq
B) Üçüncü səhifədən başlayaraq
C) Birinci səhifədən başlayaraq
D) İkinci səhifədən başlayaraq
E) Sonuncu səhifədən başlayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət orqanlarında,dövlət mülkiyyətində olan və payların (səhmlərin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat”

257. İşçi komissiyasının tərkibi hansı subyektlərin səlahiyyətli nümayəndələrindən
ibarətdir? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.Tikinti-quraşdırma işlərini aparmış təşkilatın
2.Qaz paylayıcısının
3.Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
4.Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
5. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi

A) 2, 3, 4, 5
B) 1, 2, 3
C) 1, 2, 3, 4
D) 1, 2, 3, 5
E) 1, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

258. İşdən çıxarıldıqda və ya başqa işə keçirildikdə, icraçı onda olan işləri və sənədləri nə
edir?
A) Vəzifəyə yeni təyin edilən və ya həmin vəzifəni müvəqqəti icra edən şəxsə görüləcək
işləri izah etməlidir
B) Həmin sənədləri arxivləşdirərək kargüzarlıq xidmətinə təhvil verir
C) Vəzifəyə yeni təyin edilən və ya həmin vəzifəni müvəqqəti icra edən şəxsə şifahi formada
təhvil verməlidir
D) Vəzifəyə yeni təyin edilən və ya həmin vəzifəni müvəqqəti icra edən şəxsə elektron
formada təhvil verməlidir
E) Vəzifəyə yeni təyin edilən və ya həmin vəzifəni müvəqqəti icra edən şəxsə akt üzrə təhvil
verməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət orqanlarında,dövlət mülkiyyətində olan və payların (səhmlərin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat”

259. İstehlakçı "Qazdan istifadə Qaydaları"nın tələblərinə uyğun olaraq neçə müddətdən bir
təlimatlandırılmalıdır?
A) İldə bir dəfədən az olmayaraq
B) İldə iki dəfədən az olmayaraq
C) İldə üç dəfədən az olmayaraq

D) İldə dörd dəfədən az olmayaraq
E) İldə beş dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

260. İstehlakçı dedikdə hansı anlayış başa düşülür?
A) Alqı-satqı müqaviləsi əsasında istifadə olunan yanacağın dəyərini ödəyən şəxs
B) Alqı-satqı müqaviləsi bağlayan fiziki şəxs
C) Alqı-satqı müqaviləsi əsasında ölçmə vasitəsini quraşdıran hüquqi şəxs
D) Alqı-satqı müqaviləsi əsasında qazı satın alan və qazdan yanacaq və ya xammal kimi
istifadə edən hüquqi və ya fiziki şəxs
E) Alqı-satqı müqaviləsi əsasında istehlakçılara qazpaylayıcı şəbəkə vasitəsilə qazın
paylanmasını, satılmasını və bu fəaliyyətlərlə əlaqədar xidmətləri həyata keçirən hüquqi
şəxs
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı

261. İstehlakçı hansı tələblərə cavab verən məişət qaz qurğusundan istifadə etməlidir?
A) Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin müəyyən etdiyi dövlət standartlarının
B) Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müəyyən etdiyi dövlət
standartlarının
C) Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət
Komitəsinin müəyyən etdiyi dövlət standartlarının
D) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin müəyyən etdiyi dövlət standartlarının
E) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi dövlət standartlarının
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

262. İstehlakçı Müqavilənin ləğv edilməsi barədə müqavilə müddətinin bitməsinə bir ay
qalmış təşəbbüs göstərmədikdə hansı hal baş verir?
A) Müqavilənin müddəti dayandırılır, müqavilə ləğv olunur
B) Müqavilə üzrə müəyyən edilmiş müddətə uzadılmış hesab olunur
C) Müqavilənin müddəti avtomatik bir il müddətinə uzadılır
D) Müqavilənin müddəti avtomatik iki il müddətinə uzadılır
E) Müqavilənin müddəti avtomatik üç il müddətinə uzadılır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı

263. İstehlakçıların qaz təchizatı üçün texniki şərtlərin verilməsi və qaz qurğularının
qazpaylayıcı şəbəkəyə qoşulması qaydası hansı subyekt tərəfindən müəyyən edilir?
A) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
B) Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
D) Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi
E) Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respubliksaının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli
50 nömrəli qərarı ilə “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili
Qaydaları”

264. İstehlakçıya qazın verilməsi hansı vaxtdan etibarən təmin edilir?
A) Qaz qurğuları istismara qəbul olunduqdan sonra

B) Qazın alqı-satqısı barədə müqavilə imzalandıqdan sonra
C) Qazın alqı-satqı müqaviləsi bağlandıqdan beş iş günü sonra
D) Texniki göstərcilər normalara uyğunlaşdırıldıqda
E) Dövlət standartlarının tələbləri yoxlanıldıqdan sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

265. İstehlakçıya tələb olunan qazın həcmi nəyə uyğun olaraq müəyyən edilir?
A) Qaz paylayıcının ötürə biləcəyi qaz qurğularının texniki pasport göstəricilərində
maksimal saatlıq qaz sərfinə
B) İstehlakçının istifadə etdiyi qaz qurğularının texniki pasport göstəricilərində maksimal
gündəlik qaz sərfinə
C) İstehlakçının istismar edəcəyi qaz qurğularının texniki pasport göstəricilərində maksimal
aylıq qaz sərfinə
D) İstehlakçının istismar edəcəyi qaz qurğularının texniki pasport göstəricilərində
maksimal saatlıq qaz sərfinə
E) İstehlakçının istismar edəcəyi qaz qurğularının texniki pasport göstəricilərində minimal
saatlıq qaz sərfinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

266. Kargüzarlığın aparılmasına dair təlimata əsasən -Sənədlərin surətlərinin çıxarılması
zamanı kim tərəfdən göndəriş ünvanları müəyyən edilir və sifariş blankı imzalanır?
A) İstənilən rəhbər şəxs
B) Kargüzarlıq xidmətinin əməkdaşı
C) Struktur bölməsinin rəhbəri
D) Nazirlər Kabinetinin əməkdaşı

E) Asan xidmət mərkəzinin əməkdaşı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət orqanlarında,dövlət mülkiyyətində olan və payların (səhmlərin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat

267. Kompyuter (makin) üsulu ilə hazırlanan sənədlərdə tələbə əsasən (maliyyə, statistik və
digər cədvəllər istisna olmaqla) mətn hansı şriftlə yazılmalıdır?
A) “Times L” 12 şrift ilə
B) “Arial” 14 şrift ilə
C) “Arial” 12 şrift ilə
D) “Calibri” 12 şrift ilə
E) “Arial” 15 şrift ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında,dövlət mülkiyyətində olan və payların (səhmlərin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat”

268. Kompyuter (makina) üsulu ilə hazırlanan sənədlərdə tələbə əsasən A4 formatlı
kağızlar üçün aşağı tərəfdən nə qədər məsafə saxlanmalıdır?
A) 20 mm
B) 19 mm
C) 5 mm
D) 14 mm
E) 25 mm
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında,dövlət mülkiyyətində olan və payların (səhmlərin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat”

269. Kompyuter (makina) üsulu ilə hazırlanan sənədlərdə tələbə əsasən sol tərəfdən nə
qədər məsafə saxlanmalıdır?
A) 5 mm
B) 10 mm
C) 15 mm
D) 30 mm
E) 25 mm
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında,dövlət mülkiyyətində olan və payların (səhmlərin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat”

270. Kompyuter (makina) üsulu ilə hazırlanan sənədlərdə tələbə əsasən yuxarı tərəfdən nə
qədər məsafə saxlanmalıdır?
A) 20 mm
B) 10 mm
C) 5 mm
D) 15 mm
E) 25 mm
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında,dövlət mülkiyyətində olan və payların (səhmlərin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat”

271. Könüllülər qeyd olunan bəndlərdən hansına aiddir?
A) Abonenetlərin qeydiyyatın apararaq sıra nömrəsi verən əməkdaşlar
B) Xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı mərkəzlərdə təmsil olunan dövlət qurumlarının
əməkdaşları

C) Mərkəzlərin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun
olaraq qulluq keçən əməkdaşları
D) Mərkəzlərə müraciət etmiş şəxslərə xidmətlər haqqında məlumat verən dövlət
qulluqçuları, əmək müqaviləsi ilə işləyən ştatdankənar işçilər və könüllülər
E) “Könüllü fəaliyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq
xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı ictimai faydalı işlərə cəlb olunan şəxslər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları

272. Magistiral kəmərdə qaz təzyiqləri hasılardir?
A) Aşağı təzyiq 6 atm – 12 atm , orta təzyiq 12 atm -25 atm , yüksək təzyiq 25 atm – 64
atm
B) Aşağı təzyiq 5 atm – 10 atm , orta təzyiq 10 atm -20 atm , yüksək təzyiq 20 atm – 60
atm
C) Aşağı təzyiq 10 atm – 12 atm , orta təzyiq 12 atm -15 atm , yüksək təzyiq 15 atm – 20
atm
D) Aşağı təzyiq 8atm – 16 atm , orta təzyiq 16 atm -24 atm , yüksək təzyiq 24 atm – 44
atm
E) Aşağı təzyiq 3 atm – 6 atm , orta təzyiq 6 atm -12 atm , yüksək təzyiq 12 atm – 20 atm
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Qaz kəmərlərinin tikintisi və istismarı haqqında

273. Məlumat xidməti göstərən şəxslər qeyd olunan bəndlərdən hansına aiddir?
A) Abonenetlərin qeydiyyatın apararaq sıra nömrəsi verən əməkdaşlar
B) Xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı mərkəzlərdə təmsil olunan dövlət qurumlarının
əməkdaşları
C) Mərkəzlərin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun
olaraq qulluq keçən əməkdaşları
D) Mərkəzlərə müraciət etmiş şəxslərə xidmətlər haqqında məlumat verən dövlət
qulluqçuları, əmək müqaviləsi ilə işləyən ştatdankənar işçilər və könüllülər

E) “Könüllü fəaliyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq
xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı ictimai faydalı işlərə cəlb olunan şəxslər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları

274. Mənzildə ən azı hansı müddətdə kimsənin yaşamayacağı halda, qazpaylayıcısını bu
barədə əvvəlcədən yazılı olaraq məlumatlandırmalıdır?
A) 15 gündən çox
B) 1 (bir) aydan çox
C) 2 (iki) aydan çox
D) 3 (üç) aydan çox
E) 6 (altı) aydan çox
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

275. Mənzildə kimsənin yaşamayacağı halda hansı müddətdə qaz paylayıcısı bu barədə
əvvəlcədən yazılı olaraq məlumatlandırmalıdır?
A) Mənzildə 3 (üç) ildən çox müddətdə kimsənin yaşamayacağı halda, qaz paylayıcısını bu
barədə əvvəlcədən yazılı olaraq məlumatlandırmalı
B) Mənzildə 1 (bir) aydan çox müddətdə kimsənin yaşamayacağı halda, qaz paylayıcısını bu
barədə əvvəlcədən yazılı olaraq məlumatlandırmalı
C) Mənzildə 2 (iki) gündən çox müddətdə kimsənin yaşamayacağı halda, qaz paylayıcısını
bu barədə əvvəlcədən yazılı olaraq məlumatlandırmalı
D) Mənzildə 5 (beş) aydan çox müddətdə kimsənin yaşamayacağı halda, qaz paylayıcısını bu
barədə əvvəlcədən yazılı olaraq məlumatlandırmalı
E) Mənzildə 10 (on) ildən çox müddətdə kimsənin yaşamayacağı halda, qaz paylayıcısını bu
barədə əvvəlcədən yazılı olaraq məlumatlandırmalı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı

276. Mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən dövlət qurumlarının əməkdaşları qeyd olunan
bəndlərdən hansına aiddir?
A) Abonenetlərin qeydiyyatın apararaq sıra nömrəsi verən əməkdaşlar
B) Xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı mərkəzlərdə təmsil olunan dövlət qurumlarının
əməkdaşları
C) Mərkəzlərin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun
olaraq qulluq keçən əməkdaşları
D) Mərkəzlərə müraciət etmiş şəxslərə xidmətlər haqqında məlumat verən dövlət
qulluqçuları, əmək müqaviləsi ilə işləyən ştatdankənar işçilər və könüllülər
E) “Könüllü fəaliyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq
xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı ictimai faydalı işlərə cəlb olunan şəxslər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları

277. Mərkəzlərdə növbəlilik qrafiki dövlət qulluğu və əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq
... həftəlik iş saatları nəzərə alınmaqla tərtib edilir. Cümləni tamamlayın.
A) 10 və 16 saatlıq
B) 40 və 36 saatlıq
C) 30 və 36 saatlıq
D) 20 və 26 saatlıq
E) 40 və 76 saatlıq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

278. Mərkəzlərdə qulluq keçən dövlət qulluqçuları–qeyd olunan bəndlərdən hansına aiddir?
A) Abonenetlərin qeydiyyatın apararaq sıra nömrəsi verən əməkdaşlar

B) Xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı mərkəzlərdə təmsil olunan dövlət qurumlarının
əməkdaşları
C) Mərkəzlərin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun
olaraq qulluq keçən əməkdaşları
D) Mərkəzlərə müraciət etmiş şəxslərə xidmətlər haqqında məlumat verən dövlət
qulluqçuları, əmək müqaviləsi ilə işləyən ştatdankənar işçilər və könüllülər
E) “Könüllü fəaliyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq
xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı ictimai faydalı işlərə cəlb olunan şəxslər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları

279. Müraciətə baxan subyekt və ya onun vəzifəli şəxsi müraciət edən şəxsə səbəblər
göstərilməklə şifahi müraciətin baxılmamış saxlanılması barədə hansı müddətə məlumat
verməlidir?
A) Dərhal
B) 1 iş günündən gec olmayaraq
C) 3 iş günündən gec olmayaraq
D) 5 iş günündən gec olmayaraq
E) 7 iş günündən gec olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

280. Müraciətə baxan subyektin rəsmi internet saytına daxil edilən müraciətdə vətəndaşın
hansı məlumatları göstərilməlidir?
A) Yaşayış ünvanı
B) Elektron və ya poçt ünvanı
C) Doğum tarixi
D) Təhsil haqqında diplomu
E) Ailə vəziyyəti

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

281. Müvafiq xidmət üzrə tələb olunan sənədlərin təhvil alınması üçün səyyar qrup nə edir?
A) Müvafiq xidmət üzrə tələb olunan sənədləri almaq üçün səyyar qrup sifarişçini idarəyə
dəvət edir
B) Müvafiq xidmət üzrə tələb olunan sənədləri səyyar qrup poçt vasitəsilə sifarişçidən
istəyir
C) Müvafiq xidmət üzrə tələb olunan sənədləri səyyar qrup faks vasitəsilə sifarişçidən
istəyir
D) Müvafiq xidmət üzrə tələb olunan sənədləri səyyar qrup hökümət portalından tapır
E) Müvafiq xidmət üzrə tələb olunan sənədlərin təhvil alınması üçün səyyar qrup
razılaşdırılmış vaxtda sifarişdə göstərilən ünvana gedir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

282. Növbəlilik qrafiki hər növbəti ay üçün nə zaman hazırlanıb təsdiqlənir?
A) Cari ayın son həftəsi
B) Cari ayın ilk həftəsi
C) Cari ayın ilk günü
D) Cari ayın son günü
E) Cari ayın ikinci həftəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

283. Qaz paylayıcı dedikdə hansı anlayış başa düşülür?

A) Alqı-satqı müqaviləsi əsasında istifadə olunan yanacağın dəyərini ödəyən şəxs
B) Alqı-satqı müqaviləsi bağlayan fiziki şəxs
C) Alqı-satqı müqaviləsi əsasında ölçmə vasitəsini quraşdıran hüquqi şəxs
D) Alqı-satqı müqaviləsi əsasında qazı satın alan və qazdan yanacaq və ya xammal kimi
istifadə edən hüquqi və ya fiziki şəxs
E) Alqı-satqı müqaviləsi əsasında istehlakçılara qazpaylayıcı şəbəkə vasitəsilə qazın
paylanmasını, satılmasını və bu fəaliyyətlərlə əlaqədar xidmətləri həyata keçirən hüquqi
şəxs
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı

284. Qaz paylayıcısı ilə məişət qaz qurğusu istifadəçisi arasında qazın alqı-satqı müqaviləsi
hansı andan qüvvəyə minir?
A) Azəriqaz İB nin məsul şəxsi imzaladığı andan
B) İstehlakçı imzaladığı andan
C) Paylayıcı imzaladığı andan
D) Hər iki tərəf imzaladığı andan
E) Asan xidmət mərkəzinin sədrinin imzaladığı andan
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

285. Qaz paylayıcısı ilə məişət qaz qurğusu istifadəçisi arasında qazın alqı-satqı
müqaviləsinin müddəti necə təyin olunur?
A) Beş il müddətinə
B) Üç il müddətinə
C) Qarşılıqlı razılığa əsasən
D) Bir il müddətinə

E) Müddətsiz olaraq daimi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

286. Qaz paylayıcısının illik iş planında göstərilən müddətlərdə təmir-profilaktika işlərinin
aparılması ilə əlaqədar qazın verilməsinin dayandırılması barədə istehlakçını hansı müddət
ərzinə xəbərdar etməlidir?
A) Ən azı 10 (on) gün əvvəl
B) Ən azı 5 (beş) gün əvvəl
C) Həmin ilin yanvar ayında
D) Ən azı 3 (üç) gün əvvəl
E) Ən azı 7 (yeddi) gün əvvəl
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

287. Qaz paylayıcısının təmir-profilaktika işlərinin aparılması ilə əlaqədar qazın
verilməsinin dayandırılması barədə istehlakçını neçə gün əvvəl xəbərdar etməlidir?
A) 10 (on) gün əvvəl xəbərdar etməli
B) 30 (otuz) gün əvvəl xəbərdar etməli
C) 50 (əlli) gün əvvəl xəbərdar etməli
D) 75 (yetmiş beş) gün əvvəl xəbərdar etməli
E) 5 (beş) gün əvvəl xəbərdar etməli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı

288. Qaz qurğuları istismara qəbul olunduqdan və qazpaylayıcı şəbəkəyə qoşulduqdan
sonra hansı müddət ərzində qazpaylayıcısı ilə istehlakçı arasında qazın alqı-satqısı barədə
müqavilə imzalanır?
A) 5 (beş) iş günü müddətində
B) 5 (beş) gün müddətində
C) 10 (on) iş günü müddətində
D) 10 (on) gün müddətində
E) 7 (yeddi) iş günü müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

289. Qaz sayğacları harada quraşdırılmalıdır?
A) Qazpaylayıcısı və istehlakçı arasında balans mənsubiyyəti sərhədində
B) Qazpaylayıcısı münasib bildiyi yerdə
C) İstehlakçı müəyyənləşdirdiyi sərhəddə
D) Göstəricilərinin tam oxunması və üzərində əməliyyatların aparılması üçün əlçatan yerdə
E) Bina evlərində binaların girişində, həyət evlərində isə həyətlərin çıxışında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

290. Qaz sayğacları qazpaylayıcısı tərəfindən nəzərdə tutulmuş hallarda çıxarıldıqda
(götürüldükdə) (təmirə, yoxlanılmaya) bu halda....
A) Qaz sayğacının olmadığı müddət ərzində qazın verilməsi dayandırılır və istehlakçıya bu
barədə məlumat verilir
B) Qaz sayğacının olmadığı müddət ərzində qazın verilməsi dayandırılmır və istifadə
edilmiş qazın dəyəri üzrə hesablaşmalar sayğac çıxarıldığı gündən əvvəlki günün gündəlik
sərfinə uyğun aparılır

C) Qaz sayğacının olmadığı müddət ərzində qazın verilməsi 3 günlük dayandırılır və əgər bu
müddət ərzində sayğacın quraşdırılması mümkün olmadıqda qazın verilməsi bərpa olunur
D) Qaz sayğacının olmadığı müddət ərzində qazın verilməsi dayandırılmır və istifadə
edilmiş qazın dəyəri üzrə hesablaşmalar sayğac çıxarıldığı gündən əvvəlki ayın orta
gündəlik sərfinə uyğun aparılır
E) Qaz sayğacının olmadığı müddət ərzində qazın təzyiqi azaldılır və istifadə edilmiş qazın
dəyəri minimum göstəricilərə uyğun hesablanır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

291. Qaz təsərrüfatı sisteminə hansılar aiddir? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.Qaz kəmərləri və onların avadanlıqları
2.QPS-lər
3.Nəzarət ölçü cihazları
4.Müxtəlif təyinatlı binaların və müəssisələrin qaz avadanlıqları
5.Qaz yataqları

A) 1, 2, 3, 4, 5
B) 1 2, 3, 4
C) 1, 3, 4, 5
D) 1, 2, 4, 5
E) 2, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: Qazdan İstifadə Qaydaları, Nəzarət Ölçü Cihazları(NÖ, Qaz qurğularının
texniki göstəriciləri və onlara tələb olunan normalar

292. Qazdan istifadə edən istehlakçılar aşağıdakı vəzifələrdən hansıları yerinə
yetirməlidirlər? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.Qazdan istifadə və texniki təhlükəsizlik üzrə qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməli
2.Dövlət nəzarətini həyata keçirən orqanların normativ hüquqi akta (normativ hüquqi aktın
adı, maddəsi, bəndi və s. göstərilməklə) istinad edilmiş müvafiq yazılı göstərişlərinə əməl
etməli

3.Qaz qurğularını onların texniki pasportlarında göstərilmiş tələblərə uyğun təhlükəsiz
istismar etməli
4.Yalnız xüsusi razılığı (lisenziyası) olan təşkilatla və ya qazpaylayıcısı ilə bağlanılmış
müqavilə əsasında yaşayış sahəsində qaz qurğularının təmirini və onlara texniki xidmət
göstərilməsini həyata keçirməli
5.Qaz qurğularının, tüstü bacalarının, havalandırma və havadəyişmə xətlərinin normal
işləməsini diqqətdə saxlamalı, qaz qurğusu işə salındıqdan dərhal sonra və onun istismarı
zamanı qazın yanma məhsullarının tüstü bacalarına ötürülməsi ilə havanın sorulmasını
yoxlamalı

A) 2, 3, 4, 5
B) 1, 2, 3
C) 1, 2, 3, 4
D) 1, 2, 4, 5
E) 1, 2, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

293. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən - “Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma,
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin müəyyən etdiyi dövlət standartlarının
tələblərinə cavab verən məişət qaz qurğusundan istifadə etməli” cümləsi qeyd olunan
bəndlərdən hansının vəzifələrinə aiddir?
A) İstehlakçının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) Paylayıcının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı”

294. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən - “azyaşlı uşaqların, öz hərəkətlərinə nəzarət edə
bilməyən və qaz qurğularından istifadə qaydaları ilə tanış olmayan şəxslərin qaz
avadanlığından istifadə etmələrinə yol verməməli” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən
hansının vəzifələrinə aiddir?
A) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) İstehlakçının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) Paylayıcının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

295. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən - “Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Energetika
Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən qaz qurğularına, tüstü bacalarına və
qazpaylayıcı şəbəkəyə texniki baxış keçirilməsinə imkan yaratmalı” cümləsi qeyd olunan
bəndlərdən hansının vəzifələrinə aiddir?
A) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) İstehlakçının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) Paylayıcının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

296. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən - “ildə bir dəfədən az olmayaraq (qaz qurğularının
istismara verilmə və ya son texniki baxış tarixindən etibarən) “Qazdan istifadə
Qaydaları”nın tələblərinə uyğun olaraq təlimatlandırmaq” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən
hansının vəzifələrinə aiddir?
A) Paylayıcının vəzifələri

B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) İstehlakçının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı”

297. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən - “Keyfiyyət göstəriciləri (tərkibi, sıxlığı,
rütubətliliyi, istilik yaratmaq qabiliyyəti və digər) dövlət standartlarının tələblərinə uyğun
olan qazla fasiləsiz və etibarlı şəkildə təmin etmək ” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən
hansının vəzifələrinə aiddir?
A) İstehlakçının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Paylayıcının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı”

298. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən - “mənzildə 1 (bir) aydan çox müddətdə kimsənin
yaşamayacağı halda, qaz paylayıcısını bu barədə əvvəlcədən yazılı olaraq
məlumatlandırmalı” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansının vəzifələrinə aiddir?
A) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
B) İstehlakçının vəzifələri
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) Paylayıcının vəzifələri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

299. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən - “qaz qurğusunda nasazlıq və ya qaz iyinin
yaranması zamanı dərhal qaz qurğularından istifadəni dayandırmalı, otaqların havasını
dəyişdirmək üçün pəncərələri və ya nəfəslikləri açmalı” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən
hansının vəzifələrinə aiddir?
A) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) İstehlakçının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) Paylayıcının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

300. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən - “qazdan istifadə etdikdən sonra qaz
avadanlığındakı bağlayıcını və xətdəki nəzarət ventilini bağlamalı” cümləsi qeyd olunan
bəndlərdən hansının vəzifələrinə aiddir?
A) Paylayıcının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) İstehlakçının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

301. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən - “qazın verilməsində təzyiqin azalması barədə
(qəza işləri, baş vermiş yanğının və qaz sızması halları istisna olmaqla) İstehlakçını ən azı 5
(beş) gün əvvəl xəbərdar etmək” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansının vəzifələrinə
aiddir?
A) İstehlakçının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Paylayıcının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

302. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən - “yalnız xüsusi razılığı (lisenziyası) olan təşkilatla
və ya qaz paylayıcısı ilə bağlanılmış müqavilə əsasında yaşayış sahəsində qaz qurğularının
təmirini və onlara texniki xidmət göstərilməsini həyata keçirməli” cümləsi qeyd olunan
bəndlərdən hansının vəzifələrinə aiddir?
A) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) İstehlakçının vəzifələri
E) Paylayıcının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

303. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən - “zirzəmilərə və alt mərtəbələrə daxil olarkən, işığı
və ya fənəri yandırmazdan əvvəl qaz iyinin yoxluğuna əmin olmalı” cümləsi qeyd olunan
bəndlərdən hansının vəzifələrinə aiddir?
A) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri

B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) İstehlakçının vəzifələri
E) Paylayıcının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

304. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən -“aşkar olunan nöqsanları və digər qanun
pozuntuları hallarını müvafiq qaydada rəsmiləşdirmək və baxılması üçün aidiyyəti dövlət
orqanlarına göndərmək” qeyd olunan bəndlərdən hansının hüquqlarına aiddir?
A) Energetika Nazirliyi əməkdaşının hüquqları
B) İstehlakçının hüquqları
C) Paylayıcının hüquqları
D) Asan xidmət əməkdaşının hüquqları
E) Nazirlər Kabineti əməkdaşının hüquqları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

305. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən- “baş verən yanğının və ya qaz sızmasının
qarşısının alınması və digər qəza işlərinin görülməsi üçün qaz paylayıcısının nümayəndəsini
və ya nümayəndələrini xidməti vəsiqələrini təqdim etdikləri təqdirdə, qazlaşdırılmış
əraziyə və (və ya) yaşayış sahəsinə buraxmaq” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansının
vəzifələrinə aiddir?
A) İstehlakçının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri

E) Paylayıcının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

306. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən -“FHN və Energetika Nazirliyinin
nümayəndələrinin tərtib etdiyi texniki baxış aktında qəza və bədbəxt hadisələrə səbəb
olacaq nöqsanlar istehlakçı tərəfindən nəzərdə tutulmuş müddətdə təmin olunmasa, həmin
orqanların göstərişi ilə qazın verilməsini dayandırmaq” qeyd olunan bəndlərdən hansının
hüquqlarına aiddir?
A) Energetika Nazirliyi əməkdaşının hüquqları
B) İstehlakçının hüquqları
C) Asan xidmət əməkdaşının hüquqları
D) Paylayıcının hüquqları
E) Nazirlər Kabineti əməkdaşının hüquqları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

307. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən -“FHN və Energetika Nazirliyinin səlahiyyətli
nümayəndələrini qaz qurğularına, tüstü bacalarına və qazpaylayıcı şəbəkəyə texniki baxış
keçirmək üçün onun istifadəsində olan tikinti obyektinə daxil olmasına maneə törətdikdə,
həmin orqanların göstərişi əsasında qazın verilməsini dayandırmaq” qeyd olunan
bəndlərdən hansının hüquqlarına aiddir?
A) Energetika Nazirliyi əməkdaşının hüquqları
B) İstehlakçının hüquqları
C) Paylayıcının hüquqları
D) Asan xidmət əməkdaşının hüquqları
E) Nazirlər Kabineti əməkdaşının hüquqları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

308. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən -“məhkəmənin qərarı əsasında qazın verilməsini
dayandırmaq” qeyd olunan bəndlərdən hansının hüquqlarına aiddir?
A) Energetika Nazirliyi əməkdaşının hüquqları
B) Paylayıcının hüquqları
C) İstehlakçının hüquqları
D) Asan xidmət əməkdaşının hüquqları
E) Nazirlər Kabineti əməkdaşının hüquqları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

309. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən -“Müqavilə ilə müəyyən edilmiş təzyiqdə, habelə
dövlət standartlarına uyğun keyfiyyətdə fasiləsiz və etibarlı şəkildə qazla təmin edilməsini
Paylayıcıdan tələb etmək” qeyd olunan bəndlərdən hansının hüquqlarına aiddir?
A) İstehlakçının hüquqları
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının hüquqları
C) Paylayıcının hüquqları
D) Asan xidmət əməkdaşının hüquqları
E) Nazirlər Kabineti əməkdaşının hüquqları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

310. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən- “Müqavilə üzrə müəyyən edilmiş şərtlərin yerinə
yetirilməməsinə görə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məsuliyyəti daşımaq” cümləsi
qeyd olunan bəndlərdən hansının vəzifələrinə aiddir?

A) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) İstehlakçının vəzifələri
E) Paylayıcının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

311. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən -“Müqavilənin şərtlərindən irəli gələn və qazdan
istifadəni tənzimləyən normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata
keçirmək” qeyd olunan bəndlərdən hansının hüquqlarına aiddir?
A) Energetika Nazirliyi əməkdaşının hüquqları
B) İstehlakçının hüquqları
C) Paylayıcının hüquqları
D) Asan xidmət əməkdaşının hüquqları
E) Nazirlər Kabineti əməkdaşının hüquqları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

312. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən- “Müqavilənin və “Qazdan istifadə Qaydaları”nın
tələblərinə əməl etmək” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansının vəzifələrinə aiddir?
A) Paylayıcının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) İstehlakçının vəzifələri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

313. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən -“Müqavilənin, "Qazdan istifadə Qaydaları"nın
tələblərinin pozulduğu hallarda, həmin halların aradan qaldırılmasını paylayıcıdan tələb
etmək” qeyd olunan bəndlərdən hansının hüquqlarına aiddir?
A) Energetika Nazirliyi əməkdaşının hüquqları
B) Paylayıcının hüquqları
C) İstehlakçının hüquqları
D) Asan xidmət əməkdaşının hüquqları
E) Nazirlər Kabineti əməkdaşının hüquqları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

314. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən -“Paylayıcı ilə müvafiq müqavilə bağlanmadıqda
qazın verilməsini dayandırmaq” qeyd olunan bəndlərdən hansının hüquqlarına aiddir?
A) Energetika Nazirliyi əməkdaşının hüquqları
B) İstehlakçının hüquqları
C) Asan xidmət əməkdaşının hüquqları
D) Paylayıcının hüquqları
E) Nazirlər Kabineti əməkdaşının hüquqları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

315. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən- “qaz qurğularına dair layihə və istismar
sənədlərinin tələblərinə əməl etmək” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansının vəzifələrinə
aiddir?
A) İstehlakçının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) Paylayıcının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

316. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən- “qaz qurğularından təhlükəsiz, etibarlı və qazdan
səmərəli istifadə edilməsi üçün təşkilati-texniki tədbirləri yerinə yetirmək” cümləsi qeyd
olunan bəndlərdən hansının vəzifələrinə aiddir?
A) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) İstehlakçının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) Paylayıcının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

317. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən -“qaz qurğusu Azərbaycan Respublikası
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin müəyyən etdiyi dövlət
standartlarının tələblərinə cavab vermədikdə qazın verilməsini dayandırmaq” qeyd olunan
bəndlərdən hansının hüquqlarına aiddir?
A) Energetika Nazirliyi əməkdaşının hüquqları
B) İstehlakçının hüquqları

C) Asan xidmət əməkdaşının hüquqları
D) Paylayıcının hüquqları
E) Nazirlər Kabineti əməkdaşının hüquqları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

318. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən -“qaz qurğusunun sazlama təşkilatı ilə
razılaşdırılmış iş rejiminə riayət edilməsini tələb etmək” qeyd olunan bəndlərdən hansının
hüquqlarına aiddir?
A) EN əməkdaşının hüquqları
B) İstehlakçının hüquqları
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının hüquqları
D) Asan xidmət əməkdaşının hüquqları
E) Paylayıcının hüquqları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

319. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən- “qaz sayğacını, onun texniki pasportunda
göstərilmiş müddətdə ödənişsiz qaydada növbəti dövlət yoxlanılmasından keçirmək”
cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansının vəzifələrinə aiddir?
A) İstehlakçının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) Paylayıcının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

320. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən- “qaz sayğacının göstəricisinə əsasən hesablanmış
və təqdim edilmiş (göndərilmiş) hesab üzrə qazın dəyərini tam ödəmək” cümləsi qeyd
olunan bəndlərdən hansının vəzifələrinə aiddir?
A) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
B) İstehlakçının vəzifələri
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) Paylayıcının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

321. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən -“qazlaşdırılmış ərazidə və yaşayış sahəsində olan
qaz qurğusuna texniki baxış keçirmək üçün, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Energetika
Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndələrindən obyektə daxil olmaq icazəsi və səbəbi
haqqında yazılı sənədin əslini və xidməti vəsiqələrini tələb etmək” qeyd olunan bəndlərdən
hansının hüquqlarına aiddir?
A) Energetika Nazirliyi əməkdaşının hüquqları
B) Paylayıcının hüquqları
C) İstehlakçının hüquqları
D) Asan xidmət əməkdaşının hüquqları
E) Nazirlər Kabineti əməkdaşının hüquqları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

322. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən -“təmir-profilaktika və qəza işləri görüldükdə, o
cümlədən baş verən yanğının və ya qaz sızmasının qarşısı alındıqda qazın verilməsini
dayandırmaq” qeyd olunan bəndlərdən hansının hüquqlarına aiddir?
A) EN əməkdaşının hüquqları
B) İstehlakçının hüquqları
C) Paylayıcının hüquqları
D) Asan xidmət əməkdaşının hüquqları
E) Nazirlər Kabineti əməkdaşının hüquqları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

323. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən- “təqsirli hərəkətləri, habelə müqavilə üzrə
müəyyən edilmiş vəzifələrin icra edilməməsi nəticəsində Paylayıcıya dəymiş zərərin əvəzini
ödəmək” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansının vəzifələrinə aiddir?
A) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
C) İstehlakçının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) Paylayıcının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

324. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən- “tikinti obyektlərinin daxilində qaz sızmasını və
dəm qazını müəyyən edən detektor quraşdırmaq və onu işlək vəziyyətdə saxlamaq” cümləsi
qeyd olunan bəndlərdən hansının vəzifələrinə aiddir?
A) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
B) İstehlakçının vəzifələri

C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) Paylayıcının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

325. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən -“verdiyi qazın sayğacla müəyyənləşdirilən hesabı
təqdim edildikdən sonra bir ay müddətində tam ödənilmədikdə qazın verilməsini
dayandırmaq” qeyd olunan bəndlərdən hansının hüquqlarına aiddir?
A) Paylayıcının hüquqları
B) İstehlakçının hüquqları
C) Energetika Nazirliyi əməkdaşının hüquqları
D) Asan xidmət əməkdaşının hüquqları
E) Nazirlər Kabineti əməkdaşının hüquqları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

326. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən-“ İstehlakçının tələbi ilə ona istifadə edilmiş qazın
həcmi və dəyəri barədə yazılı məlumat vermək” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansının
vəzifələrinə aiddir?
A) İstehlakçının vəzifələri
B) Paylayıcının vəzifələri
C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
E) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

327. Qazın alqı-satqı müqaviləsində hansılar göstərilir? Tam və düzgün cavabı müəyyən
edin.
1.Qaz paylayıcısının vəzifələri və hüquqları
2.İstehlakçının vəzifələri və hüquqları
3.İstehlakçılara verilən qazın keyfiyyəti (təzyiq və təchizatın etibarlığı)
4.İstehlakçılara verilən qazın topdan və pərakəndə satış qiyməti
5.İstehlakçılara verilən qazın həcmi
6.İstehlakçılara verilən qazın dəyərinin ödəmə şərtləri

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6
B) 1, 2, 3, 5
C) 1, 2, 3, 5, 6
D) 2, 3, 4, 5
E) 1, 3, 4, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

328. Qazın dəyərini vaxtında ödəməyən istehlakçıya qazın verilməsinin dayandırılması ...
A) Bir aydan artıq müddətə olmamalıdır
B) Texniki istimar aktının qəbul aktının tərtib edilməsi ilə nəticələnməlidir
C) Qazın dəyərini vaxtında ödəməyən digər aztəminatlı istehlakçıya şamil olumamalıdır
D) İnzibati qaydada cərimə ilə nəticələnməlidir
E) Qazın dəyərini vaxtında ödəyən digər istehlakçıların hüquqlarının pozulması ilə
nəticələnməməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

329. Qazın fiziki xassələri?
A) Rəngsiz, iysiz, dadsız
B) Rəngli, iysiz,dadsız
C) Rəngsiz,iyli, dadsız
D) Rəngsiz,iysiz, dadlı
E) Rəngli, iyli, dadlı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Təbii qazın kimyəvi və fiziki xüsusiyyətləri

330. Qazın keyfiyyət göstəricilərinə nəzarət orqanı aşağıdakılardan hansı biridir?
A) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti
B) Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
D) Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
E) Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

331. Qazın pərakəndə satış qiyməti (tarifləri) kim tərəfindən tənzimlənir?
A) Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi
B) Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası
C) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
D) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

332. Qazın qiyməti, qanunvericiliyə uyğun olaraq, ... tərəfindən tənzimləndiyindən,
müqavilə bağlandıqdan sonra qiymət dəyişikliyi tərəflər arasında mübahisələndirilə bilməz
və hər iki tərəf üçün məcburidir. Cümləni tamamlayın.

A) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər kabineti
B) Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası
D) Azərbaycan Respublikasının Fövqaladə hallar Nazirliyi
E) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft şirkəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

333. Qazın təzyiq vahidləri hansılardır?
A) bar, atm, ton
B) kq/sm2, kq/m3, bar
C) kq/sm2, Pa, bar
D) metr, bar, atm,
E) bar, m/san2, kq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: Təbii qazın kimyəvi və fiziki xüsusiyyətləri

334. Qazın təzyiqi hansı cihazlarla ölçülür?
A) Manometr

B) Barometr
C) Dozimetr
D) Ampermetr
E) Dinamometr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: Nəzarət Ölçü Cihazları(NÖ

335. Qazın təzyiqləri hansılardır?
A) Ağır, orta, yüngül
B) Aşağı, orta, yuxarı
C) Yaxşı normal, pis
D) Orta, yüksək, daha yüksək
E) Sabit,dəyişkən,aşağı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Təbii qazın kimyəvi və fiziki xüsusiyyətləri

336. Qazın verilməsinin dayandırılması və bərpa edilməsi (qəza işləri və s. istisna olmaqla)
hansı qaydada rəsmiləşdirilməlidir?
A) İstehlakçının istəyi ilə aktla rəsmiləşdirilməli və aktın bir nüsxəsi istehlakçıya təqdim
edilməlidir
B) Müstəsna hallarda qazpaylayıcısı tərəfindən istehlakçının iştirakı ilə aktla
rəsmiləşdirilməli və aktın bir nüsxəsi istehlakçıya təqdim edilməlidir
C) Yalnız qəza hallarında qazpaylayıcısı tərəfindən istehlakçının iştirakı ilə aktla
rəsmiləşdirilməli və aktın bir nüsxəsi istehlakçıya təqdim edilməlidir
D) Hər bir halda qazpaylayıcısı tərəfindən istehlakçının iştirakı ilə protokolla
rəsmiləşdirilməli və protokolun bir nüsxəsi istehlakçıya təqdim edilməlidir
E) Hər bir halda qazpaylayıcısı tərəfindən istehlakçının iştirakı ilə aktla rəsmiləşdirilməli və
aktın bir nüsxəsi istehlakçıya təqdim edilməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

337. Qazpaylayıcı hansı hallarda qazın verilməsinin dayandırılacağı barədə istehlakçıya
yazılı bildiriş göndərməlidir? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.İstehlakçının qaz qurğusu dövlət standartlarının tələblərinə cavab vermədikdə
2.Paylayıcının istehlakçıya verdiyi qazın sayğacla müəyyənləşdirilən hesabı istehlakçıya
təqdim edildikdən (göndərildikdən) sonra bir ay müddətinə tam ödənilmədikdə
3.Qaz ödənişləri müəyyən edilmiş müddətdə hissə-hissə ödənildikdə
4.Paylayıcı ilə müvafiq müqavilə bağlanılmadıqda

A) 2, 3, 4
B) 1, 2, 3
C) 1, 2, 3, 4
D) 1, 2, 4
E) 1, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

338. Qazpaylayıcı şəbəkəyə qanunsuz qoşulma halları aşkar edildikdə, o, bu halda hansı
işləri görməlidir?
A) Dərhal hüquq mühafizə orqanlarına xəbər verməli və dəymiş zərərin ödənilməsini
qanunvericiliyə uyğun olaraq həmin şəxsdən tələb etməlidir
B) Qanunsuz xəttin qoşulması faktının qeydə alınması ilə bağlı xüsusi akt tərtib edilməlidir
C) Qanunsuz xətti dərhal qazpaylayıcı şəbəkədən ayırmaqla qazın verilməsini dayandırmalı
və dəymiş zərərin ödənilməsini qanunvericiliyə uyğun olaraq həmin şəxsdən tələb
etməlidir
D) Qanunsuz xəttin təhlükəsizlik qaydalarına uyğunluğunun yoxlanılması üçün tədbirlər
görməli və dəymiş zərərin ödənilməsini qanunvericiliyə uyğun olaraq həmin şəxsdən tələb
etməlidir

E) Qazdan istifadəyə dair alqı-satqı müqaviləsinin ləğv etməli və belə hallara gələcəkdə bir
daha yol verilməməsini həmin şəxsdən tələb etməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

339. Qazpaylayıcısı aşağıdakı hallardan hansılarda qazın verilməsini dayandıra bilər? Tam
və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.İstehlakçının müvafiq yazılı müraciəti (qaz təchizatının dayandırılmasının səbəbi və
müddəti göstərilməklə) olduqda
2.Təmir-profilaktika və qəza işləri görüldükdə, o cümlədən baş verən yanğının və ya qaz
sızmasının qarşısı alındıqda
3.İstehlakçının qaz qurğusu SMPDK müəyyən etdiyi dövlət standartlarının tələblərinə cavab
vermədikdə
4.Qaz paylayıcısının istehlakçıya verdiyi qazın sayğacla müəyyənləşdirilən hesabı
istehlakçıya qazpaylayıcısı tərəfindən təqdim edildikdən (göndərildikdən) sonra bir ay
müddətində tam ödənilmədikdə
5.Qazpaylayıcısı ilə müvafiq müqavilə bağlanılmadıqda

A) 1, 2, 4, 5
B) 1, 2, 3, 5
C) 2, 3, 4
D) 1, 2, 3, 4, 5
E) 1, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

340. Qazpaylayıcısı tərəfindən qazın istehlakçıya çatdırılma məntəqəsində qazpaylayıcısı və
istehlakçı arasında müqavilə ilə qazpaylayıcı şəbəkənin balans mənsubiyyətini
müəyyənləşdirən ayırma nöqtəsidir:
A) Sayğac quraşdırma nöqtəsi
B) İstehlakçının ərazi sərhədi

C) Ümumi istifadə sərhədi
D) Balans mənsubiyyəti sərhədi
E) Xüsusi nəzarət sahəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

341. Qəbul edilmiş qərarın nömrəsi necə təyin edilir?
A) Kargüzarlıq xidmətinin əməkdaşları tərəfindən verilən nömrə qərarın nömrəsi hesab
olunur
B) Kollegial orqanın sədri tərəfindən verilən nömrə qərarın nömrəsi hesab olunur
C) Katib tərəfindən verilən nömrə qərarın nömrəsi hesab olunur
D) Kitabda qeyd olunur və kitab üzrə verilən nömrə qərarın nömrəsi hesab olunur
E) Asan xidmət əməkdaşları tərəfindən verilən nömrə qərarın nömrəsi hesab olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət orqanlarında,dövlət mülkiyyətində olan və payların (səhmlərin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat

342. Qəbul zamanı vətəndaşın müraciətini şifahi qaydada cavablandırmaq mümkün
olmadıqda, müraciət necə təqdim olunur?
A) Müraciət digər cavablandıran subyektə yönəldilir
B) Müraciətin yenidən verilməsi vətəndaşdan tələb olunur
C) Müraciəti cavablandırmaqdan imtina olunur
D) Müraciət müəyyən müddətə dondurulur
E) Müraciət yazılı şəkildə təqdim olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

343. Qeyd olunan bəndlərdən hansı “ASAN xidmət” mərkəzlərində əməkdaş xidməti
fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranış qaydalarına aiddir. Tam və doğru cavabı
müəyyən edin.
1. Nitq mədəniyyətinə riayət etməli, şəxslərlə ünsiyyət zamanı onları diqqətlə və
səbrlə dinləməli, gülərüzlü və nəzakətli olmalı
2. Dövlət qulluqçularına və digər şəxslərə qarşı təhqiredici və hədələyici ifadələr
işlətməməli, tələsdirmə, seksual qısqanma və narhat etmə yollarına yol verməməli
3. Qeyri-mədəni davranışla bağlı hər hansı şəxslə münasibətdə anlaşılmazlıq yarandığı
halda səlahiyyətli əməkdaşlara məlumat verməli
4. Qeyri-mədəni davranış göstərən vətəndaşı mərkəzdən xaric etməli

A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 3
C)

1, 2, 4

D) 2, 3, 4,
E) 1, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları

344. Qeyd olunan bəndlərdən hansı “ASAN xidmət” Mərkəzlərində Korrupsiyanın qarşısının
alınması ilə bağlı əməkdaşların əməl etməli olduğu qaydalarına aiddir. Tam və doğru cavabı
müəyyən edin
1. Ona təklif edilən qanunsuz maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyaz və ya güzəştlərdən
imtina etməli
2. Hər hansı təklif edilən qanunsuz maddi nemətlər əməkdaşın xəbəri olmadan və ya ondan
asılı olmayan digər səbəblərdən verilərsə bu barədə bilavasitə rəhbərinə məlumat verməli
və akt üzrə mərkəzin direktoruna təhvil verməli
3. Dövlət qurumunun tərəf olduğu əqdlərdə qarşı tərəf və ya onun nümayəndəsi kimi iştirak
etməməli
4. Hər hansı təklif edilən qanunsuz maddi nemətlər əməkdaşın xəbəri olmadan və ya ondan
asılı olmayan digər səbəblərdən verilərsə bu barədə əməkdaşın kiməsə bildirməsinə
ehtiyac yoxdur

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 3, 4
C) 1, 2, 4
D) 1, 2, 3
E) 1, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları

345. Qeyd olunan bəndlərdən hansı istehlakçı üçün qadağan deyil?
A) Bina daxilində qeyri-metal borular vasitəsilə qurğulara qaz xəttinin çəkilişini aparmaq
B) Havadəyişmə xətlərini bağlamaq, tüstü bacalarının təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulan
"cibləri" hörmək və ya bağlamaq
C) Tüstü bacalarına və suqızdırıcıların tüstü ötürücü xətlərində özbaşına əlavə şiberlər
(qapaqlar) quraşdırmaq
D) İldə bir dəfədən az olmayaraq tüstü və havadəyişmə xətlərinin növbəti yoxlamalarını və
təmizləmələrini apararaq qazdan istifadə etmək
E) Qanunvericiliyə uyğun sertifikatlaşdırılmamış qaz qurğularından istifadə etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Qazdan istifadə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı

346. Qeyd olunan bəndlərdən hansı kargüzarlıq xidmətinin əsas vəzifəsinə aid deyil?
A) İcra edilmiş sənədləri struktur bölmələrindən tələb etmək
B) Sənədlərdən surətini çıxartmaq, çoxaltmaq və stenoqrafiya işlərini həyata keçirmək
C) Sənədləri işlərin nomenklaturu üzrə formalaşdırmaq və arxivə təhvil vermək
D) Sənədləri qoruyub saxlamaq və xidməti zərurətlə əlaqədar onlardan istifadəni təmin
etmək
E) Sənədlərin surətini çıxartmaq və vətəndaşlara təhvil vermək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dövlət orqanlarında,dövlət mülkiyyətində olan və payların (səhmlərin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat”

347. Qeyd olunan bəndlərdən hansı müraciətin baxılmamış saxlanılmasına səbəb deyil?
A) Müraciətdə göstərilən məsələ ilə əlaqədar məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı
olduqda
B) Vətəndaşın təkrar müraciətlərinə bir il ərzində 3 dəfə mahiyyəti üzrə əsaslandırılmış
cavab verildikdə
C) Vətəndaş müraciətə baxan subyekt haqqında şikayət ərizəsi ilə müraciət etdikdə
D) Müraciətdə olan məlumatlar onun həlli və ya aidiyyəti üzrə göndərilməsi üçün kifayət
etmədikdə
E) Müraciət anonim göndərildikdə (Müraciət edən vətəndaş haqqında məlumatlar tam
olmadıqda)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

348. Qeyd olunan bəndlərdən hansı müraciətlərə baxılması zamanı vətəndaşların hüququna
aid deyil?
A) Müraciət aidiyyəti üzrə göndərildikdə həmin məktubun qeydiyyat nömrəsi və
göndərilmə tarixi barədə məlumat almaq
B) Müraciətə baxılması barədə yazılı cavab və ya müraciətin aidiyyəti üzrə göndərilməsinə
dair məlumat almaq
C) Müraciət barəsində qəbul edilmiş qərarla razılaşmadıqda həmin qərardan inzibati və (və
ya) məhkəmə qaydasında şikayət vermək
D) Müraciətin məzmununda vətəndaşın ailə və şəxsi həyatına aid sirr olan, habelə peşə və
ya kommersiya sirri olan sənədlərin və ya məlumatların məxfiliyinin təmin olunmasını
tələb etmək
E) Müraciətlər barəsində əsaslandırılmış qərarların qəbul edilməsini və bu qərarların
vaxtında və düzgün yerinə yetirilməsini təmin etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

349. Qeyd olunan bəndlərdən hansı səyyar xidmət müqaviləsinə xitam verməyə səbəb
sayılmır?
A) Tərəflər öz öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə
B) Tərəflər müqaviləyə xitam verilməsi barədə razılıq əldə etdikdə
C) Texnogen qəzalar (yanğın, partlayış, kimyəvi zəhərlənmə və s.)
D) Təbii qəzalar (ildırım, zəlzələ, yer sürüşməsi, sunami, daşqın və s.)
E) Tərəflərdən biri müqaviləyə xitam verilməsi barədə razı olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

350. Qeyd olunan bəndlərdən hansında “ASAN xidmət” mərkəzlərində əməkdaş xidməti
fəaliyyəti ilə bağlı əməl etməli olduğu tələblər göstərilmişdir? Tam və doğru cavabı
müəyyən edin.
1. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada əldə olunması və yayılması mümkünlüyünü
təmin etməli
2. Xidməti informasiyanı təqdim edəcəyi tədbirlərdə iştirakı (əvvəlcədən) və həmin
tədbirlərin nəticəsi barədə mərkəzin direktorunu məlumatlandırmalı
3. Xidməti fəaliyyəti zamanı əldə etdiyi məlumatları şəxsi maraqları üçün istifadə etməməli
4. İştirak etdiyi tədbirlərin nəticəsi barədə mərkəzin direktoru olmaqla heç kimə məlumat
verməməli

A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 1, 2, 4
D) 1, 2, 3, 4
E) 1, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları

351. Qeyd olunan bəndlərdən hansında icraçı səyyar xidmət üçün ödənilmiş xidmət haqqın
sifarişçiyə geri qaytarmalıdır?
A) Sifarişçi xidmət yerinə yetirilənədək müqaviləyə xitam verdiyi halda
B) Qanunvericiliklə sifarişçiyə sənədlərin verilməsini istisna edən hallar aşkar edildikdə
C) Sifarişçi tərəfindən icraçıya yanlış məlumat verdikdə
D) Sifarişçi tərəfindən icraçıya saxta sənədlər təqdim etdikdə
E) İcraçı təqsirli olaraq xidmət öhdəliyin yerinə yetirmədikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

352. Qeyd olunanlardan hansı “Vətəndaşların yazılı müraciətlərinin qəbulu, qeydiyyatı və
onlara baxılması qaydası”na aid deyil?
A) Vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlıq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi qaydada aparılır və müraciətə baxan subyektin rəhbəri tərəfindən təmin
edilir
B) Müraciətə baxan subyektlərin müraciətlərin qəbul edilməsi və cavablandırılması işini,
habelə elektron formada həyata keçirmək hüququ vardır
C) Müraciət edən şəxsin tələbi ilə ona müraciətin qeydiyyat nömrəsi, tarixi və onun
icraçısına dair məlumat bildirilir
D) Müraciətə baxan subyektlər və onların vəzifəli şəxsləri bu qanunla müəyyən edilmiş
qaydada verilən yazılı müraciətləri mütləq qəbul etməli, qeydiyyata almalı və onlara
baxılmasını təmin etməlidirlər
E) Müraciətə baxan subyektlər istənilən zaman verilən müraciəti qəbul etməkdən imtina
edə bilərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

353. Qeyd olunanlardan hansı qazdan istifadə edən istehlakçıların təhlükəsizlik tədbiri
olaraq vəzifə borcudur?
A) Tikinti obyektlərinin daxilində təmizliyə riayət olunmalı
B) Tikinti obyektlərinin daxilində növbəli iş qrafiki qurmalı
C) Tikinti obyektlərinin daxilində yeni avadanlıqlardan istifadə etməli
D) Tikinti obyektlərinin daxilində mühafizə kamera sistemi qurmalı
E) Tikinti obyektlərinin daxilində qaz sızmasını və dəm qazını müəyyən edən detektor
quraşdırmalı və onu işlək vəziyyətdə saxlamalı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı

354. Qeyd olunanlardan hansı səyyar xidmət sifarişi vermə üsuluna aid deyil?
A) Çağrı mərkəzinə (108, nömrəsinə) zəng etməklə
B) Mərkəzə birbaşa müraciət edərək sifarişçi özü və ya nümayəndəsi (qanuni
nümayəndəsi) olduğu şəxs üçün səyyar xidmət istəyini bildirərək müvafiq formanı
doldurmaqla
C) Azəriqaz İB-nin müraciətlər şöbəsinə müraciət etməklə
D) Çağrı mərkəzinə ( 9108 nömrəsinə) zəng etməklə
E) «asan.gov.az» internet saytının «səyyar xidmətlər» bölməsinə daxil olaraq səyyar xidmət
sifarişi formasını doldurmaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

355. Qış aylarında 1000 m3 qaza nə qədər adarant əlavə olunur?
A) 10 qram

B) 8 qram
C) 12 qram
D) 16 qram
E) 9,8 qram
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları

356. Qoşması olan sənədlərdə hansı halda qoşmadakı vərəqlərin sayı göstərilmir?
A) Qoşma sayı 15 vərəqdən çox olarsa
B) Qoşma sayı 5 vərəqdən çox olarsa
C) Qoşma sayı 10 vərəqdən çox olarsa
D) Qoşma kitab şəklində bağlanarsa
E) Qoşma sayı 25 vərəqdən çox olarsa
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında,dövlət mülkiyyətində olan və payların (səhmlərin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat”

357. Qrup üzvləri təqdim edildikdən sonra sifarişçiyə müvafiq xidmətin şərtləri izah olunur,
sifarişçinin sənədlərinin qanunvericilikdə müəyyən edilmiş sənədlərə uyğunluğu yoxlanılır.
Sənədlər qaydasında olduqda hansı prosedur həyata keçirilir?
A) Sənədlər qaydasında olduqda sifarişçinin şəxsiyyəti təyin edilir
B) Sənədlər qaydasında olduqda sifarişçi ilə müqavilə bağlanılır və ödənişlər qəbul edilir
C) Sənədlər qaydasında olduqda sifarişçinin sənədləri araşdırılır
D) Sənədlər qaydasında olduqda sifarişçini idarəyə dəvət edilir
E) Sənədlər qaydasında olduqda sifarişçi ilə görüş təyin edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

358. Referendumun və seçkilərin bilavasitə təşkili və keçirilməsi ilə əlaqədar müraciətlərin
edilməsi və onlara baxılması qaydası hansı qanunla tənzimlənir?
A) Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi ilə tənzimlənir
B) “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Qanunu ilə tənzimlənir
C) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Daxili Xidmət Nizamnaməsi və İntizam
Nizamnaməsi ilə tənzimlənir
D) “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
ilə tənzimlənir
E) “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

359. Sayğacda 10-cu menyunun yaranması nə anlama gəlir?
A) Sayğac mənfiyə işləyir
B) Sayğacın klapanı kiplənib
C) Smart kart interfeysində qisa qapanma aşkar edilib
D) Zavod plombuna mudaxilə
E) Batareyanın bitməsinə 30% dən az qalıb.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Smart tipli sayğacların xarakteristikası və istismarı

360. Sayğacın ekranında əmələ gələn Alarm 1 nə anlamına gəlir?
A) Zavod plombuna mudaxilə.

B) Batareyanın bitməsinə 30% dən az qalıb.
C) Smart kart interfeysində qisa qapanma aşkar edilib
D) Geriyə axın müşahidə edilib.
E) klapan hər hansı səbəbdən bağlanmayıb.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Smart tipli sayğacların xarakteristikası və istismarı

361. Sayğacın ekranında əmələ gələn Alarm 3 nə anlamına gəlir?
A) Zavod plombuna mudaxilə
B) Batareyanın bitməsinə 30% dən az qalıb
C) Smart kart interfeysində qısa qapanma aşkar edilib.
D) Geriyə axın müşahidə edilib.
E) Klapan hər hansı səbəbdən bağlanmayıb.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: smart tipli sayğacların xarakteristikası və istismarı

362. Sayğacın ekranında əmələ gələn F024 nə anlamına gəlir?
A) Sayğac mənfiyə işləyir
B) Smart kart interfeysində qisa qapanma aşkar edilib
C) Belə bir xəbərdarlıq növü mövcud deyil
D) Sayğac nasazdır dəyişmək lazımdır
E) Sayğac hər hansı kodda olduğu halda OFFa düşüb
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Smart tipli sayğacların xarakteristikası və istismarı

363. Sayğacın ekranında əmələ gələn F044 nə anlamına gəlir?

A) Geriyə axın müşahidə edilib
B) Klapan hər hansı səbəbdən bağlanmayıb
C) Zavod plombuna mudaxilə
D) Smart kart interfeysində qisa qapanma aşkar edilib
E) Belə bir xəbərdarlıq növü mövcud deyil
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Smart tipli sayğacların xarakteristikası və istismarı

364. Sayğacın elementinin(batareyasının) bitməsi ekranda hansı xəbərdarlıqla göstərilir?
A) Alarm 4
B) Alarm 1
C) Alarm 3
D) Alarm 5
E) Alarm 2
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Smart tipli sayğacların xarakteristikası və istismarı

365. Sənaye qaz qurğularının istifadəsi üçün qaz sayğacı hansı subyektin hesabına təchiz
edilir, quraşdırılır və dəyişdirilir?
A) Qaz paylayıcısının vəsaiti hesabına
B) İstehlakçının vəsaiti hesabına
C) Qarşılıqlı razılaşdırma əsasında
D) Dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına
E) Xüsusi fondlar hesabına
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

366. Sənaye qaz qurğusu olan istehlakçı qazın alqı-satqı müqaviləsində göstərilən həcmi
artırmaq və ya azaltmaq istədikdə nə etməlidir?
A) Bu barədə SOCAR-a Baş ofisinə yazılı müraciət etməlidir
B) Bu barədə Energetika Nazirlyinə yazılı müraciət etməlidir
C) Qaz paylayıcının Çağrı mərkəzinə zəng vasitəsi ilə müraciət etməlidir
D) Fövqəladə Hallar Nazirliyinə yazılı olaraq müraciət etməlidir
E) Bu barədə qaz paylayıcısına yazılı müraciət etməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

367. Sənaye qaz qurğusu olan istehlakçının qazın alqı-satqı müqaviləsində göstərilən həcmi
artırmaq və ya azaltmaq haqqında müraciətinə qazpaylayıcısı hansı müddətdə baxıb
əsaslandırılmış qərar qəbul edərək istehlakçını məlumatlandırmalıdır?
A) 5 (beş) iş günü müddətində
B) 5 (beş) günü müddətində
C) 10 (on) iş günü müddətində
D) 10 (on) gün müddətində
E) 7 (yeddi) iş günü müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

368. Sənədin surət olması haqda birinci vərəqinin yuxarı sağ küncündə hansı qeyd yazılır?
A) “Düzdür”
B) “Surət”
C) “Həqiqi”

D) “Təsdiq”
E) “Əsli”
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında,dövlət mülkiyyətində olan və payların (səhmlərin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat

369. Səyyar xidmət avtomobillərinin hərəkət qrafiki necə və kim tərəfdən izlənilir?
A) Səyyar xidmət avtomobillərinin hərəkət qrafiki izlənilmir
B) İnternet vasitəsilə Azəriqaz İb tərəfindən və yaranmış problemlərin aradan qaldırılması
üçün tədbirlər görülür
C) Səyyar xidmət şöbəsi tərəfindən xüsusi proqram təminatı vasitəsilə səyyar xidmət
avtomobillərinin hərəkət qrafiki izlənilir və yaranmış problemlərin aradan qaldırılması
üçün tədbirlər görülür
D) Xüsusi proqram vasitəsilə Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən və yaranmış problemlərin
aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülür
E) Xüsusi proqram vasitəsilə Energetika Nazirliyi tərəfindən və yaranmış problemlərin
aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülür
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

370. Səyyar xidmət hansı müqavilə əsasında həyata keçirilir?
A) Səyyar xidmət İnnovasiyalar Mərkəzi və sifarişçi arasında bağlanmış səyyar xidmət
müqaviləsi əsasında həyata keçirilir
B) Səyyar xidmət Energetika Nazirliyi və sifarişçi arasında bağlanmış xidmət müqaviləsi
əsasında həyata keçirilir
C) Səyyar xidmət Azəriqaz İB və sifarişçi arasında bağlanmış xidmət müqaviləsi əsasında
həyata keçirilir

D) Səyyar xidmət Təhsil Nazirliyi və sifarişçi arasında bağlanmış xidmət müqaviləsi
əsasında həyata keçirilir
E) Səyyar xidmət Müdafiə Nazirliyi və sifarişçi arasında bağlanmış xidmət müqaviləsi
əsasında həyata keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

371. Səyyar xidmət həyata keçirilərkən hansı işlərin görülməsi üçün yerli əhalidən xidmət
prosesinə könüllülər cəlb olunur?
A) Xidmət həyata keçirilərkən sənədlərin daşınması üçün yerli əhalidən xidmət prosesinə
könüllülər cəlb olunur
B) Xidmət həyata keçirilərkən təmizlik işləri üçün üçün yerli əhalidən xidmət prosesinə
könüllülər cəlb olunur
C) Xidmət həyata keçirilərkən xidmət üçün müraciət edən şəxslərin sənədlərinin
hazırlanması, vətəndaş axınının idarə olunması və digər texniki işlərin görülməsi üçün yerli
əhalidən xidmət prosesinə könüllülər cəlb olunur
D) Xidmət həyata keçirilərkən mühafizə işləri üçün yerli əhalidən xidmət prosesinə
könüllülər cəlb olunur
E) Xidmət həyata keçirilərkən əhalinin təlimatlandırma işləri üçün üçün yerli əhalidən
xidmət prosesinə könüllülər cəlb olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

372. Səyyar xidmət müqaviləsi hansı qanunla tənzimlənir və onun əsasında tərtib
olunmuşdur?
A) SOCAR-ın daxili Nizamnamə qanunları ilə
B) Nazirlər Kabinetinin Qaz haqqında 80 saylı qərarı ilə

C) Nazirlər Kabinetinin Qaz təchizatının ümumi şərtləri haqqında 87 saylı qərarı ilə
D) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə
E) Asan Xidmət mərkəzinin daxili qanunları ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

373. Səyyar xidmət müqaviləsi nə zaman qüvvəyə minir?
A) 3 iş günü ərzində
B) İmzalandığı andan
C) 5 iş günü ərzində
D) Müqavilənin əsli sədr tərəfdən təsdiqləndikdə
E) 1 iş günü ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

374. Səyyar xidmət müqaviləsində Dövlət rüsumu və ya xidmət haqqı (digər ödənişlər)
nəzərdə tutulmadığı halda “yazı ilə” hissəsində ....... sözü yazılmalıdır. Cümləni tamamlayın.
A) ödənişsiz
B) güzəştli
C) pulsuz
D) rəqəmlə 0
E) “yoxdur”
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

375. Səyyar xidmət üçün müqavilə hansı formada tərtib olunur?
A) Müqavilə 1 (bir) nüsxədə tərtib edilir. Müqavilənin bir nüsxəsi sifarişçiyə, təqdim edilir
B) Müqavilə 3 (üç) nüsxədə tərtib edilir. Müqavilənin bir nüsxəsi sifarişçiyə, digər nüsxəsi
Energetika Nazirliyinə və Şöbəyə təqdim edilir
C) Müqavilə 2 (iki) nüsxədə tərtib edilir. Müqavilənin bir nüsxəsi sifarişçiyə, digər nüsxəsi
İnnovasiyalar Mərkəzinə və surəti şöbəyə təqdim edilir
D) Müqavilə 2 (iki) nüsxədə tərtib edilir. Müqavilənin bir nüsxəsi sifarişçiyə, digər nüsxəsi
Azəriqaz İB-nə təqdim edilir
E) Müqavilə 2 (iki) nüsxədə tərtib edilir. Müqavilənin bir nüsxəsi sifarişçiyə, digər nüsxəsi
Qaz İxracı İdarəsinə təqdim edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

376. Səyyar xidmət zamanı həmin ünvanda əlavə müraciət olduqda qrup rəhbəri hansı
tədbirlər görür?
A) Xidmət zamanı həmin ünvanda əlavə müraciət olduqda qrup rəhbəri dərhal lazım olan
sənədi təşkil edir
B) Xidmət zamanı həmin ünvanda əlavə müraciət olduqda qrup rəhbəri verilən sifarişi
dərhal qeydə alır
C) Xidmət zamanı həmin ünvanda əlavə müraciət olduqda qrup rəhbəri şöbəyə zəng edərək
həmin ünvanda yeni sifarişin olduğu barədə məlumat verir
D) Xidmət zamanı həmin ünvanda əlavə müraciət olduqda qrup rəhbəri sifarişi müvəqqəti
dondurur
E) Xidmət zamanı həmin ünvanda əlavə müraciət olduqda qrup rəhbəri sifarişi qeydə almır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

377. Səyyar xidməti nəticəsində verilməli olan sənədi yerində hazırlamaq mümkündürsə
hazırlanaraq sifarişçiyə təqdim edilir, digər hallarda hansı proses baş verir?
A) Digər hallarda sifariş müvəqqəti dondurulur
B) Digər hallarda hazır sənədlərin sifarişçiyə çatdırılma vaxtı onunla dəqiqləşdirilir və
bundan sonra səyyar qrup sifarişçinin ünvanını tərk edir
C) Digər hallarda sifariş ləğv edilir
D) Digər hallarda sifarişçinin başqa sifarişi qeydə alınır
E) Digər hallarda sifariş idarəyə yönləndirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

378. Səyyar xidmətin həyata keçiriləcəyi yer, müddət və göstəriləcək xidmətlər barədə
məlumat əhaliyə hansı formada və nə zaman verilir?
A) Xidmətə başlamadan azı 3 gün əvvəl və xidmət dövründə Dövlət Agentliyinin
İnformasiya təminatı şöbəsi tərəfindən ölkə və yerli kütləvi informasiya vasitələrində
xidmətin həyata keçiriləcəyi yer, müddət və göstəriləcək xidmətlər barədə əhaliyə ətraflı
məlumat verilməsi təmin edilir
B) Bu barədə məlumat verilmir
C) Xidmətə başlamadan azı 10 gün əvvəl və xidmət dövründə Dövlət Agentliyinin
İnformasiya təminatı şöbəsi tərəfindən teleqram vasitəsilə xidmətin həyata keçiriləcəyi yer,
müddət və göstəriləcək xidmətlər barədə əhaliyə ətraflı məlumat verilməsi təmin edilir
D) Xidmətə başlamadan azı 30 gün əvvəl və xidmət dövründə Dövlət Agentliyinin
İnformasiya təminatı şöbəsi tərəfindən Agentliyin idarə manitorunda xidmətin həyata

keçiriləcəyi yer, müddət və göstəriləcək xidmətlər barədə əhaliyə ətraflı məlumat verilməsi
təmin edilir
E) Xidmətə başlamadan azı 15 gün əvvəl və xidmət dövründə Dövlət Agentliyinin
İnformasiya təminatı şöbəsi tərəfindən Agentliyin Xüsusi buraxılış jurnalında xidmətin
həyata keçiriləcəyi yer, müddət və göstəriləcək xidmətlər barədə əhaliyə ətraflı məlumat
verilməsi təmin edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

379. Səyyar xidmətin həyata keçirilməsi haqqında şikayət və təkliflərini çatdırması üçün
sifarişçiyə nə təklif edilir?
A) Səyyar xidmətin həyata keçirilməsi haqqında şikayət və təkliflərini çatdırması üçün
sifarişçiyə sertifikat təqdim olunur
B) Səyyar xidmətin həyata keçirilməsi haqqında şikayət və təkliflərini çatdırması üçün
sifarişçiyə idarədə görüş təklif olunur
C) Səyyar xidmətin həyata keçirilməsi haqqında şikayət və təkliflərini çatdırması üçün
sifarişçiyə rəy bildirmək təklif olunmur
D) Səyyar xidmətin həyata keçirilməsi haqqında şikayət və təkliflərini çatdırması üçün
sifarişçiyə pulsuz təkrar sifariş təklif olunur
E) Səyyar xidmətin həyata keçirilməsi haqqında şikayət və təkliflərini çatdırması üçün
sifarişçiyə məmnunluq anketinin doldurulması təklif edilir.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

380. Səyyar xidmətin icrası ilə bağlı sifarişçi tərəfindən icraçıya sənədlərin təqdim edilməsi,
habelə xidmətin icrası nəticəsində əldə olunanların sifariş verənə verilməsi tərəflər
arasında necə rəsmiləşdirilir?

A) Təbii qazın verilməsi müqaviləsi ilə rəsmiləşdirilir
B) Səyyar xidmət müqaviləsi ilə rəsmiləşdirilir
C) Əmək müqaviləsi ilə rəsmiləşdirilir
D) Rəsmiləşdirilmir
E) Səyyar xidmət üzrə sənədlərin təhvil-təslim aktı ilə rəsmiləşdirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

381. Səyyar xidmətlə bağlı müvafiq ərazi üzrə yerli icra hakimiyyəti orqanının məsul şəxsi
ilə əlaqə saxlamaq qeyd olunanlardan hansı bəndin vəzifə borcudur?
A) Səyyar qrup üzvü
B) Səyyar qrup rəhbəri
C) Agentliyin rəhbəri
D) Yerli əhalidən təşkil olunmuş könüllülər
E) Azəriqaz İB nin rəhbəri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

382. Sifarişçinin sifariş etmək istədiyi xidmətin qəbul edilməsi mümkün olmazsa hansı
tədbirlər görülür?
A) Sifariş ləğv edilir
B) Sifariş müəyyən müddətə dondurulur

C) Sifarişçinin sifariş etmək istədiyi xidmətin qəbul edilməsi mümkün olmazsa və bunun
səbəbi mərkəzdə göstərilən digər xidmətin göstərilməsi ilə aradan qaldırılması mümkün
olarsa ona həmin xidmət təklif olunur
D) Sifarişçinin digər xidmət istəyi yerinə yetirilir
E) Sifarişçiyə sertifikat verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

383. Siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq olunan ictimai əhəmiyyətli
funksiyaları yerinə yetirən hüquqi şəxslərə, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və sosial sahələrdə
xidmət göstərən özəl hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara müraciət edilməsi və həmin
müraciətlərə baxılması qaydası hansı qanunla tənzimlənir?
A) Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi ilə tənzimlənir
B) “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Qanunu ilə tənzimlənir
C) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Daxili Xidmət Nizamnaməsi və İntizam
Nizamnaməsi ilə tənzimlənir
D) Azərbaycan Respublıkasının “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Qanunu ilə
tənzimlənir
E) “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir.
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

384. Sual xarakterli müraciət vərəqələrinin araşdırılması, zəruri olduğu hallarda Çağrı
Mərkəzinin təmsil etdiyi dövlət orqanının aidiyyəti struktur vahidinə münasibət bildirmək
üçün göndərilməsi, sualın cavabını hazırlamaqla müraciət edənə təqdim edilməsini həyata
keçirən əməkdaşlar dedikdə hansı anlayış başa düşülür?
A) Təmsilçi
B) Dəstək qrupu

C) Birbaşa əlaqə qrupu
D) Müraciətlərlə iş qrupu
E) Çağrı Mərkəzinin audit qrupu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili qaydaları”.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50 nömrəli qərarı

385. Surətlərin təsdiq edilməsi üçün “İmza” rekvizitindən aşağıda sol sahədə hansı
təsdiqləyici imza əlavə edilir?
A) “Düzdür”
B) “Surət”
C) “Həqiqi”
D) “Təsdiq”
E) “Əsli”
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət orqanlarında,dövlət mülkiyyətində olan və payların (səhmlərin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat”

386. Təbii qazdan səmərəli istifadə və qaz qurğularının etibarlı istismarı sahəsi üzrə
qaydaların tələblərinin yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətini hansı dövlət orqanı tərəfdən
həyata keçirir?
A) Bu qaydaların tələblərinin yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətini öz səlahiyyətləri
daxilində texniki təhlükəsizlik sahəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
həyata keçirir
B) Bu qaydaların tələblərinin yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətini öz səlahiyyətləri
daxilində texniki təhlükəsizlik sahəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi həyata keçirir
C) Bu Qaydaların tələblərinin yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətini öz səlahiyyətləri
daxilində qazdan səmərəli istifadə və qaz qurğularının etibarlı istismarı sahəsi üzrə

Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi və texniki təhlükəsizlik sahəsi üzrə
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi həyata keçirirlər
D) Bu qaydaların tələblərinin yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətini öz səlahiyyətləri
daxilində texniki təhlükəsizlik sahəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
həyata keçirir
E) Bu qaydaların tələblərinin yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətini öz səlahiyyətləri
daxilində texniki təhlükəsizlik sahəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi
həyata keçirir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı

387. Təbii qazın kimyəvi xüsusiyətlərini göstərin.
A) Rəngli, iysiz, dadsız, havadan ağır qazdır
B) Rəngli, kəskin iyili, havadan yüngül qazdır
C) Rəngsiz, iysiz, havadan yüngül qazdır
D) Rəngsiz, iysiz, dadsız, havadan ağır
E) Sarı rəngli, iysiz, dadlı, havadan yüngül qazdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Qazların kimyəvi xüsusiyyətləri

388. Təbii qazın texniki təhlükəsizlik sahəsi üzrə qaydaların tələblərinin yerinə
yetirilməsinə dövlət nəzarətini hansı dövlət orqanı tərəfdən həyata keçirir?
A) Bu qaydaların tələblərinin yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətini öz səlahiyyətləri
daxilində texniki təhlükəsizlik sahəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
həyata keçirir
B) Bu qaydaların tələblərinin yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətini öz səlahiyyətləri
daxilində texniki təhlükəsizlik sahəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi həyata keçirir

C) Bu qaydaların tələblərinin yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətini öz səlahiyyətləri
daxilində texniki təhlükəsizlik sahəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
həyata keçirir
D) Bu qaydaların tələblərinin yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətini öz səlahiyyətləri
daxilində texniki təhlükəsizlik sahəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar
Nazirliyi həyata keçirir
E) Bu qaydaların tələblərinin yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətini öz səlahiyyətləri
daxilində texniki təhlükəsizlik sahəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi
həyata keçirir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı

389. Təsdiq olunmuş növbəlilik qrafikində aşağıdakı hallardan hansında mərkəzin
direktoru tərəfindən dəyişiklik edilmir?
A) İşçinin işə gəlməməsi halında
B) İşçinin xahişinin nəzərə alınması halında
C) İşçinin məzuniyyətdə olduğu halda
D) İşçinin işdən çıxması halında
E) Müştəri məmnuniyyətinin qiyməti aşağı olan halda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları

390. Vətəndaş müraciətinə uzun müddətlərdə baхılması nəticəsində lazım оlan məlumat öz
əhəmiyyətini itirə bilərsə, həmin müraciətə hansı müddətə baхılmalıdır?
A) 1 gün ərzində, bu mümkün оlmadıqda isə 48 saatdan gеc оlmayaraq
B) 2 gün ərzində, bu mümkün оlmadıqda isə 72 saatdan gеc оlmayaraq
C) 3 gün ərzində, bu mümkün оlmadıqda isə 96 saatdan gеc оlmayaraq
D) 4 gün ərzində, bu mümkün оlmadıqda isə 120 saatdan gеc оlmayaraq
E) Dərhal, bu mümkün оlmadıqda isə 24 saatdan gеc оlmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

391. Vətəndaş müraciətinin baxılması zamanı hansı halda müraciət edənə cavab
məktubunda həmin qərardan şikayət verilməsi qaydası izah edilir? Tam və doğru cavabı
müəyyən edin
1. Müraciətin baxılmamış saxlanılması
2. Müraciət tam təmin edildikdə
3. Müraciətin rədd edilməsi barədə qərar qəbul olunduqda
4. Müraciət qismən təmin edildikdə
A) 1.2.3
B) 1.2.4
C) 1.3.4
D) 2.3.4
E) 2.3
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

392. Vətəndaşın ... olduqda elektron xidmətlər vasitəsilə qəbula yazıla bilir. Cümləni
tamamlayın.
A) Ali təhsil sənədi
B) İş yerindən arayış
C) Yaşayış yerindən arayış
D) Sürücülük vəsiqəsi
E) Elektron imzası
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

393. Vətəndaşın müraciəti qəbul olunduqda hansı məlumatlar qeyd olunur? Tam və doğru
cavabı qeyd edin,
1. Daxilolma tarixi
2. Qeydiyyat nömrəsi
3. Hansı dərəcədə məxfi olduğu
4. Müraciət edənin doğum tarixi
A) 1.2.3
B) 1.2
C) 2.3.4
D) 1.2.4
E) 1.3.4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

394. Vətəndaşın öz müraciət hüququnu həyata keçirməsi digər şəxslərin ... Cümləni
tamamlayın.
A) Hüquqlarını və azadlıqlarını pozmamalıdır
B) Müraciət etmək hüququnu pozmalıdır
C) Müraciətindən asılı olmamalıdır
D) Müraciətindən asılı olmalıdır
E) Vəzifəsindən asılı olmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

395. Vətəndaşın qəbulu zamanı onun müraciətində qaldırılan məsələnin digər müraciətə
baxan subyektlərin və onların vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətinə aid olduğu aşkar edilərsə,
hansı tədbir görülür?
A) Vətəndaşın müraciəti cavablandırılmadan imtina olunur
B) Vətəndaşdan müraciətin yenidən eyni qaydada verilməsi tələb olunur

C) Vətəndaşın müraciəti şifahi qaydada cavablandırılır
D) Vətəndaşa aidiyyəti üzrə müraciət etmə qaydası izah olunur
E) Vətəndaşın müraciəti müəyyən müddətə dondurulur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

396. Vətəndaşın şifahi müraciəti ilə bağlı qəbula dair qeyd hansı şəkildə aparılır? Cümləni
tamamlayın.
A) Qeydiyyat-nəzarət vərəqəsində
B) Elektron qaydada
C) Vətəndaşa verilmiş kitabçada
D) Möhürlənmiş blankda
E) Agentliyin xüsusi tərtib edilmiş kitabında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

397. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən“müraciət barəsində qəbul edilmiş qərarla razılaşmadıqda həmin qərardan inzibati və (və
ya) məhkəmə qaydasında şikayət vermək” bəndi hansı şəxsin hüququna aiddir?
A) Müraciətinə baxılan vətəndaşın hüququna
B) Qrup rəhbərinin hüququna
C) Müraciətə baxan subyektin hüququna
D) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin hüququna
E) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun hüququna
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

398. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən“müraciətə baxılması barədə yazılı cavab və ya müraciətin aidiyyəti üzrə göndərilməsinə
dair məlumat almaq” bəndi hansı şəxsin hüququna aiddir?
A) Qrup rəhbərinin hüququna
B) Müraciətə baxan subyektin hüququna
C) Müraciətinə baxılan vətəndaşın hüququna
D) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin hüququna
E) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun hüququna
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

399. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən“müraciətə baxılmasının dayandırılması barədə ərizə ilə müraciət etmək” bəndi hansı
şəxsin hüququna aiddir?
A) Qrup rəhbərinin hüququna
B) Müraciətə baxan subyektin hüququna
C) Müraciətinə baxılan vətəndaşın hüququna
D) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin hüququna
E) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun hüququna
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

400. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən“müraciətə obyektiv, hərtərəfli və vaxtında baxılmasını təmin etməlidirlər” bəndi hansı
şəxsin vəzifə borcuna aiddir?
A) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin
B) Müraciətinə baxılan vətəndaşın
C) Müraciətə baxan subyektin

D) Səyyar xidmətin Qrup rəhbərinin
E) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

401. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən“müraciətin baxılmasına dair sənədlərin və materialların digər şəxslərin hüquqlarına
toxunmaması və ya qanunla dövlət sirri təşkil edən məlumatlara və ya qanunla qorunan
digər məlumatlara aid edilməməsi şərti ilə həmin sənəd və materiallarla tanış olmaq” bəndi
hansı şəxsin hüququna aiddir?
A) Qrup rəhbərinin hüququna
B) Müraciətinə baxılan vətəndaşın hüququna
C) Müraciətə baxan subyektin hüququna
D) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin hüququna
E) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun hüququna
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

402. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən“müraciətin məzmununda vətəndaşın ailə və şəxsi həyatına aid sirr olan, habelə peşə və ya
kommersiya sirri olan sənədlərin və ya məlumatların məxfiliyinin təmin olunmasını tələb
etmək” bəndi hansı şəxsin hüququna aiddir?
A) Qrup rəhbərinin hüququna
B) Müraciətinə baxılan vətəndaşın hüququna
C) Müraciətə baxan subyektin hüququna
D) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin hüququna
E) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun hüququna
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

403. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən“müraciətin tam və hərtərəfli araşdırılması üçün əlavə sənəd və materiallar təqdim etmək
və ya bu sənədlərin əldə edilməsini müraciətə baxan subyektdən xahiş etmək” bəndi hansı
şəxsin hüququna aiddir?
A) Qrup rəhbərinin hüququna
B) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun hüququna
C) Müraciətə baxan subyektin hüququna
D) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin hüququna
E) Müraciətinə baxılan vətəndaşın hüququna
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

404. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda - “kağız üzərində və ya elektron
formada tərtib edilmiş müraciət” dedikdə hansı müraciət başa düşülür?
A) Kollektiv müraciət
B) Anonim müraciət
C) Şifahi müraciət
D) Yazılı müraciət
E) Elektron müraciət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

405. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda - “müraciət edənin şifahi müraciətinin
qəbulunu, texniki vasitələrin köməyi ilə qeydiyyatını və cavablandırılmasını həyata
keçirmək üçün yaradılmış rabitə xidməti” dedikdə hansı müraciət başa düşülür?
A) Kollektiv müraciət
B) Telefon müraciəti

C) Şifahi müraciət
D) Yazılı müraciət
E) Elektron müraciət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

406. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda-“müraciətə baxan subyektin rəhbəri,
dövlət orqanında inzibati vəzifə tutan və hakimiyyət səlahiyyətləri olan şəxs” kimə aid
edilir?
A) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsi
B) Müraciətə baxan subyekt
C) Müraciət edən vətəndaş
D) Müraciət edən fiziki şəxs
E) Müraciət edən hüquqi şəxsin səlahiyyətli nümayəndəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

407. Vətəndaşların qəbul edilməsi qaydasına əsasən müraciətə baxan subyektin rəhbəri və
ya digər vəzifəli şəxsləri hansı halda vətəndaşı dərhal qəbul etməlidirlər?
A) İstənilən halda dərhal qəbul edilməlidir
B) Vətəndaşın istəyinə əsasən qəbul edilməlidir
C) Təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi tələb edildikdə
D) Sıra növbəsinə riayət olunmalıdır
E) Vətəndaşın sağlamlıqla əlaqəli sıra gözləmə problemi olduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

408. Vətəndaşların şikayət müraciətlərini baxılması üçün kimlərə göndərmək qadağandır?
A) Müraciətə baxan subyektlərin vəzifəli şəxslərinə
B) Müraciətə baxan subyektlərə
C) Müvafiq icra hakimiyyəti nümayəndələrinə və ya onun vəzifəli şəxslərinə
D) Bələdiyyə orqanı nümayəndələrinə və ya onun vəzifəli şəxslərinə
E) Şikayət edilən müraciətə baxan subyektə və ya onun vəzifəli şəxslərinə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

409. Vətəndaşların, şikayət müraciətlərini baxılması üçün təmin etmək mümkün olmadıqda,
hansı tədbir görülür?
A) Vətəndaşa qanunla müəyyən edilmiş qaydada məhkəməyə müraciət etmək hüququ izah
olunur
B) Vətəndaşın müraciəti müəyyən müddətə dondurulur və müraciətə cavab verilmir
C) Vətəndaşın müraciəti ləğv olunur və müraciətə cavab verilmir
D) Vətəndaşa qanunla müəyyən edilmiş qaydada yenidən müraciət etməsi izah olunur
E) Vətəndaşa bu mövzuda bir daha müraciət yazmaması bildirilir və xəbərdarlıq edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

410. Xidmət zamanı fərqlənmiş könüllülər necə mükafatlandırırlar?
A) Xidmət zamanı fərqlənmiş könüllülər sertifikatla təltif olunurlar
B) Xidmət zamanı fərqlənmiş könüllülərə pul mükafatları verilir
C) Xidmət zamanı fərqlənmiş könüllülər Agentlikdə işlə təmin olunurlar
D) Xidmət zamanı fərqlənmiş könüllülərə həvəsləndirici heç bir tədbir görülmür
E) Xidmət zamanı fərqlənmiş könüllülər medalla təltif olunurlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

411. Xidmətin fasiləsizliyini təmin etmək məqsədi ilə nahar fasiləsindən işçilərin ... xidmət
yerində olmaq şərti ilə istifadə edilməlidir. Cümləni tamamlayın.
A) ən azı 5 nəfər
B) ən azı 3 nəfər
C) ən azı yarısı
D) ən azı 1 nəfər
E) ən azı 2 nəfər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

412. Xüsusi nəqliyyat vasitələri ilə səyyar xidmətlərin təşkili və həyata keçirilməsi üçün
hansı ayda növbəti il üzrə fəaliyyət qrafiki təsdiqlənir?
A) Hər ilin iyul ayı ərzində növbəti il üzrə fəaliyyət qrafiki təsdiqlənir və Dövlət Agentliyinin
internet informasiya ehtiyatında ictimaiyyətə açıqlanır
B) Hər ilin sentyabr ayı ərzində növbəti il üzrə fəaliyyət qrafiki təsdiqlənir və Dövlət
Agentliyinin internet informasiya ehtiyatında ictimaiyyətə açıqlanır
C) Hər ilin yanvar ayı ərzində növbəti il üzrə fəaliyyət qrafiki təsdiqlənir və Dövlət
Agentliyinin internet informasiya ehtiyatında ictimaiyyətə açıqlanır
D) Hər ilin may ayı ərzində növbəti il üzrə fəaliyyət qrafiki təsdiqlənir və Dövlət
Agentliyinin internet informasiya ehtiyatında ictimaiyyətə açıqlanır
E) Hər ilin dekabr ayı ərzində növbəti il üzrə fəaliyyət qrafiki təsdiqlənir və Dövlət
Agentliyinin internet informasiya ehtiyatında ictimaiyyətə açıqlanır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN

Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

413. Yalnız tikintisi və ya yenidən qurulması nəzərdə tutulan, habelə qaz təchizatı sxemi
dəyişdirilən qaz qurğularının qazpaylayıcı şəbəkəyə qoşulması üçün qaz paylayıcıdan hansı
sənədlər alınmalıdır?
A) İstismara qəbul aktı
B) Texniki şərtlər
C) Təhvil-təslim aktı
D) İstifadə şərtləri
E) Texniki istismar şərtləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

414. Yay aylarında 1000 m3 qaza nə qədər adarant əlavə olunur?
A) 18 qram
B) 11 qram
C) 16 qram
D) 14 qram
E) 8 qram
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İstinad: Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları

415. Yazılı müraciət zamanı müraciət nümayəndə vasitəsilə təqdim edildikdə, nümayəndə
haqqında hansı məlumat qeyd olunmur?
A) Doğum tarixi
B) Adı

C) Soyadı
D) Atasının adı
E) Ünvanı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

416. Yazılı müraciət zamanı müraciətə baxan subyekt haqqında hansı məlumatlar qeyd
olunur?
A) Müraciətə baxan subyektin və ya onun vəzifəli şəxsinin yaşayış ünvanı
B) Müraciətə baxan subyektin və ya onun vəzifəli şəxsinin ali təhsil diplomu
C) Müraciətə baxan subyektin və ya onun vəzifəli şəxsinin iş təcrübəsi
D) Müraciətə baxan subyektin və ya onun vəzifəli şəxsinin yaş həddi
E) Müraciətə baxan subyektin adı və ya onun vəzifəli şəxsinin adı, soyadı, vəzifəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

417. Yerli əhalidən səyar xidməti prosesinə könüllülər cəlb olunmamışdan öncə qrup
rəhbəri hansı proseduru həyata keçirir?
A) Xidmətə cəlb edilməmişdən qabaq qrup rəhbəri könüllülər barədə araşdırma aparır
B) Xidmətə cəlb edilməmişdən qabaq qrup rəhbəri könüllülərin ad və soyadlarını qeyd edir
C) Xidmətə cəlb edilməmişdən qabaq qrup rəhbəri könüllüləri imtahan edib yoxlayır
D) Xidmətə cəlb edilməmişdən qabaq qrup rəhbəri könüllülərə həvəsləndirici mükafat verir
E) Xidmətə cəlb edilməmişdən qabaq qrup rəhbəri könüllülərlə görüş keçirir, onları
təlimatlandırır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” və “ASAN

Kommunal mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin səyyar formada göstərilməsinin təşkili”
Qaydaları

418. Zirzəmidə, binanın girişində, həyətdə, küçədə qaz iyinin hiss edilməsi zamanı hansı
təcili tədbirlər görülməlidir?
A) Ətrafdakıları ehtiyat tədbirləri barədə xəbərdar etməli, elektrik işıqlarını yandırmamalı
və ya söndürməməli və qaz paylayıcısına təcili məlumat verməli
B) Həmin ərazidən təcili uzaqlaşmalı və qaz paylayıcısına təcili məlumat verməli
C) Dərhal elektrik işıqlarını yandırmalı və qaz paylayıcısına təcili məlumat verməli
D) Ətrafdakıları ehtiyat tədbirləri barədə xəbərdar etməməli və ordan uzaqlaşmalı
E) Dərhal elektrik işıqlarını söndürməli və həmin ərazidən uzaqlaşmalı və qaz paylayıcısına
təcili məlumat verməli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı

419. Zirzəmidə, binanın girişində, həyətdə, küçədə qaz iyinin hiss edilməsi zamanı istehlakçı
dərhal hansı işləri görməlidir? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.Ətrafdakıları ehtiyat tədbirləri barədə xəbərdar etməli
2.Elektrik işıqlarını yandırmamalı və ya söndürməməli
3.Qaz dolmuş ərazidən insanların çıxarılması üzrə tədbirlər görməli
4.Açıq od və qığılcım yaranmasının qarşısının alınması üzrə tədbirlər görməli
5.Qaz paylayıcısına təcili məlumat verməli

A) 1, 2, 3, 4, 5
B) 1, 2, 3
C) 2, 3, 4
D) 1, 2, 4, 5
E) 1, 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan İstifadə qaydaları”

