Böyük ekspert (Malların satınalınması üzrə qrup) vəzifəsi üzrə test
tapşırıqları
1. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa istinadən
aşağıda verilənlərdən biri dövlət satınalmaları üzrə müvafiq icra hakimiyyəti
orqanlarının keçirdiyi işlərə aid deyil.
A) Emitent fəaliyyətin həyata keçirir
B) Dövlət satınalmalarına dair hesabatların tərtibi qaydalarını müəyyənləşdirir
C) Satınalamaların təşkili və aparılması üzrə satınalan təşkilatlara metodiki və
təşkilati kömək göstərir
D) Müsabiqənin qanuniliyinə və müqavilələrin icrasına nəzarət edir
E) Dövlət satınalamaları zamanı yaranan mübahisəli məsəslələri araşdırır
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
2. Tədarükat metodlarından olan “Bir partiya ilə məhsulların tədarükü” metodunun
əsas xüsusiyyətlərini qeyd edin.
A) Sənədləşmələrin həcmi azalır, rəsmiləşdirmə sadələşir, yüksək ticarət güzəştləri
edilməsinə şərait yaradır, sifariş edilən partiyanın tam göndərilməsinə zəmanət verir
B) Xammal, material və dəstləşdirici məmulatları alan istehlakçı firmalar istehsalı
planlaşdırılan məhsulun buraxılışınnı tezləşdirir
C) İstehsal ehtiyatlarının səviyyəsini normallaşdırır, dövriyyə vəsaitlərinin dövr
sürətini artırır
D) Ucuz və tez istehlak olunması nəzərdə tutulan məhsulların alınması zamanı
istifadə edilir
E) Ayrı-ayrı mal-materialların alınmasına tələbat yarandıqca məəhsulgöndərənlərlə
istehlakçılar arasında sifariş partiyalarının həcmi, göndərilmə müddətləri və nəqliyyat
vasitələrinin seçimi barədə şifahi və ya yazılı əlaqə yaradılır
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005
3. Satınalan təşkilat hansı halda satınalma tenderini davam etdirmir
A) Tender təklifi vermiş iddiaçıların sayı üçdən az olduqda
B) Tender təklifi vermiş iddiaçıların sayı beşdən az olduqda
C) Tender təklifi vermiş iddiaçıların sayı yeddidən az olduqda
D) Tender təklifi vermiş iddiaçıların sayı üç olduqda
E) Tender təklifi vermiş iddiaçıların sayı 9 dan az olduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu .Bakı
şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il . № 245-IIQ.. maddə 11. Səh.9
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4. Sifariş edilmiş məhsulun gecikməsi nəticəsində istehsal və ticarət prosesinə ziyan
dəyməməsi üçün yaradılan ehtiyatlar hansıdır?
A) Sığorta ehtiyatları
B) Cari ehtiyatlar
C) Təbii ehtiyatlar
D) Rüblük ehtiyatlar
E) Mövsümi ehtiyatlar
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999
5. Mal nümunəsi anlayışının izahı hansı variantda tam düzgün verilmişdir?
A) Məhsulun bir hissəsi olub, onun bütün fiziki xüsusiyyətlərini özündə əks etdirəndir
B) Məhsulun lazımlı hissəsi olub, bütün tədqiqat obyektinin tərkibi və
xüsusiyyətlərini olduğu kimi əks etdirəndir
C) Məhsulun gömrükdən keçirilməyən hissəsi olub, onun bütün tərkibini,
xüsusiyyətlərini və strukturunu bütünlükdə özündə əks etdirəndir
D) Məhsulun bir hissəsi olub, onun strukturunu bütünlükdə özündə əks etdirəndir
E) Məhsulun bir hissəsi olub, onun bütün tərkibini, xüsusiyyətlərini və strukturunu
bütünlükdə özündə əks etdirəndir
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük
ekspertizası. Bakı, 2003
6. Hansı sənədin əsasında mal-material anbara qəbul olunmalıdır?
A) Müqavilə əsasında
B) Təchizat şöbəsi tərəfindən verilmiş məktub əsasında
C) Qaima-faktura əsasında
D) Faktura əsasında
E) Rəhbərliyin yazılı göstərişi əsasında
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
7. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
tenderdə iddiaçı kimi iştirak etmək istəyən malgöndərən (podratçı) satınalan təşkilata
aşağıdakı sənədlərdən hansıları təqdim edir? 1.Tenderdə iştirak etmək üçün ərizə.
2.İştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən bank sənədi (Açıq müsabiqə olarsa).
3.Tender təklifi. 4.Malgöndərən (podratçı) haqqında tələb olunan sənədlər.
5.Malgöndərənin (podratçının) qarşıdakı bir ildə ərzində planlaşdırdığı işlər
A) 1, 2, 3, 4, 5
B) 1, 2, 3, 4
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C) 2, 3, 4, 5
D) 1, 2, 3, 5
E) 1, 2, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
8. Satın alınan malların ehtimal olunan dəyərini öyrənmək üçün sorğu sənədləri kim
tərəfdən hazırlanıb göndərilir?
A) Tədarükçü tərəfindən
B) Satınalan təşkilat tərəfindən
C) Malgöndərən (podratçı) tərəfindən
D) Satınalmalar Komitəsinin katibi tərəfindən
E) Satınalmalar Qrupunun rəhbəri tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
9. Alıcı almaq istədiyi malın satıcı tərəfindən ixrac sənədləri (gömrük, mənçə
sertifikatı və s.) hazır vəziyyətdə ,satıcının ölkəsinə yüklənməyə göndərdiyi
avtomobilə təhfil verilməsin istəyirsə hansı inkoterms şərti ilə kontrakt bağlamalıdır
A) «DAT» - terminala çatdırma
B) «CIF» - dəyər, sığorta və fraxt
C) «EXW» - franko zavod
D) «FOB»-franko göyərtə
E) «FCA» - franko daşıyıcı
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: «Incoterms» Ticarət terminlərinin təfsirinin Beynəlxalq Qaydaları.
Azərbaycan dilində. Bakı: 2015. s.8
10. Tender təklifləri verilməsinin son tarixi, vaxtı və yeri harda qeyd edilir?
A) Tenderin əsas şərtlər toplusunda
B) Tenderin elanında
C) Tenderin məlumat kitabçasında
D) Məlumat fərdi elektron poçtlara yazılı göndərilir
E) Məktub halında iştirakçılara təqdim edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
11. Hansı müqavilələrə Fraxt müqavilələri deyilir?
A) Yük vahidlərinin dəmiryol nəqliyyatı ilə daşınması üçün bağlanan müqavilələrə
B) Yük vahidlərinin hava nəqliyyatı ilə daşınması üçün bağlanan müqavilələrə
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C) Yük vahidlərinin su nəqliyyatı ilə daşınması üçün bağlanan müqavilələrə
D) Yük vahidlərinin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması üçün bağlanan müqavilələrə
E) Yük vahidlərinin boru kəməri nəqliyyatı ilə daşınması üçün bağlanan müqavilələrə
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: А.М.Гаджинский. Практикум по логистике. Москва, 2012
12. Təchizatçı mal-materialı tədarükçüdən təhvil alarkən malların qaimə-fakturada
göstərilən faktiki saydan az olduğunu müəyyən etdikdə nə etməlidir?
A) Qaimə-fakturanı imzalamalı və gələn malları təhvil almalıdır
B) Qaimə-fakturanı imzalamalı və satıcıya gəlməyən malların növbəti dəfə
çatdırılmasını bildirməlidir
C) Qaimə-fakturanı imzalamamalı və gələn malları qəbul etməlidir
D) Qaimə-fakturanı imzalamamalı və gələn malları qəbul etməməlidir
E) Mal-material qəbulu zamanı qaimə-fakturanın və digər sənədlərin tərtibi önəmli
deyil
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
13. SOCAR - ın Satınalmalar Komitəsinin tərkibi müəyyən edilməsi hansı cavabda
düz göstərilib?
A) Seçki üsulu ilə müəyyən edilir
B) Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin Rəisi tərəfindən
müəyyən olunur
C) Dövlət Satınalamalr Komitəsinin rəhbəri tərəfindən müəyyən olunur
D) SOCAR-ın prezidenti tərəfindən müəyyən olunur
E) SOCAR-ın vitse-prezident tərəfindən müəyyən olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Satınalmalarıntəşkili və idarə olunması haqqında normativ sənədlər toplusu.
SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri . S.21.
14. Mallara təcili təlabat yarandıqda və tender prosedurlarının keçirilməsi və ya
satınalmanın hər hansı digər metodundan istifadəsi məqsədəuyğun olmadıqda,
satınalan təşkilat hansı satınalma metodundan istifadə edir? (“Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən)
A) İki mərhələli tender və ya təkliflər sorğusu
B) Açıq tender
C) Bir mənbədən satınalma
D) Məhdud iştiraklı və qapalı tender
E) Katirovka sorğusu
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
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İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
15. Hansı mallardan gömrük laboratoriyasına göndərilməsi üçün təhlükəsizlik,
baytarlıq-sanitariya və keyfiyyət göstəricilərinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə prob
və nümunələr götürülmür, onların gömrük ekspertizası aparılmır?
A) Saxlama müddəti 7 (yeddi) gündən az olan tez xarab olan mallardan
B) Saxlama müddəti 3 (üç) aydan az olan tez xarab olan mallardan
C) Saxlama müddəti 1 (bir) aydan az olan tez xarab olan mallardan
D) Saxlama müddəti 1 (bir) ildən az olan tez xarab olan mallardan
E) Saxlama müddəti 6 (altı) aydan az olan tez xarab olan mallardan
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: Gömrük ekspertizasının aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 23 avqust 2013 tarixli 232 saylı
qərarı
16. Aşağıdakılardan hansı biri İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsinin əsas vəzifələrindən
biri deyil?
A) Satınalmaların müvafiq səviyyədə planlaşdırılmasını aparmaq
B) Proqnozları yuxarı təchizat bölməsinə təqdim etmək
C) Proqnozların yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək
D) Satınalma əməliyyatlarında iştirak etmək
E) Tender komissiyasının tərkibinin müəyyənləşdirmək
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: Prof.Dr.Mehmet Necdet Timur və s. Təchizat Zəncirinin İdarəedilməsi.
Anadolu Universiteti. Eskişehir, Yanvar 2013. İSBN: 978-976-06-1552-8
17. Alınan, satılan və bölünən (paylanan) mal-materialların uçotunun vacibliyi
haqqında deyilənlərdən biri yanlişdır.
A) Müəsisəyə mədaxil olunan mal-materialların kəmiyyətini bilmək üçün
B) Müəssisədən məxaric olunan mal-materialların kəmiyyətini bilmək üçün
C) Müəsisəyə mədaxil olunan mal-materialların ümumi dəyərini, mədaxil üzrə malmaterial dövriyyəsini bilmək üçün
D) Müəssisədən məxaric olunan mal-materialların ümumi dəyərini, məxaric üzrə malmaterial dövriyyəsini bilmək üçün
E) Müəssisənin aylıq, illik vəsait girişini müəyyən etmək üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
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18. SOCAR ın Struktur Vahidlərində fəaliyyət göstərən İxtisaslaşmış Təchizat
Bölməsi nın vəzifəsidir
A) Kartoteka üçün Müqavilə Sənədlərinin Qovluğunu hazırlamaq
B) Müqavilə imzalananadək podratçılarla danışıqların aparılmasını təşkil etmək;
C) Satınalmalar qrupunun işini əlaqələndirmək
D) Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərini hazırlamaq
E) Satınalam proqnozların yuxarı təchizat bölməsinə təqdim etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: : Satınalmalarıntəşkili və idarə olunması haqqında normativ sənədlər toplusu.
SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri . M. 1.2.7.
19. Cari ehtiyatlar hansı variantda düzgün ifadə olunmuşdur?
A) Ticarət proseslərində çatdırmalar arası növbəliliyin kəsilməzliyini təmin edir
B) Tələbin qəfil artması nəticəsində istehsal prosesinin dayanmamasını təmin edir
C) Mövsümi məhsullara olan ehtiyacı təmin edir
D) Məhsulgöndərənlərdən gələn məhsulun gözlənilməz gecikmələrinin istehsala və
ticarətə təsirini minimuma endirir
E) İstehsal və ticarət proseslərində çatdırmalar arası növbəliliyin kəsilməzliyini təmin
edir
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999
20. Verilənlərdən biri təchizat zəncirinin rasional idarəedilməsi və fəaliyyətlərin
müəyyən olunmasında daha vacibdir.
A) Tədbiq
B) Təşkilatlar arası struktur
C) Elmi texnologiyalar
D) Planaşdırma
E) Həcm
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Prof.Dr. Mehmet Necdet Timur və s., Təchizat Zəncirinin İdarəedilməsi,
Anadolu Universiteti, Eskişehir, Yanvar 2013, İSBN: 978-976-06-1552-8
21. Gömrük ekspertizası üzrə ekspertin rəyi üç hissədən ibarət olur. Rəyin giriş
hissəsində göstərilənlərdən hansı aşağıda səhv verilmişdir?
A) Ekspertizanı təyin edən orqanın adı
B) Ekspertlər barədə məlumatlar (vəzifəsi, soyadı, adı ,atasının adı, ixtisası, elmi
dərəcəsi)
C) Materialların ekspertizaya daxil olması və rəyin yazılması tarixi
D) Ekspert tədqiqatı obyektlərinin vəziyyəti
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E) Ekspertizanın aparıldığı yer
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük
ekspertizası. Bakı, 2003
22. Son məhsul istehsalı üçün lazım olan materialların tədarük edilməsi və ya xüsusi
istehsalda hazırlanması məsələsinin həll edilməsi nə adlanır?
A) MOB (özün hazırla və ya al) məsələsi
B) Zəif (lean) istehsal
C) Dəqiq vaxtında metodu
D) Kanban metodu
E) Cırıldayan təkər effekti
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005
23. Satınalmaların "İkimərhələli tender və ya təkliflər sorğusu" metodunda
malgöndərənlər ilə müzakirələrin aparılmasında məqsəd nədir?
A) malların (işlərin) texniki xarakterin müəyyən etmək
B) Tenderdən sonra mənffətin satınalan və malığndərn arasında bölünmə şərti
C) Tenderin şəfaflığının təmin edilməsi
D) Digər malgöndərənlərin təkilf etdiyi qiymətlər
E) Fors-major hallarında hər iki tərəfin fəaliyyəti
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu .Bakı
şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il . № 245-IIQ.. maddə 18. Səh.11
24. Təchizat nə deməkdir?
A) Malların istehsalının tənzimlənməsi prosesi
B) Malların satışının tənzimlənməsi prosesi
C) Malların saxlanmasının tənzimlənməsi prosesi
D) Malların istehsalçıdan istehlakçıya doğru hərəkətinin tənzimlənməsi prosesi
E) Malların istehlakçıdan istehsalçıya doğru hərəkətinin tənzimlənməsi prosesi
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: Prof.Dr.Mehmet Necdet Timur və s. Təchizat Zəncirinin İdarəedilməsi.
Anadolu Universiteti. Eskişehir, Yanvar 2013. İSBN: 978-976-06-1552-8
25. Satınalma müqaviləsi nədir?
A) Satın alan təşkilatla satınalma komitəsinin nümayəndəsi arasında bağlanan və
malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması ilə əlaqədar tərəflərin öhdəliklərini
müəyyənləşdirən sənəd
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B) Satınalan təşkilatla Sifarişçi arasında bağlanan və malların (işlərin və xidmətlərin)
satın alınması ilə əlaqədar tərəflərin öhdəliklərini müəyyənləşdirən sənəd
C) Satınalan təşkilatla tender qalibi arasında bağlanan və malların satın alınması ilə
əlaqədar tərəflərin öhdəliklərini müəyyənləşdirən sənəd
D) Satınalan təşkilatla Satınalma qrupunun rəhbəri arasında bağlanan və malların
(işlərin və xidmətlərin) satın alınması ilə əlaqədar tərəflərin öhdəliklərini
müəyyənləşdirən sənəd
E) Satınalan təşkilatla Satınalma Komitəsinin sədri arasında bağlanan və malların
(işlərin və xidmətlərin) satın alınması ilə əlaqədar tərəflərin öhdəliklərini
müəyyənləşdirən sənəd
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
26. Anbarda olan hər hansı bir malın ayın sonuna qalığını aşağıdakı hansı hesablama
metodundan istifadə etməklə müəyyən etmək olar?
A) Ayın sonuna qalıq = ayın əvvəlinə qalıq + mədaxil - məxaric
B) Ayın sonuna qalıq = ayın əvvəlinə qalıq + məxaric - mədaxil
C) Ayın sonuna qalıq = ayın əvvəlinə qalıq - məxaric - mədaxil
D) Ayın sonuna qalıq = ayın əvvəlinə qalıq + (məxaric/ mədaxil)
E) Ayın sonuna qalıq = məxaric + mədaxil - ayın əvvəlinə qalıq
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
27. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
satınalmaların təşkil olunması üçün satınalan təşkilat hansı işləri həyata keçirir? Tam
və doğru cavabı müəyyən edin.1.Tender komissiyasını formalaşdırır. 2.Tenderin əsas
şərtlər toplusunu hazırlayır. 3.Tender elanını dərc etdirir . 4.Malgöndərənlərə
(podratçılartenderdə iştirak üçün fərdi dəvət göndərir
A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 3
C) 2, 3, 4
D) 1, 2, 4
E) 1, 2
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
28. Müəssisənin mal-material ehtiyatları hansı bölmədə saxlanılır?
A) Mühafizə bölməsində
B) Anbarda
C) Mühasibat bölməsində
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D) Təchizat bölməsində
E) Satınalma bölməsində
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
29. Azərbaycan Respublikasının “Dövlət satınalmaları haqqında” qanununa istinadən,
malların qiymətindəki dəyişikliyin satınalma müqaviləsinə təsirinin hesablanması
üsulu kim tərəfindən müəyyənləşdirilir?
A) Hər iki tərəfin razılığı ilə müəyyən olunmuş azad inspektor tərəfindən
B) Podratçı tərəfindən
C) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
D) Satınalanın azad agenti tərəfindən
E) Satınalan tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
30. Sadə və ümumi xarakterli malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiyməti
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyənləşdirdiyi minimum məbləğdən yuxarı
olduqda onların satın alınması üçün hansı üsul ilə aparılır.
A) açıq tender
B) kotirovka sorğusu
C) qapalı tender
D) Məhdud iştiraklı tender
E) qapalı kotirovka sorğusu
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu .Bakı
şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il . № 245-IIQ.. maddə 17. Səh.11
31. Ehtiyatların idarəedilməsinin əsas səbəbləri aşağıdakı hansı məsələlərin həllidir?
Tam düzgün cavabı göstərin.1. Zəruri ehtiyat miqdarının təyini, yəni ehtiyat
normasının təyini, 2. Ehtiyatların həcminin maksimallaşdırılması 3. Ehtiyatların
mövcud miqdarının nəzarət sisteminin yaradılması və onların mövcud ehtiyat
normasına uyğunlaşdırılması
A) 1, 3
B) 1, 2
C) 2
D) 3
E) 1
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999
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32. Təchizatçının başlıca vəzifəsi aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) Təchizatçısı olduğu müəssisənin işçilərinin əmək haqlarını hesablamaq və
vaxtında ödəmək
B) Təchizatçısı olduğu müəssisənin satışının artırılması üçün tədbirlər görmək
C) Təchizatçısı olduğu müəssisəyə vətəndaşlardan daxil olan şikayətləri araşdırmaq
D) Təchizatçısı olduğu müəssisənin işçilərinin iş prosesində təhlükəsizlik qaydalarına
riayət etmələrini araşdırmaq
E) Təchizatçısı olduğu müəssisəni lazımi material еhtiуаtlаrı ilə fasiləsiz təmin etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Prof.Dr.Mehmet Necdet Timur və s. Təchizat Zəncirinin İdarəedilməsi.
Anadolu Universiteti. Eskişehir, Yanvar 2013. İSBN: 978-976-06-1552-8
33. Materiallara tələbatın hesablanmasında istifadə edilən determinələşdirilmiş
metodun hansı halda tətbiq edilir?
A) Gözlənilən təlabatın hesablanması üçün riyazi-statistik metodların tətbiqinə
ehtiyac olduqda
B) Təlabatın hesablanmasında işçi heyətinin təcrübəsinə ehtiyac olduqda
C) Ucuz və tez istehlak olunması nəzərdə tutulan məhsullara ehtiyac olduqda
D) Bazarın təhlilinə kifayət qədər vaxt olmadıqda
E) Sifarişlərin yerinə yetirilməsi dövrü və eləcə də, materiallara tələbatın həcmi və
yaranma vaxtı məlum olduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005
34. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
tenderin əsas şərtlər toplusunda aşağıdakı məlumatlardan hansılar göstərilir? Tam və
doğru cavabı müəyyən edin.1.Tender təkliflərinin hazırlanmasına dair təlimatlar.
2.Malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas göstəricilərini təsdiq edən sənədlərə və ya
digər məlumatlara aid tələblər. 3.Tender predmetinin iki və ya daha çox iddiaçı
arasında bölünməsi şərtləri (səmərəli olduğu sübut olunarsa). 4.Tender təklifləri
zərflərinin açılması yeri, günü və saatı;.5.Tender təkliflərinin qüvvədə olma müddəti.
6.Tender təklifləri verilməsinin qaydası, yeri və son müddəti
A) 1, 2, 3, 4, 5
B) 1, 2, 3, 4, 5, 6
C) 2, 3, 4, 5
D) 1, 2, 3, 5
E) 1, 2, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
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35. Sifarişlərin dövriliyinə görə ehtiyatların vəziyyətinə nəzarət sisteminin tətbiq
edilməsi hansı cavab variantında düzgün qeyd edilmişdir?
A) Ehtiyatların çatışmaması böyük itkilərə səbəb olursa
B) Sifarişlərin miqdarından asılı olaraq qiymət endirimlərinin olması
C) Çatdırmanın şərtləri müxtəlif həcmli partiyalarla sifariş qəbul etməyə imkan
verirsə
D) Ehtiyatların saxlanılmasının xərclərinin çox olması
E) Tələb çox olduqda onun təyin edilə bilməməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999
36. Təchizatçı mal-materialı tədarükçüdən təhvil alarkən malların qaimə-fakturada
göstərilən faktiki saydan az olduğunu müəyyən etdikdə nə etməlidir?
A) Qaimə-fakturanı imzalamalı və gələn malları təhvil almalıdır
B) Qaimə-fakturanı imzalamalı və satıcıya gəlməyən malların növbəti dəfə
çatdırılmasını bildirməlidir
C) Qaimə-fakturanı imzalamamalı və gələn malları qəbul etməlidir
D) Qaimə-fakturanı imzalamamalı və gələn malları qəbul etməməlidir
E) Mal-material qəbulu zamanı qaimə-fakturanın və digər sənədlərin tərtibi önəmli
deyil
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
37. Müəssisələrə mal-materialın ayrılması zamanı əsasən nə nəzərə alınmalıdır?
A) Müəssisənin yerləşdiyi ərazinin ölçüsü
B) Müəssisənin faktiki tələbatı və anbar qalığı
C) Təchizatçının istəyi
D) Mal-materialın keyfiyyəti
E) Mal-material bütün müəssisələr arasında bərabər bölünməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Prof.Dr.Mehmet Necdet Timur və s. Təchizat Zəncirinin İdarəedilməsi.
Anadolu Universiteti. Eskişehir, Yanvar 2013. İSBN: 978-976-06-1552-8
38. Verilənlərdən biri tender elanının məzmununda yer almır (“Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən).
A) Tender keçirən haqqında məlumat
B) Tender prosedurlarının başlanma vaxtı və yeri
C) Satınalma müqaviləsi ilə əlaqəli vergi və rüsum güzəştləri
D) Tenderdə iştirak edə biləcək maksimum malgöndərənin sayı
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E) Tender təklifinin təminat şərtləri
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
39. Azərbaycan Respublikasının “Dövlət satınalmaları haqqında” qanununa istinadən,
tender qalibi iflasa uğrayarsa nə baş verir?
A) Satınalma müqaviləsi ləğv edilir
B) Podratçı tenderdə qalib gələn tərəfi məhkəməyə verir
C) Tender qalibi ikinci ən yüksək qiymət təklif edən tərəf olur
D) Tenderdə qalib gələn tərəfin mal varlığı müsadirə olunur
E) Bir daha tender keçirilməmək şərti ilə ləğv olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
40. Tender prosesinndə iştirak etmək üçün lazım olan iştirak haqqlarını kim müəyyən
edir?
A) Emitent
B) Satınalmalar üzrə Dövlət agentliyi
C) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
D) Satınalan təşkilat
E) Tender Komissiyasının sədri
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
41. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
Azərbaycan Respublikasında malların (işlərin və xidmətlərin) dövlət satınalmaları
hansı metodlarla həyata keçirilir? Tam və doğru cavabı müəyyən edin.1.Açıq tender.
2.Məhdud iştiraklı və qapalı tender. 3.Təkliflər sorğusu. 4.Kotirovka sorğusu . 5.Bir
mənbədən satınalma
A) 1, 2, 3, 4, 5,
B) 1, 2, 3, 4,
C) 2, 3, 4, 5
D) 1, 2, 3, 5
E) 1, 2, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
42. Ehtimal olunan qiymətin müəyyən edilməsi prosesində məsul şəxs kimdir?
A) Satınalma komitəsinin katibi
B) Tədarükçü
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C) Satınalma qrupunun rəhbəri
D) Şirkətin prezidenti
E) Satınalan təşkilatın əməkdaşı
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
43. Müəssisənin mal-material ehtiyatları hansı bölmədə saxlanılır?
A) Mühafizə bölməsində
B) Anbarda
C) Mühasibat bölməsində
D) Təchizat bölməsində
E) Satınalma bölməsində
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
44. Azərbaycan Respublikasının “Dövlət satınalmaları haqqında” qanununa istinadən,
satınalma ilə bağlı şikayətin araşdırılması üçün satınalma proseduru nə qədər müddətə
dayandırılır?
A) 8 kalendar günü müddətinə
B) 8 bank günü müddətinə
C) 7 bank günü müddətinə
D) 7 kalendar günü müddətinə
E) 10 bank günü müddətinə
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
45. İdxal olunan malın zavoddan alınma xərci 10000 manat, daşıma zamanı sığorta
xərcləri-500 manat , gömrük ərazisinə daxil olduğu yerədək nəqliyyat xərcləri - 3000
min manat, alındığı yerdə yüklmə xərcləri - 300 manat olarsa malın sövdələşmə
qiyməti üsulu ilə gömrük dəyəri neçə manat olar
A) 10000
B) 13000
C) 13500
D) 13800
E) 13300
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: : Gömrük tarifi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
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46. Dəmiryol nəqliyyatının üstünlükləri hansı cavabda tam düzgün göstərilmişdir? 1.
Yüklər kifayət qədər yaxşı saxlanılır, 2. Uzaq məsafələrə yüklərin daşınması
mümkündür, 3. İqlim şərtlərindən asılı deyil, 4. Yüklər çox yüksək sürətlə daşınır, 5.
Tariflər aşağı, xüsusilə tranzit göndərmələr üçün güzəştlər böyükdür
A) 1,4,5
B) 3,5
C) 2,4,5
D) 1,3,5
E) 2,3,5
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: А.М.Гаджинский. Практикум по логистике. Москва, 2012
47. Təchizatçının başlıca vəzifəsi aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) Təchizatçısı olduğu müəssisənin işçilərinin əmək haqlarını hesablamaq və
vaxtında ödəmək
B) Təchizatçısı olduğu müəssisənin satışının artırılması üçün tədbirlər görmək
C) Təchizatçısı olduğu müəssisəyə vətəndaşlardan daxil olan şikayətləri araşdırmaq
D) Təchizatçısı olduğu müəssisənin işçilərinin iş prosesində təhlükəsizlik qaydalarına
riayət etmələrini araşdırmaq
E) Təchizatçısı olduğu müəssisəni lazımi material еhtiуаtlаrı ilə fasiləsiz təmin etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Prof.Dr.Mehmet Necdet Timur və s. Təchizat Zəncirinin İdarəedilməsi.
Anadolu Universiteti. Eskişehir, Yanvar 2013. İSBN: 978-976-06-1552-8
48. Sifarişçi mallara (işlərə və xidmətlərə) tələbatı aşkarladıqdan və ya
proqnozlaşdırdıqdan sonra təkliflərini kimə təqdim edir?
A) Əlaqələndirici Şəxsə
B) İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsinə
C) Müəssisə Rəhbərinə
D) Satınalamar qrupuna
E) Texniki İstehsalat şıbəsinə
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Satınalmalarıntəşkili və idarə olunması haqqında normativ sənədlər toplusu.
SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri . M. 1.2.5.

49. Malın mənşə ölkəsinin təyini ekspertizası nə üçün aparılır?
A) Mal növünü, onun təyinatını və digər xüsusiyyətlərini təyin etmək üçün
B) Tarif və qeyri-tarif tənzimləmə tədbirlərini həyata keçirmək üçün
C) Təqdim edilmiş malın mövqe və submövqeyini təyin etmək üçün
D) Malın konkret göstəricilərini və ya əlamətlərini təyin etmək üçün
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E) İki obyekt arasındakı oxşarlıqları müəyyən etmək üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük
Ekspertizası. Qanun nəşriyyatı. Bakı, 2003
50. Anbarda daim ehtiyatda olması vacib olan mallar hansıdır?
A) Nadir hallarda istifadə olunan mallar
B) Gündəlik istifadəsi zəruri olan mallar
C) Saxlanma müddəti uzun olan mallar
D) Saxlanma müddəti az olan mallar
E) Anbarda az yer tutan mallar
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
51. Hansı halda icazə sertifikatına inzibati orqan tərəfindən xitam verilir?
A) Nümunə təbii mühitə əlaqəli ekspert tərəfindən buraxıldıqda
B) Nümunə məhv edildikdə
C) Mal sahibi dəyişdikdə
D) İcazə sertifikatı itirildikdə
E) Etibarsız hesab edilmiş icazə sertifikatı inzibati orqana təhvil verildikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük
Ekspertizası. Qanun nəşriyyatı. Bakı, 2003
52. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri tender təkliflərində qiymətləri
hansı valyuta növü ilə göstərməlidirlər?
A) Avro ilə
B) Dollar ilə
C) Tərəflərin müəyyən etdiyi valyuta növü ilə
D) Azərbaycan manatı ilə
E) Funt-sterlinqi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
53. Sığorta ehtiyatları nə üçün yaradılır?
A) Məhsulların mövsümi istehlakı zamanı ticarət prosesinin kəsilməzliyi üçün
B) Məhsulgöndərənin planlaşdırılmamış şəkildə məhsul göndərilməsini dayandırması
zamanı ticarət prosesinin kəsilməzliyi üçün
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C) Məhsulgöndərənin məhsul nəqletməsi mövsümi xarakter daşıdıqda ticarət
prosesinin kəsilməzliyi üçün
D) Ticarət müəssisəsinin məhsullara növbəli çatdırmalar arasında planlı ehtiyacının
olduğu halda ticarət prosesinin kəsilməzliyi üçün
E) Mövsümi xarakterli məhsullara ehtiyacın artdığı hallarda ticarət prosesinin
kəsilməzliyi üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: А.М.Гаджинский. Практикум по логистике. Москва, 2012
54. Azərbaycan Respublikasının “Dövlət satınalmaları haqqında” qanununa istinadən,
hər malgöndərən (podratçı) maksimum neçə qiymət katirovkası təqdim edə bilər?
A) Maksimum 3 qiymət katirovkası
B) Yalnız 1 qiymət katirovkası
C) İstənilən qədər qiymət katirovkası göndərə bilər
D) Qarşılıqlı razılaşma ilə 3 qiymət katirovkası
E) Maksimum 5 qiymət katirovkası
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
55. Mal-materialın hərəkətsiz (istifadəsiz) qalmasının nə kimi müsbət cəhətləri vardır?
A) Hərəkətsiz qalarkən malın dəyəri artır
B) Hərəkətsiz mal istifadə üçün daha yararlı olur
C) Hərəkətsiz malın uçotu daha asan olur
D) Hərəkətsiz malın bölgüsü daha rahat olur
E) Hərəkətsiz malın qalmasının heç bir müsbət cəhəti yoxdur
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
56. Malların ehtimal olunan qiymətlərinin sorğu üsulu ilə hesablanması üçün malın
qiyməti haqqıda malgənlərənlər; 1 cisi - 100 manat, 2 cisi- 105 manat, 3 cüsü - 115,
4 cüsu - 120 manat məlumat təqdim edib. Mallın ehtimal olunan qiyməti hansıdır?
A) 110 manat
B) 130 manat
C) 120 manat
D) 100 manat
E) 115 manat
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: “Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətlərinin hesablanması
üsulları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 18 mart tarixli 106 nömrəli Qərarı . m.4.4
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57. Satınalan təşkilat hansı hallarda bütün tender təkliflərini, oferta və katirovkaların
akspet olunana qədər rədd edilməsi qərarını verə bilər? (“Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən)
A) Tender predmetinin maliyyələşdirilməsi dayandırıldıqda
B) Tender təklifləri tenderin əsas şərtlərinə uyğun olduqda
C) İddiaçı tenderdə iştirak etmədikdə
D) İddiaçılardan biri müflis elan olunduqda
E) Tender komissiyasının yarısı tenderdə iştirak etmədikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
58. Gömrük ekspertizası üçün dəmiryol və ya avtomobil sisternlərində, neft
gəmilərində, çəllək və bidonlarda və digər daşınma vasitələrində daşınan neft və neft
məhsullarından götürülən prob və nümunələrin minimum miqdarı nə qədərdir?
A) 3 ədəd prob x 2 dm3 birləşdirilmiş prob
B) 2 ədəd prob x 3 dm3 birləşdirilmiş prob
C) 1 ədəd prob x 2 dm3 birləşdirilmiş prob
D) 1 ədəd prob x 1 dm3 birləşdirilmiş prob
E) 3 ədəd prob x 3 dm3 birləşdirilmiş prob
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Gömrük ekspertizasının aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 23 avqust 2013 tarixli 232 saylı
qərarı
59. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurlarına dair sənədlərtoplusuna
aşağıdakılardan biri aid deyil.
A) Satınalma müqaviləsinin əsas şərtlərinin xülasəsi
B) Əvvəlki tenderlərdə verdiyi ofertalar haqqında arayış və ödəniş haqqında çıxarış
C) İxtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurlarına dair təkliflərin
hazırlanması və təqdim edilməsi haqqında təlimat
D) Sənədlərin təqdim edilməsinin üsulu, yeri və son müddəti haqqında
E) Qanunvericiliyin tələb etdiyi digər sənədlərin hazırlanması və təqdim edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
60. Azərbaycan Respublikasının “Dövlət satınalmaları haqqında” qanununa istinadən,
təkliflərin qiymətləndirilməsi zamanı təkliflərin məzmunun bir biri ilə rəqabət aparan
malgöndərənlər tərəfindən bilinməməsi satınalma prosesinin hansı prinsipinə aiddir?
A) Qanunilik prinsipi
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B) Etibarlılıq prinsipi
C) Qiymət prinsipi
D) Məxfilik prinsipi
E) Keyfiyyət prinsipi
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
61. Mal-material satan təşkilatdan mal-material götürmək üçün hansı sənəd təqdim
olunur?
A) Qaimə
B) Faktura
C) Vəkalətnamə
D) Təlabnamə
E) Ödəniş qəbzi
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
62. Satınalmaların normativ sənədlərə uyğun aparılmasını təmin etmək, satınalmalar
qrupunun işini əlaqələndirmək və üzvlərini Satınalmalara dair qaydalarla
təlimatlandırmaq kim tərəfindən həyata keçirilir?
A) Təchizat şöbəsinin rəisi
B) Əlaqələndirici Şəxs
C) Satınallamalar qrupunun rəhbəri
D) Struktur vahidinin Rəhbəri
E) Təchizat şöbəsinin rəis müavini
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: : Satınalmalarıntəşkili və idarə olunması haqqında normativ sənədlər toplusu.
SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri . M. 1.2.5.
63. Kiçik partiyalarla bir qaydada alış tədarük metodunun müsbət tərəfləri hansı
variantda tam düzgün qeyd edilmişdir? 1. İstehsalı planlaşdıırlan məhsulların
buraxılışı tezləşir;2. Anbar əməliyyatları sadələşir;3. Anbarlara təlabat artır;4.
Məhsulgöndərmələr üzrə sənədləşdirmə işləri və məsrəfləri azalır;
A) 1, 2, 3
B) 1, 2, 4
C) 1, 2
D) 1, 3
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005
64. “Malgöndərən (podratçı)” termini dedikdə nə başa düşürsünüz?
A) Satınalmalara nəzarət edən işçi qrupunun katibi
B) Satın alan təşkilatla bağlanan satınalma müqaviləsinə zəmanət verən hüquqi şəxs
C) Satınalma Komitəsinin katibi
D) Sifarişçi tərəfindən müsabiqələrdə iştirak edən fiziki şəxs
E) Satın alan təşkilatla bağlanan satınalma müqaviləsinin potensial və ya real tərəfi
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
65. Malgöndərənin tender təklifinə, satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üzrə
təminatlarına və digər ödəniş sənədlərinə zəmanət verən maliyyə qurumu hansıdır?
A) Malgöndərənin maliyə şöbəsi
B) Dövlət büdcəsi
C) Emitent
D) Satınalan təşkilatın maliyə şöbəsi
E) Tender komissiyasının şəxsi büdcəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
66. Azərbaycan Respublikasının “Dövlət satınalmaları haqqında” qanununa istinadən,
satınalan təşkilat təkliflərin verilməsinə maraq oyatmaq məqsədi ilə hansı addımları
atır?
A) Yalnız yerli mətbuatda çox oxunan qəzetlərdə bildiriş dərc etdirir
B) Sadəcə podratçıların toplu şəkildə qeydiyyatdan keçdiyi elektron platformalarda
elan verir
C) Yerli və beynəlxalq miqyasda geniş yayılan mətbuat orqanında bildiriş dərc edir
D) Satınalan təşkilat yalnız öz veb səhifəsində elan verir
E) Çox oxunan iqtisadi-biznes jurnalında press-reliz yayımlayır
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
67. Mal-material satan təşkilatdan mal-material götürmək üçün hansı sənəd təqdim
olunur?
A) Qaimə
B) Faktura
C) Vəkalətnamə
D) Təlabnamə
E) Ödəniş qəbzi
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Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
68. Alınan, satılan və bölünən (paylanan) mal-materialların uçotunun vacibliyi
haqqında deyilənlərdən biri yanlişdır.
A) Müəsisəyə mədaxil olunan mal-materialların kəmiyyətini bilmək üçün
B) Müəssisədən məxaric olunan mal-materialların kəmiyyətini bilmək üçün
C) Müəsisəyə mədaxil olunan mal-materialların ümumi dəyərini, mədaxil üzrə malmaterial dövriyyəsini bilmək üçün
D) Müəssisədən məxaric olunan mal-materialların ümumi dəyərini, məxaric üzrə malmaterial dövriyyəsini bilmək üçün
E) Müəssisənin aylıq, illik vəsait girişini müəyyən etmək üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
69. Səmərəli Dəyər dedikdə nə başa düşülür?
A) Malın alınmasına çəkilən minimal xərclər
B) Xərclərdən başqa , işin kyfiyyəti, zamanında yerinə yetirilməsini və s nəzərə alan
dəyər
C) Satın alınan malların müvafiq normaların tələblərinə uyğun olaraq müəyyən
edilən bazar qiyməti
D) Müəyyən edilmiş normalardan daha aşağı olan qiymət
E) Satın alınan malların normaların maksimal və minimal qoymətlər arasında dəyər
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Satınalmalarıntəşkili və idarə olunması haqqında normativ sənədlər toplusu.
SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri . S.21.
70. Aşağıda verilən satınalma mərhələlərinin biri səhvdir. (“Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən)
A) Tenderin əsas şərtlər toplusu hazırlanır
B) Tender elanı dərc edilir
C) Tender komissiyası foralaşdırılır
D) Podratçı ilə ilkin müqavilə imzalanır
E) Malgöndərənlərə tenderdə iştirak üçün dəvətnamə göndərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
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71. Verilənlərdən biri təchizat zəncirinin iştirakçıları arasında baş verə biləcək
münaqişələrin nəticəsi ola bilər
A) Şəffaflığın artırılması
B) Təchizat zamanı proseslərin qısaldılması
C) Təchizat məqsədlərinə çata bilməmək
D) Təchizatın effektiv şəkildə həyata keçirilməsi
E) Xidməti fəaliyyətin artırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: Prof.Dr.Mehmet Necdet Timur və s. Təchizat Zəncirinin İdarəedilməsi.
Anadolu Universiteti. Eskişehir, Yanvar 2013. İSBN: 978-976-06-1552-8
72. Gömrük ekspertizasının aparılması Qaydalarına əsasən malların gömrük
ekspertizasına göndərilməsi barədə gömrük orqanlarının sənədində (göndərişində)
göstərilməli olanlardan hansı yanlış verilmişdir?
A) Gömrük ekspertizasının aparılmasının məqsədləri
B) Ekspertə təqdim edilmiş materialların və sənədlərin siyahısı
C) Ekspert qarşısında qoyulmuş suallar
D) Gömrük ekspertizasının aparılacağı gömrük laboratoriyasının adı
E) Gömrük ekspertizasını aparacaq ekspertin adı
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Gömrük ekspertizasının aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 23 avqust 2013 tarixli 232 saylı
qərarı
73. Tədarük metodunun seçilməsi hansı amillərdən asılıdır?
A) Ehtiyatların saxlanması və yaradılması xərclərindən, materialların tərkibindən
B) Firmanın maliyyə vəziyyətindən, xidmətedici heyətə çəkilən xərclərdən
C) Son məhsulun mürəkkəbliyi dərəcəsindən, dəstləşdirici məmulatların və
materialların tərkibindən
D) Dəstləşdirici məmulatların və materialların tərkibindən, nəqliyyat vasitələrinin
sığortalanmasından
E) Anbarların saxlanması xərclərindən, son məhsulun mürəkkəbliyi dərəcəsindən
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005
74. Alınmış avadanlıq üçün qaimə-fakturadan əlavə hansı sənəd tələb olunmalıdır?
A) Daşınma şirkətinin lisenziyası
B) Avadanlığın texniki pasportu və sertifikatı
C) Avadanlığın istismarı üzrə təlimatı
D) Sertifikatı
E) Avadanlığın keyfiyyəti üzrə sertifikat və təlimatı
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Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
75. Ekspertizaların növbəliliyinə görə hansı növləri vardır?
A) Əsas və komissiya
B) Tək və kollektiv
C) Azobyektli və çoxobyektli
D) Əsas və əlavə
E) İlkin və təkrar
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük
ekspertizası. Bakı, 2003
76. İnventara aid müqavilə və satınalma sifarişinin əslinin nüsxəsinin saxlama
müddəti müqavilə başa çatdıqdan sonra neçə il saxlanmalıdır.
A) 3 il
B) 10 il
C) 7 il
D) 5 il
E) 1 il
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: Satınalmalarıntəşkili və idarə olunması haqqında normativ sənədlər toplusu.
SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri . S.77.
77. FOB – Free on Board inkotrms şərtindən hansı növ nəqliyyat vasitələri ilə
daşımalarda istifadə oluna bilər
A) Boru nəqliyyatı
B) Su nəqliyatı
C) Avtomobil nəqliyyatı
D) Dəmiryol nəqliyyatı
E) Hava nəqliyyatı
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: «Incoterms» Ticarət terminlərinin təfsirinin Beynəlxalq Qaydaları.
Azərbaycan dilində. Bakı: 2015. s.11
78. Anbara daxil olan mal-material hansı qaydalara uyğun qəbul olunurlar?
A) Müvafiq sənəd tələb olunmaqla, keyfiyyəti, miqdarı yoxlanılır və qəbul olunur
B) Mal-materialın kəmiyyətinə görə qəbul olunur
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C) Müvafiq sənəd tələb olunmaqla, sınaqdan keçirildikdən sonra qəbul olunur
D) Görünüşü yoxlanıldıqdan sonra qəbul olunur
E) Akta əsasən qəbul olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
79. Hansı halda yüklərin daşınma marşrutu şəhər icra hakimiyyəti, DYP və Fövqəladə
Hallar Nazirliyi ilə razılaşdırılır?
A) Rayon tərkibinə daxil olan şəhər hüdudundan keçdikdə
B) Magistral avtomobil yollarından keçdikdə
C) Rayonlardakı iri yaşayış məntəqələrindən keçdikdə
D) Respublika əhəmiyyətli şəhər hüdudundan keçdikdə
E) Naxçıvan muxtar Respublikasının ərazisindən keçdikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması qaydalarının təsdiq
edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 27 yanvar 2000ci il tarixli 10 №-li qərarı
80. SOCAR-ın Struktur Vahidlrində Satınalmalar qrupunun tərkibi hansı cavabda
düzgün göstərilib
A) Malgöndərən təşkilatın və Sifarişçinin nümayəndələrindən ibarət olur
B) SOCAR ın Baş ofisi əməkdaşı və Malgöndərəndən ibarət olur
C) İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsi və Sifarişçinin nümayəndələrindən ibarət olur
D) Yalnız müstıqil ekspertlərdən və Əlaqələndirici şəxsdən ibarət olur
E) SOCAR - ın Satınalmalar Komitəsinin 7 üzvündən ibarət olur
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Satınalmalarıntəşkili və idarə olunması haqqında normativ sənədlər toplusu.
SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri . M. 1.2.5.
81. Gömrük ekspertizasının aparılması müddəti səbəbləri göstərilməklə, gömrük
laboratoriyasının rəhbərinin yazılı icazəsi əsasında gömrük ekspertizasının aparılması
üçün hansı müddətə uzadıla bilər?
A) 1 (bir) aydan çox olmayan müddətə
B) 7 (yeddi) gündən çox olmayan müddətə
C) 6 (altı) aydan çox olmayan müddətə
D) 4 (dörd) aydan çox olmayan müddətə
E) 10 (on) gündən çox olmayan müddətə
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
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İstinad: Gömrük ekspertizasının aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 23 avqust 2013 tarixli 232 saylı
qərarı.m.7.2
82. «DDP» - Delivered Duty Paid ( Rüsum ödənilməklə çatdırılma) - inkoterms şərti
üçün hansı cavab daha doğrudur?
A) Alıcı - yük onun anbarına çatdıqdan sonra malın invoys qiymətətin , daşıma,
gömrük , lisenziya xərclərin satıcıya ödəyir
B) Alıcı - yük onun anbarına çatdıqdan sonra yalnız malın invoys qiymətətin satıcıya
ödəyir
C) Alici yükü satıcının ölkəsinin çıxış gömrük postunda qəbul edərək yalnız invoys
dəryərinin ödəyir
D) Yük bilavasitə istehsal zavodunda alınaraq , invoys dəyəri ödənilir
E) Yük alıcının ölkəsində alınır, və alıcı idxak gömrük rüsumun ödəyir
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: «Incoterms» Ticarət terminlərinin təfsirinin Beynəlxalq Qaydaları.
Azərbaycan dilində. Bakı: 2015. s.9
83. Alqı-satqı müqaviləsində malın kimə verilməsi nəzərdə tutulur?
A) İstehsalçıya
B) Xidmət göstərənə
C) Alıcıya
D) Satıcıya
E) Hamısına
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
84. Mallar müdafiə və milli təhlükəsizlik ehtiyacları üçün nəzərdə tutulduqda
satınalan təşkilat tərəfindən hansı satınalma metodundan istifadə olunur? (“Dövlət
satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən)
A) İkimərhələli tender və ya təkliflər sorğusu
B) Məhdud iştiraklı və qapalı tender
C) Açıq tender
D) Nisbətən açıq, məqsədə görə qapalı tender
E) Katirovka sorğusu
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
85. İstehsalat söbəsinin (sexinin) carı tələbatın kim aşkarlayır?
A) İstehsalat şöbəsinin (sexinin) rəisi
B) Təchizat şöbəsinin rəis müavini
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C) Təchizat şöbəsinin rəisi
D) Satınalmalar qrupu
E) Əlaqələndirici Şəxsi
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: Satınalmalarıntəşkili və idarə olunması haqqında normativ sənədlər toplusu.
SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri . M. 1.2.5
86. Təchizat sifarişindəki hər hansı materialın miqdarı tələbnamədəki miqdardan çox
olarsa nə edilməlidir?
A) Tələbnamə ləğv olunmalıdır
B) Tələbnaməyə artıq olan mal-material qeyd olunmalıdır
C) Material sifarişdən çıxarılmalıdır
D) Yeni tələbnamə yazılmalıdır
E) Tələbnamədəki miqdar sifarişə uyğunlaşdırılmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
87. Azərbaycan Respublikasının “Dövlət satınalmaları haqqında” qanununa istinadən,
tender təklifinin təminatı hansı halda təxirə salınır və qaytarılmır? (“Dövlət
satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən).
A) Tenderdə ilk 3 yerdən birini tutmayan iddiaçılara tenderin nəticələrinə dair qərar
qəbul olunduqdan sonra
B) Tender prosedurları ləğv olunmadıqda
C) Tender təkliflərinin qüvvədə olduğu müddət qurtardıqda
D) Satınalma müqaviləsi imzalandıqdan və tender qalibinə müqavilənin yerinə
yetirilməsi üçün təminat verildikdən sonra
E) Tender təklifinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması təklifini qəbul etməyən
iddiaçılara tender təkliflərinin qüvvədə olma müddəti bitdikdən sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
88. Ehtimal olunan qiymət nədir?
A) Mövcud normativ hüquqi sənədlərə uyğun olaraq malların müəyyənləşdirilən orta
bazar qiyməti
B) Malgöndərənin müsabiqə təklifində göstərilən satın alınan malların qiyməti
C) Satınalma müsabiqəsində qalib gələn səmərəli dəyər
D) Satın alan təşkilat tərəfindən satınalmaların maliyyələşdirilməsini düzgün
planlaşdırmaq məqsədilə, satın alınan malların müəyyən edilən valyuta dəyəri
E) Müsabiqədə malgöndərənlərin təqdim etdikləri təkliflərdən ən əlverişlisi
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
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İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
89. Aşağıdakı variantlardan hansı CİF (Carriage insurance paid to) incoterms şərtinə
uyğundur?
A) Satıcı məhsulun xərclərinin üzərinə mənfəəti və alıcının məhsulu təslim almaq
üçün tələb etdiyi yerə qədər hesablanacaq daxili nəqletmə xərclərini, liman xərclərini
və gömrük xərclərini əlavə edir
B) Satıcı məhsulun xərclərinin üzərinə mənfəəti, qablaşdırma xərcini, zavodda ilkin
yüklənmə, limana daxili nəqletmə, liman xərcləri, gömrük xərcləri, daşıma sığortası
və fraxt əlavə edir - CİF
C) Satıcı məhsulun xərclərinin üzərinə mənfəəti, qablaşdırma xərcini, zavodda ilkin
yüklənmə, limana daxili nəqletmə, liman xərcləri, gömrük xərcləri və fraxt əlavə edir
D) Satıcı məhsulun xərclərinin üzərinə mənfəəti, qablaşdırma xərcini, zavodda ilkin
yüklənmə, gömrük xərcləri, daşıma sığortası, fraxt və alıcının ölkəsindəki daxili
nəqletmə xərclərini əlavə edir
E) Satıcı məhsulun xərclərinin üzərinə mənfəəti, qablaşdırma xərcini, zavodda ilkin
yüklənmə, gömrük xərcləri, daşıma sığortası, fraxt, alıcının ölkəsindəki gömrük
xərclərini, gömrük vergilərini, daxili nəqletmə xərcləri və bütün xərcləri əlavə edir
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: https://www.ihracat.co/2018/08/incoterms-rehber-ihracat-ve-ithalat.html.
İxrac və idxal fəaliyyətlərində təslim növləri. 23.01.2019
90. Tərkibindəki kükürdün miqdarına görə neft 3 qrupa (az kükürdlü, kükürdlü və
yüksək kükükrdlü) ayrılır. Bunlardan yüksək kükürdlü neftlərin tərkibindəki
kükürdün miqdarı nə qədər olur?
A) 1.8%-dən çox
B) 0.6%-ə qədər
C) 0.6%-dan çox
D) 0.61-1.8% arasında
E) 2.8%-dən çox
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük
ekspertizası. Bakı, 2003
91. Satınalmaların planlaşdırılması, proqnozları yuxarı təchizat bölməsinə təqdim
etmə, proqnozların yerinə yetirilməsinə nazarət etmə hansı struktur bölmə tərəfindən
həyata keçirilməlidir?
A) Satınalma Qrupu tərəfindən
B) Satınalma komitəsi tərəfindən
C) Baş Ofis tərəfindən
D) İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsi
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E) Mühasibat şöbəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Prof.Dr.Mehmet Necdet Timur və s. Təchizat Zəncirinin İdarəedilməsi.
Anadolu Universiteti. Eskişehir, Yanvar 2013. İSBN: 978-976-06-1552-8
92. Tədiyyə tapşırıqları neçə gün ərzində banka təqdim edilməlidir?
A) Tərtib edildiyi 10 gün ərzində
B) Tərtib edildiyi 15 gün ərzində
C) Tərtib edildiyi 30 gün ərzində
D) Tərtib edildiyi 3 gün ərzində
E) Tərtib edildiyi 7 gün ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005
93. Hansı sənədin əsasında mal-material anbara qəbul olunmalıdır?
A) Müqavilə əsasında
B) Təchizat şöbəsi tərəfindən verilmiş məktub əsasında
C) Qaima-faktura əsasında
D) Faktura əsasında
E) Rəhbərliyin yazılı göstərişi əsasında
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
94. Anbarda olan hər hansı bir malın ayın sonuna qalığını aşağıdakı hansı hesablama
metodundan istifadə etməklə müəyyən etmək olar?
A) Ayın sonuna qalıq = ayın əvvəlinə qalıq + mədaxil - məxaric
B) Ayın sonuna qalıq = ayın əvvəlinə qalıq + məxaric - mədaxil
C) Ayın sonuna qalıq = ayın əvvəlinə qalıq - məxaric - mədaxil
D) Ayın sonuna qalıq = ayın əvvəlinə qalıq + (məxaric/ mədaxil)
E) Ayın sonuna qalıq = məxaric + mədaxil - ayın əvvəlinə qalıq
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
95. Satınalan təşkilatın dövlət satınalmaları sahəsində təcrübəsi olmadıqda tenderin
təşkili üçün nə edilir? (“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa əsasən)
A) Yerli və ya xarici mütəxəssis cəlb edilir
B) Malgöndərən təsadüfi metodla seçilir
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C) Məhkəmə orqanlarında iş öz həllini tapır
D) Tender komissiyası satınalan təşkilatın tenderindən imtina edir
E) Tender təxirə salınır
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
96. Gömrük ekspertizası hansı müddətdə aparılır?
A) Material və sənədlərin gömrük laboratoriyasına daxil olduğu gündən sonrakı iş
günündən 20 iş günü müddətinə
B) Material və sənədlərin gömrük laboratoriyasına daxil olduğu gündən 20 gün
müddətinə
C) Material və sənədlərin gömrük laboratoriyasına daxil olduğu gündən sonrakı iş
günündən 30 gün müddətinə
D) Material və sənədlərin gömrük laboratoriyasına daxil olduğu gündən iş günündən
25 iş günü müddətinə
E) Material və sənədlərin gömrük laboratoriyasına daxil olduğu gündən sonrakı iş
günündən 20 gün müddətinə
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük
ekspertizası. Bakı, 2003., Gömrük ekspertizasının aparılması Qaydalarının təsdiq
edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 23 avqust 2013
tarixli 232 saylı qərarı
97. Avadanlıqların və mal-materialların anbarlarda saxlanma qaydaları və şəraiti necə
olmalıdır?
A) Birkalanıb, rəflərdə çeşidlər üzrə yığılmalıdır
B) İstifadə sahəsi üzrə yığılmalıdır
C) Ölçü vahidinə uyğun saxlanılır
D) İdarələr üzrə yığılır
E) Həyətdə saxlanılır
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
98. Ekspertizaların həll olunan tapşırığın miqyasına görə hansı növləri vardır?
A) Əsas və komissiya
B) Tək və kollektiv
C) Azobyektli və çoxobyektli
D) Əsas və əlavə
E) İlkin və təkrar
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
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İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük
ekspertizası. Bakı, 2003
99. SOCAR da İki Zərf Prinsipi ilə Satınalmalar hansı cavabda düz göstərilib?
A) Malın qiymət təklifi bir birinin içinə ydrləşən iki zərfdə təqdim olunmasıdır
B) Malın qiymətinin minimum və masimum qiymət təklifi ayrı ayrı iki zərfdə təqdim
olunmasıdır
C) Malın maya dəyəri və mənfəət təkliflərin ayrı-ayrı zərflərdə təqdim olunmasıdır
D) Saxtalaşma halın qarşısı alınması üçün iki eyni təklifli zərfdən istifadə edilir
E) Malın texniki və maliyyə təkliflərin ayrı-ayrı zərflərdə təqdim olunmasıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Satınalmalarıntəşkili və idarə olunması haqqında normativ sənədlər toplusu.
SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri . M. 1.2.5
100. Verilənlərdən biri təchizat zəncirinin rasional idarəedilməsi və fəaliyyətlərin
müəyyən olunmasında daha vacibdir.
A) Tədbiq
B) Təşkilatlar arası struktur
C) Elmi texnologiyalar
D) Planaşdırma
E) Həcm
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Prof.Dr. Mehmet Necdet Timur və s., Təchizat Zəncirinin İdarəedilməsi,
Anadolu Universiteti, Eskişehir, Yanvar 2013, İSBN: 978-976-06-1552-8
101. Təchizat sifarişindəki hər hansı materialın miqdarı tələbnamədəki miqdardan çox
olarsa nə edilməlidir?
A) Tələbnamə ləğv olunmalıdır
B) Tələbnaməyə artıq olan mal-material qeyd olunmalıdır
C) Material sifarişdən çıxarılmalıdır
D) Yeni tələbnamə yazılmalıdır
E) Tələbnamədəki miqdar sifarişə uyğunlaşdırılmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
102. Satınalmalar üçün tədbiq olunan satınalma metodlarından biri səhvdir. (“Dövlət
satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən)
A) Məhdud iştiraklı və qapalı tender
B) Nisbətən açıq, məqsədə görə qapalı tender
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C) İkimərhələli tender və ya təkliflər sorğusu
D) Açıq tender
E) Katirovka sorğusu
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
103. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
malları (işləri və xidmətləri) satınalan dövlət müəssisə və təşkilatları (idarələri),
nizamnamə fondunda dövlətin payı 30 faiz və daha çox olan müəssisə və təşkilatlar
hansıdır?
A) Tender təşkilatı
B) İstehlakçı təşkilat
C) İsteHSALÇI ı təşkilat
D) Satınalan təşkilat
E) Tender qalibi
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.m 2.
104. Hansı halda icazə sertifikatına inzibati orqan tərəfindən xitam verilir?
A) Nümunə təbii mühitə əlaqəli ekspert tərəfindən buraxıldıqda
B) Nümunə məhv edildikdə
C) Mal sahibi dəyişdikdə
D) İcazə sertifikatı itirildikdə
E) Etibarsız hesab edilmiş icazə sertifikatı inzibati orqana təhvil verildikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük
Ekspertizası. Qanun nəşriyyatı. Bakı, 2003
105. İstehsal və əmtəəlik ehtiyatların növləri hansı variantda tam düzgün
göstərilmişdir?
A) Sığorta və mövsümi
B) Cari, rüblük və illik
C) Cari, sığorta və mövsümi
D) İllik və rüblük
E) Mövsümi, daimi, rüblük
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999
106. Məhdud iştiraklı və ya qapalı tender nə zaman həyata keçirilə bilər? (“Dövlət
satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən)
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A) Yalnız dövlət qurumları arasında tender həyata keçirildiyi zaman
B) Tender iştirakçılarından iştirakçı haqqı, vergi və ya rüsum tələb edilmədikdə
C) Tender proseduru mürəkkəb olduğu zaman
D) Tender iştirakçılarının sayı çox olduqda
E) Həddən artıq mürəkkəb malın yalnız məhdud sayda malgöndərəndə olduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
107. Malların barter yolu ilə ixracı zamanı gömrük orqanları tərəfindən tələb
olunmayan sənədi göstərin.
A) Qaimə
B) İxracatçı ilə istehsalçı arasında bağlanan müqavilə
C) Xarici tərəflə barter müqaviləsi
D) Malın mənşə sertifikatı
E) Uçot kartoçkası
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük
Ekspertizası. Qanun nəşriyyatı. Bakı, 2003
108. CPT (Carriage paid to) təslim növündə alıcının səlahiyyət və məsuliyyətlərindən
biri hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Qablaşdırma
B) İlkin nəqletmə
C) İxrac gömrük xərcləri
D) Əsas nəqletmə vasitəsindən boşaltma
E) Əsas nəqletmə vasitəsinə yükləmə
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: https://www.ihracat.co/2018/08/incoterms-rehber-ihracat-ve-ithalat.html.
İxrac və idxal fəaliyyətlərində təslim növləri. 23.01.2019
109. Keyfiyyət malların nəyini bildirir?
A) Malların mənşə əlamətini
B) Təlabatı ödəmə qabiliyyətini
C) İstehsal prosesinin məqsədəuyğunluğunu
D) Xassə və xüsusiyyətini
E) Gömrük rejimlərini
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük
Ekspertizası. Qanun nəşriyyatı. Bakı, 2003
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110. Malların bu və ya digər dərəcədə tədqiqi ilə əlaqədar olaraq ekspertizaların hansı
növü mövcud deyildir?
A) Əmtəəçilik ekspertizası
B) Fərqləndirmə ekspertizası
C) Texnoloji ekspertiza
D) Təsnifat ekspertizası
E) Materialların ekspertizası
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük
ekspertizası. Bakı, 2003
111. “Dövlət Satınalmaları Haqqında Qanun” nizamnamə fondunda dövlətin payı
neçə faiz təşkil edən təşkilatlara şamil edilir?
A) 30% və çox
B) 29% və az
C) 15%-dən 25%-dək
D) 0% təşkil edən
E) 1%-dən 29%-dək
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
112. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiyməti 50 min manat məbləğdən
yuxarı olduqda onların satın alınması hansı üsulla aparılır?
A) Kotirovka sorğusu üsulu ilə
B) İkimərhələli tender üsulu ilə
C) Məhdud iştiraklı və qapalı tender üsulu ilə
D) Təkliflər sorğusu üsulu ilə
E) Açıq tender üsulu ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
113. Avadanlıqların və mal-materialların anbarlarda saxlanma qaydaları və şəraiti
necə olmalıdır?
A) Birkalanıb, rəflərdə çeşidlər üzrə yığılmalıdır
B) İstifadə sahəsi üzrə yığılmalıdır
C) Ölçü vahidinə uyğun saxlanılır
D) İdarələr üzrə yığılır
E) Həyətdə saxlanılır
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
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İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
114. Çarter (partiya) müqavilələri hansı məqsədlə bağlanır?
A) Yükdaşıyanlarla yük sahibləri arasında müəyyən müddət ərzində (taym-çarter) bir
və ya bir neçə ardıcıl reyslərin həyata keçirilməsi üçün
B) Yük xətləri onların fəaliyyət xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif giriş məntəqələrində
yüklərin növbəti reys və ya reyslər üçün vaxtında rəsmiləşdirilməsi üçün
C) Yük vahidi kimi nəzərdə tutulan məhsullarla gəmi tam doldurulmadıqda gəminin
yük yerlərinə ixtiyari kütləvi yüklər əlavə edə bilmək üçün
D) Fraxtlaşma faktının və onun əsas şərtlərinin (gəminin adı, yüklərin növü,
kəmiyyəti və s.) əvvəlcədən qeyd edilməsi üçün
E) Yükdaşıyanlarla yük sahibləri arasında müəyyən müddət ərzində (taym-çarter) bir
və ya bir neçə paralel reyslərin həyata keçirilməsi üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005
115. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
tender təklifləri verilməsinin son tarixi, vaxtı və yeri aşağıdakılardan hansı biri
tərəfindən, hansı sənəddə müəyyənləşdirilir?
A) Satınalma qrupu tərəfindən tender elanında
B) Satınalan təşkilat tərəfindən əsas şərtlər toplusunda
C) Tender komissiyası tərəfindən əsas şərtlər toplusunda
D) Tender komissiyası tərəfindən müsabiqə şərtlərində
E) Podratçı tərəfindən əsas təkliflər toplusunda
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
116. Beynəlxalq təcrübədə kiçik partiyalarla məhsulgöndərmələr istisna olmaqla,
firmalar tədarük işlərini sadələşdirmək üçün neçə və hansı rənglərdə olan sifariş
nüsxələrindən istifadə edirlər?
A) 4; ağ-çəhrayı-mavi-yaşıl
B) 3; ağ-çəhrayı-yaşıl
C) 4; ağ-mavi-yaşıl-boz
D) 2; ağ-çəhrayı
E) 3; ağ-mavi-yaşıl
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005
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117. Malgöndərən tender komissiyasına əsas şərtlər toplusunun izah edilməsi ilə bağlı
sorğunu nə zamana kimi verə bilər?
A) Tender təklifinin verilməsi müddətinin qurtarmasına azı 4 bank günü qalana kimi
B) Tender komissiyası iclasına 5 bank günü qalana kimi
C) Tender təklifinin verilməsi müddətinin qurtarmasına azı 15 bank günü qalana kimi
D) Tender komissiyası iclasına 7 bank günü qalana kimi
E) Tender komissiyası iclasına 15 bank günü qalana kimi
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında AR qanunu
118. Təhlükəli yüklər gəmiyə hansı qayda üzrə yüklənir və boşaldılır?
A) Digər yüklərdən sonra yüklənir və boşaldılır
B) Digər yüklərdən sonra yüklənir, əvvəl boşaldılır
C) Digər yüklərdən əvvəl yüklənir, sonra boşaldılır
D) Digər yüklərlə qarışıq şəkildə yüklənir və boşaldılır
E) Digər yüklərdən əvvəl yüklənir və boşaldılır
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: Təhlükəli yüklərin dəniz nəqliyyatı ilə daşınması qaydalarının təsdiq
edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 24 aprel 2000-ci
il tarixli 75№-li qərarı
119. "Dövlət satınalmaları haqqında" Qanunda malların ehtimal olunan qiyməti
dedikdə nə başa düşürsünüz?
A) malların orta bazar qiyməti
B) malların maksimal bazar qiyməti
C) malların minimal bazar qiyməti
D) malların istehsal nöqtəsində olan qiyməti
E) malların gömrük qiyməti
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu .Bakı
şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il . № 245-IIQ. Səh.2. m 2
120. Tender komissiyasının 12 üzvü vardır. Qərarvermə zamanı bu üzvlərdən
minimum neçə nəfəri komissiyada iştirak etməlidir? (“Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən)
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A) 8
B) 12
C) 9
D) 10
E) 5
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
121. Təhlükəli maddə və məmulatların daşıma marşrutlarının razılaşdırılması üçün
avtonəqliyyat müəssisələri onların daşınmasına neçə gün qalmış lazımi sənədləri
DYP-yə təqdim etməlidirlər?
A) Ən azı 7 gün
B) Ən azı 15 gün
C) Ən azı 30 gün
D) Ən azı 3 gün
E) Ən azı 10 gün
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması qaydalarının təsdiq
edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 27 yanvar 2000ci il tarixli 10 №-li qərarı
122. Saxlama üçün nəzərdə tutulmuş ehtiyatın həcmi 480 tondur. Anbarın 1 metr
kvadratına düşən yük isə 800 kiloqramdır. Anbarın faydalı sahəsi neçə metr
kvadratdır.
A) 256
B) 600
C) 320
D) 410
E) 480
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
123. Zəruri olan materiallara tədarükün planlaşdırılması prosesində nəzərə alınmalı
əsas amillərdən hansı səhv verilmişdir?
A) Tələb olunan materialların nomenklaturası, sinfi, qrupu və çeşidi
B) İstehsal yerlərində materiallara tələbatın yaranması vaxtı
C) Təchizatçıların (məhsulgöndərənlərin) məhsulgöndərmə imkanları
D) Materialların tədarükü ilə bağlı olan tədarük xərcləri və onların səviyyəsi
E) Tədarükü planlaşdıran şəxslərin adı, vəzifəsi və təcrübəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
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İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005
124. SOCAR - ın İdarələrində olan şöbələr növbəti il üçün tələbat proqnozlarını
həmin İdarənin İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsinə hansı tarixədək təqdim etməlidir?
A) Dekabr ayının 28 -dək
B) Oktyabr ayının 15 -dək
C) Noyabr ayının 30-dək
D) Oktyabr ayının 30-dək
E) Noyabr ayının 1 -dək
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: Satınalmalarıntəşkili və idarə olunması haqqında normativ sənədlər toplusu.
SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri . S.75
125. Anbara daxil olan mal-material hansı qaydalara uyğun qəbul olunurlar?
A) Müvafiq sənəd tələb olunmaqla, keyfiyyəti, miqdarı yoxlanılır və qəbul olunur
B) Mal-materialın kəmiyyətinə görə qəbul olunur
C) Müvafiq sənəd tələb olunmaqla, sınaqdan keçirildikdən sonra qəbul olunur
D) Görünüşü yoxlanıldıqdan sonra qəbul olunur
E) Akta əsasən qəbul olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
126. Malların (işlərin və xidmətlərin) “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunuyla məyyənləşdirilmiş üsullarla əldə edilməsi necə
adlandırılır?
A) Tender
B) Satınalma
C) Emitent
D) Alqı-satqı
E) Təchiz edilmə
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
127. Resurslara təlabatın hesablanması metodlarından olan birbaşa hesablama
metodunda məlumat üzrə materiallara tələbatın həcmi hansı düsturla tapılır? Q –
məmulatın illik istehsal proqramı, H – hər bir məmulat üzrə material məsrəfi
normasıdır.
A) V=Q+H
B) V=Q/H
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C) V=2Q×H
D) V=Q×H
E) V=H/Q
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005
128. Gömrük ekspertizasının obyektləri dedikdə, aşağıdakı hansı maddiləşmiş
məlumat mənbələri başa düşülmür?
A) Qaçaqmal obyektləri və gömrük qaydalarının pozulması
B) Gömrük sərhəddindən keçən mal və əşyalar
C) Gömrük sərhəddindən keçən mal və əşyalardan tədqiqat üçün götürülmüş prob və
nümunələr
D) Gömrük sərhəddindən keçən bütün şəxslər
E) Gömrük rəsmiləşdirilməsində və gömrük nəzarətində istifadə olunan müxtəlif
çeşidli mal müşayiəti sənədləri
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük
ekspertizası. Bakı, 2003
129. .... satınalan təşkilatın tender şərtlərini əks etdirən və iddiaçılara təqdim edilən
sənədddir? (“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
əsasən)
A) Şərtlər toplusu
B) Tenderin əsas şərtlər toplusu
C) Müsabiqənin sənədlərtoplusu
D) Müsabiqənin məlumatları
E) Tender parametrləri
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
130. Aşağıdakılardan hansı malgöndərən tərəfindən şikayət obyekti ola bilməz?
(“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən)
A) Ofertaların səbəbsiz rədd edilməsi
B) Tenderin obyektiv keçirilməməsi
C) Podratçılar üçün sənədlərin əksik təqdim edilməsi
D) Tender komissiyasının kifayət qədər üzvünün komissiyada iştirak etməməsi
E) Satınalma prosedurlarının dövlət mənsubiyyətinə görə məhdudlaşdırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
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131. Tədarükün planlaşdırılması hansı proseslə başlayır?
A) Maliyyə resurslarına tələbatın müəyyənləşdirilməsi ilə
B) Material resurslarına tələbatın müəyyənləşdirilməsi ilə
C) Məsrəflərin minimumlaşdırılması ilə
D) Bazarın araşdırılması ilə
E) İstehlakçıların müəyyənləşdirilməsi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005
132. Satınalma prosedurlarında iştirak edən malgöndərənlər vergilər və digər icbari
ödənişlərlə bağlı hansı tələblərə cavab verməlidir?
A) son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) Vergi
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud
olmaması
B) son 6 ay ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) Vergi
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud
olmama
C) malgöndərəənin vergilər üzrə şəxsi hesab vərəqində artıq ödəmə sütnundan 1000
mantdan çox məbləğ görünməlidir
D) Malgöndərəənin vergilər üzrə şəxsi hesab vərəqində "son tarixə saldo" sətirində
1000 mantdan çox məbləğ görünməlidir
E) Malgöndərəənin vergilər üzrə şəxsi hesab vərəqində "son tarixə saldo" sətirində
235 mantdan çox məbləğ görünməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu .Bakı
şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il . № 245-IIQ.. maddə 7. Səh.6
133. Əmək haqqı fondunun ən azı 80 faizi Azərbaycan vətəndaşlarına verilən hansı
Müəssisədə istehsal olunan mal - yerli mal sayılır ?
A) işlərin yerinə yetirilməsində 0 faiz yerli mallardan istifadə olunan müəssisə
B) işlərin yerinə yetirilməsində ən azı 80 faiz yerli mallardan istifadə olunan müəssisə
C) işlərin yerinə yetirilməsində 100 faiz yerli mallardan istifadə olunan müəssisə
D) işlərin yerinə yetirilməsində ən azı 50 faiz yerli mallardan istifadə olunan
müəssisə
E) işlərin yerinə yetirilməsində ən azı 20 faiz yerli mallardan istifadə olunan müəssisə
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 27 iyul tarixli 285
nömrəli qərarı "Güzəştlərin tətbiqi Qaydası" M.6
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134. DAT (Delivery at terminal) təslim növündə satıcının səlahiyyət və
məsuliyyətlərindən biri hansı variantda səhv verilmişdir?
A) Son nəqletmə
B) Qablaşdırma
C) İxrac gömrük xərcləri
D) Çatdırma sığortası
E) Əsas nəqletmə vasitəsinə yükləmə
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: https://www.ihracat.co/2018/08/incoterms-rehber-ihracat-ve-ithalat.html.
İxrac və idxal fəaliyyətlərində təslim növləri. 23.01.2019
135. Hava kompressorunun poşen qrupunun dövlət satınalmalarında ehtimal olunan
qiymətlərinin açıq informasiya üsulu ilə hesablanması zamanı qiyməti 1000 manat,
analoq üsulu ilə 1200 manat, sorğu üsulu ilə 900 manat müəyyən edilib. Hava
kompressorunun poşen qrupunun dövlət satınalmalarında ehtimal olunan qiyməti
hansı cabadakıdır?
A) 900 manat
B) 1000 manat
C) 1200 manat
D) 1034 manat
E) 1033 manat
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: “Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətlərinin hesablanması
üsulları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 18 mart tarixli 106 nömrəli Qərarı . m.2. 2.
136. Seçmə müsabiqə metodunda müsabiqə İştirakçılarının siyahısını kim
hazırlamalıdır?
A) Satınalmalar qrupu və Müəssisə Rəhbəri
B) SOCAR - ın Satınalmalar Komitəsinin 7 üzvündə biri
C) Əlaqələndirici Şəxsin
D) İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsi və Sifarişçi
E) Əlaqələndirici Şəxsi və Satınalamalar qrupunun üzüvləri
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: Satınalmalarıntəşkili və idarə olunması haqqında normativ sənədlər toplusu.
SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri . M. 1.2.5.
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137. Verilənlərdən biri təchizat zəncirinin iştirakçıları arasında baş verə biləcək
münaqişələrin nəticəsi ola bilər
A) Şəffaflığın artırılması
B) Təchizat zamanı proseslərin qısaldılması
C) Təchizat məqsədlərinə çata bilməmək
D) Təchizatın effektiv şəkildə həyata keçirilməsi
E) Xidməti fəaliyyətin artırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: Prof.Dr.Mehmet Necdet Timur və s. Təchizat Zəncirinin İdarəedilməsi.
Anadolu Universiteti. Eskişehir, Yanvar 2013. İSBN: 978-976-06-1552-8
138. Alıcı almaq istədiyi malın satıcı tərəfindən ixrac sənədləri (gömrük, mənçə
sertifikatı və s.) hazır vəziyyətdə ,satıcının ölkəsinə yüklənməyə göndərdiyi
avtomobilə təhfil verilməsin istəyirsə hansı inkoterms şərti ilə kontrakt bağlamalıdır
A) «DAT» - terminala çatdırma
B) «CIF» - dəyər, sığorta və fraxt
C) «EXW» - franko zavod
D) «FOB»-franko göyərtə
E) «FCA» - franko daşıyıcı
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: «Incoterms» Ticarət terminlərinin təfsirinin Beynəlxalq Qaydaları.
Azərbaycan dilində. Bakı: 2015. s.8
139. Satınalmaların müvafiq səviyyədə planlaşdırılmasını aparmaq, proqnozları
yuxarı təchizat bölməsinə təqdim etmək və yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək kimin
vəzifə borcudur? ;
A) Əlaqələndirici Şəxsin
B) Sifarişçinin
C) İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsinin
D) SOCAR - ın Satınalmalar Komitəsinin
E) Satınalmalar qrupunun
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: Satınalmalarıntəşkili və idarə olunması haqqında normativ sənədlər toplusu.
SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri . M. 1.2.5.
140. Əmtəəlik ehtiyat normasının müəyyənləşdirilməsi zamanı hansı metodlardan
istifadə edilir?
A) Diferensial, texniki-iqtisadi hesablamalar, iqtisadi-riyazi
B) Evristik, texniki-iqtisadi hesablamalar, iqtisadi-riyazi
C) İnduksiya, analitik, normativ
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D) İqtisadi-riyazi, analitik
E) Texniki-iqtisadi hesablamalar, diferensial
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999
141. Hansı hallarda anbarda mal-material ehtiyatı azalır?
A) İnventarizasiya aparıldıqda
B) Satış üçün bağlanan müqavilədən əvvəl
C) Yay-yaz mövsümündə
D) Məxaric zamanı
E) Satış üçün bağlanan müqavilənin qüvvəyə mindiyi zaman
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
142. Açıq tenderdə ən azı neçə malgöndərən (podratçı) iştirak edə bilər? (“Dövlət
satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən)
A) 2
B) 5
C) 3
D) 1
E) 4
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətlərinin hesablanması
üsulları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 18 mart tarixli 106 nömrəli Qərarı . m.6.1.
143. SOCAR da Satınalmalara dair hüquqi sənədlərin əsli (yəni müqavilələr,
zəmanətlər, təminatlar, ana şirkətinin zəmanəti, sığorta şəadətnamələri və s.)
saxlanılma şərtləri hansı cavabda düz göstərilib?
A) Yanğına davamlı şkafda hər Struktur Vahid üzrə Təchizat bölməsində
saxlanmalıdır
B) Hər bir Struktur Vahidi üzrə Kargüzarlıq Xidmətində saxlanmalıdır
C) SOCAR ın hər bir idarəsinin Arxivində
D) SOCAR - ın Satınalmalar Komitəsində Yanğına davamlı şkafda
E) Təchizat əməliyyatı bitdikdən sonra yandırılmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: Satınalmalarıntəşkili və idarə olunması haqqında normativ sənədlər toplusu.
SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri . S. 76
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144. Müəssisələrə mal-materialın ayrılması zamanı əsasən nə nəzərə alınmalıdır?
A) Müəssisənin yerləşdiyi ərazinin ölçüsü
B) Müəssisənin faktiki tələbatı və anbar qalığı
C) Təchizatçının istəyi
D) Mal-materialın keyfiyyəti
E) Mal-material bütün müəssisələr arasında bərabər bölünməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Prof.Dr.Mehmet Necdet Timur və s. Təchizat Zəncirinin İdarəedilməsi.
Anadolu Universiteti. Eskişehir, Yanvar 2013. İSBN: 978-976-06-1552-8
145. Əmtəəçilik ekspertizası nə üçün aparılır?
A) Ölkə ərazisinə gətirilən və bu ərazidən aparılan malların tarif və qeyri tarif
tənzimləmə tədbirlərini həyata keçirmək üçün
B) Malın konkret göstəricilərini və ya əlamətlərini təyin etmək üçün
C) Malın növünü, onun təyinatını, vəziyyətini, əsas istehlak xüsusiyyətlərini, mövcud
çatışmazlıqlarını, markasını, cinsini və s. özəlliklərinin təyin etmək üçün
D) Malın gömrük sərhəddindən keçirildiyi anda bu mal üçün faktiki ödənilmiş və ya
ödəniləcək qiyməti müəyyənləşdirmək üçün
E) Malın əmtəə pozisiyası və subpozisiyasını, daha doğrusu malın kodunu təyin
etmək üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük
ekspertizası. Bakı, 2003
146. Gömrük ekspertizası üçün radiasiyalı yüklərdən prob götürülərkən hansı
qaydalara riayət olunmalıdır?
A) Gömrük qaydalarına
B) Ekspertizanın keçirilmə qaydalarına
C) Təhlükəsizlik qaydalarına
D) Sanitar-gigiyena qaydalarına
E) Malın gömrük ərazisində yerləşdirilməsi qaydalarına
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük
Ekspertizası. Qanun nəşriyyatı. Bakı, 2003
147. Aşağıdakılardan hansı avtomobil nəqliyyatının əsas üstünlüklərindəndir?
A) Tariflər aşağı, xüsusilə tranzit göndərmələr üçün güzəştlər böyükdür
B) Məhsuldarlığı yüksəkdir
C) “Qapıdan qapıya” yükləri daşıya bilir
D) İqlim şərtlərindən asılı deyil
E) Göndərmələrin sürəti kiçikdir
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Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: А.М.Гаджинский. Практикум по логистике. Москва, 2012
148. Sifarişlərin ölçüsünə görə ehtiyatların vəziyyətinə nəzarət sisteminin tətbiq
edilməsi hansı cavab variantında düzgün qeyd edilmişdir? Tam düzgün cavab
variantını qeyd edin. 1. Ehtiyatların çatışmaması böyük itkilərə səbəb olursa;2.
Sifarişlərin miqdarından asılı olaraq qiymət endirimlərinin olması;3. Ehtiyatların
çatışmazlığı itkiyə səbəb olmursa;4. Ehtiyatların saxlanılmasının xərclərinin çox
olması; 5. Tələb çox olduqda onun təyin edilə bilməməsi;
A) 1, 3, 4
B) 2, 3, 4, 5
C) 1, 4, 5
D) 1, 2, 4, 5
E) 2, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999
149. Azərbaycan Respublikasının “Dövlət satınalmaları haqqında” qanununa
istinadən, satınalma müqaviləsinin qiymətində dəyişiklik edilməsi qaydaları hansı
sənəddə qeyd edilməlidir.
A) İlkin razılaşdırılmış müqavilədə
B) Tenderin əsas şərtlər toplusunda
C) Satınalma müqaviləsində
D) Katirovka sorğusunda
E) İlkin razılaşma protokolu və ilkin ödəniş üzrə qaimə-faktura
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
150. Eyni keyfiyyətdə ola Yerll istehsal (Y) təssərüfat sabunun qiyməti 1,1 manat,
idxal olunan (İ) təssərüfat sabunun qiyməti 1 manat olarsa, Güzəştli düzəliş tətbiq
etidikdən sonra tender təkliflərini qiymətləndırılməsi hansı cavabda doğrudur? .
A) (Y) - təssərüfat sabunun qiyməti - 1,1 manat, (İ) - təssərüfat sabunun qiyməti 0,8
manat olar
B) (Y) - təssərüfat sabunun qiyməti - 1,3 manat, (İ) -təssərüfat sabunun qiyməti 1
manat olar
C) (Y) - təssərüfat sabunun qiyməti - 0,9 manat, (İ) təssərüfat sabunun qiyməti 1
manat olar
D) (Y) təssərüfat sabunun qiyməti - 1,1 manat, (İ) təssərüfat sabunun qiyməti 1,2
manat olar
E) (Y) təssərüfat sabunun qiyməti - 1 manat, (İ) təssərüfat sabunun qiyməti 1 manat
olar
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Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 27 iyul tarixli 285
nömrəli qərarı "Güzəştlərin tətbiqi Qaydası" M.3

151. “Tender komissiyası” dedikdə nə başa düşürsüz?
A) Malgöndərən təşkilat tərəfindən yaradılan və onun adından sərgilərdə iştirak edən
müvəqqəti işçi qrupu
B) Satınalan təşkilat tərəfindən yaradılan və onun adından mühasibatlıqda iştirak edən
müvəqqəti işçi qrupu
C) Sifarişçi tərəfindən yaradılan və onun adından müqavilənin ehtimal olunan dəyəri
müəyyənləşdirməsi prosedurunda iştirak edən daimi qrupu
D) Satınalan təşkilat tərəfindən yaradılan və onun adından tender prosedurlarını
həyata keçirən müvəqqəti işçi qrupu
E) Əlaqələndirici şəxs tərəfindən yaradılan və onun adından satınalmalarda iştirak
edən müvəqqəti işçi qrupu
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
152. Həddən artıq mürəkkəb və ya xüsusi xaraketrli olduğuna görə müvafiq mallar
yalnız məhdud sayda potensial malgöndərəndə olduqda hansı satınalma metodu
istifadə olunur? (“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa əsasən)
A) Məhdud iştiraklı və qapalı tender
B) Açıq tender
C) İkimərhələli tender və ya təkliflər sorğusu
D) Katirovka sorğusu
E) Nisbətən açıq, məqsədə görə qapalı tender
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
153. Təhlükəli yük daşıyan avtomobil sürücüsü hansı halda avtomobili idarəetməyə
buraxılır?
A) DYP və Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə razılaşdırılmış proqram əsasında xüsusi
hazırlıqdan keçdikdən sonra
B) Səhiyyə Nazirliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə razılaşdırılmış proqram
əsasında xüsusi hazırlıqdan keçdikdən sonra
C) Fövqəladə Hallar Nazirliyinin proqramı əsasında xüsusi hazırlıqdan keçdikdən
sonra
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D) DYP və Bakı Nəqliyyat İdarəsi ilə razılaşdırılmış proqram əsasında xüsusi
hazırlıqdan keçdikdən sonra
E) Səhiyyə Nazirliyi və ARDNŞ ilə razılaşdırılmış proqram əsasında xüsusi
hazırlıqdan keçdikdən sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması qaydalarının təsdiq
edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 27 yanvar 2000ci il tarixli 10 №-li qərarı
154. SOCAR-ın Baş ofisində və Struktur Vahidində fəaliyyət göstərən, təchizat və
satınalma funksiyalarını yerinə yetirən ixtisaslaşmış struktur bölmə hansıdır?
A) Tender komissiyası
B) İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsi
C) Ehtiyataların idarə edilməsi bölməi
D) Texniki istehsalat şöbəsi
E) Material sərfinin uşotuna nəzarət şöbəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: Satınalmalarıntəşkili və idarə olunması haqqında normativ sənədlər toplusu.
SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmr
155. Alınmış avadanlıq üçün qaimə-fakturadan əlavə hansı sənəd tələb olunmalıdır?
A) Daşınma şirkətinin lisenziyası
B) Avadanlığın texniki pasportu və sertifikatı
C) Avadanlığın istismarı üzrə təlimatı
D) Sertifikatı
E) Avadanlığın keyfiyyəti üzrə sertifikat və təlimatı
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
156. Təchizat nə deməkdir?
A) Malların istehsalının tənzimlənməsi prosesi
B) Malların satışının tənzimlənməsi prosesi
C) Malların saxlanmasının tənzimlənməsi prosesi
D) Malların istehsalçıdan istehlakçıya doğru hərəkətinin tənzimlənməsi prosesi
E) Malların istehlakçıdan istehsalçıya doğru hərəkətinin tənzimlənməsi prosesi
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: Prof.Dr.Mehmet Necdet Timur və s. Təchizat Zəncirinin İdarəedilməsi.
Anadolu Universiteti. Eskişehir, Yanvar 2013. İSBN: 978-976-06-1552-8
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157. Hansı satınamlma metodunda malların (işlərin) texniki xarakteri və ya
xidmətlərin xüsusiyyətləri ilə əlaqədar malgöndərənlər ilə müzakirələr aparır
A) İkimərhələli tender
B) Məhdud iştiraklı və qapalı tender
C) Kotirovkalar sorğusu
D) Bir mənbədən satınalma metodu
E) satınalmaları açıq tender metodu
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu .Bakı
şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il . № 245-IIQ.. maddə 18. Səh.11
158. Azərbaycan Respublikasının “Dövlət satınalmaları haqqında” qanununa
istinadən, satınalan təşkilat sığortanı məcburi sayırsa, bunu hansı sənəddə əks
etdirməlidir?
A) Tenderin əsas şərtlər toplusu və satınalma müqaviləsində
B) Təhvil-təslim aktı və invoysda
C) Satınalma müqaviləsi və ilkin razılaşma
D) Qaimə-fakturada və satınalma müqaviləsində
E) İlkin razılaşma protokolunda və İnvoysda
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
159. Təchiz edilən məhsulun optimal miqdarı və buna müvafiq olaraq da, optimal
tezliyi hansı amillərdən asılıdır?
A) Məhsulun istehsal xərclərindən, sifarişin miqdarından, ehtiyatların saxlanılma
xərclərindən
B) Tələbin hesablanma xərclərindən, məhsulların çatdırılma xərclərindən, ehtiyatların
saxlanılması xərclərindən
C) Tələbin həcmindən, məhsulların çatdırılma xərclərindən, ehtiyatların saxlanılması
xərclərindən
D) İstehlakçı növündən, ehtiyatların yaradılma xərclərindən, nəqliyyat xərclərindən
E) Tələbin həcmindən, məhsulların çatdırılma xərclərindən
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999
160. Saxlama üçün nəzərdə tutulmuş ehtiyatın həcmi 480 tondur. Anbarın 1 metr
kvadratına düşən yük isə 800 kiloqramdır. Anbarın faydalı sahəsi neçə metr
kvadratdır.
A) 256
B) 600
C) 320
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D) 410
E) 480
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
161. Hansı təhlükəli yüklər üçün istifadə edilən vaqon-sisternlər, qazanlar və xüsusi
konteynerlər «Təzyiq altında işləyən tutumların təhlükəsiz istismar Qaydaları»nın
tələblərinə cavab verməlidir?
A) 100 dərəcə S temperaturda, yaxud 0,15 Mpa-dan yüksək təzyiqdə nəql edilən və ya
bu təzyiqdə boşaldılan
B) 30 dərəcə S temperaturda, yaxud 0,20 Mpa-dan yüksək təzyiqdə nəql edilən və ya
bu təzyiqdə boşaldılan
C) 80 dərəcə S temperaturda, yaxud 0,09 Mpa-dan yüksək təzyiqdə nəql edilən və ya
bu təzyiqdə boşaldılan
D) 50 dərəcə S temperaturda, yaxud 0,07 Mpa-dan yüksək təzyiqdə nəql edilən və ya
bu təzyiqdə boşaldılan
E) 60 dərəcə S temperaturda, yaxud 0,08 Mpa-dan yüksək təzyiqdə nəql edilən və ya
bu təzyiqdə boşaldılan
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: : Təhlükəli yüklərin dəmir yolu nəqliyyatı ilə daşınması qaydalarının təsdiq
edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 20 noyabr
2000-ci il tarixli 207 №-li qərarı
162. Təhlükəli yüklər nəqliyyat vasitələri karvanları ilə daşınarkən düzənlik yerlərdən
keçən yol sahələrində hərəkət zamanı karvandakı nəqliyyat vasitələri arasında nə
qədər məsafə olmalıdır?
A) Ən azı 30 metr
B) Ən azı 100 metr
C) Ən azı 50 metr
D) Ən azı 150 metr
E) Ən azı 300 metr
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması qaydalarının təsdiq
edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 27 yanvar 2000ci il tarixli 10 №-li qərarı
163. Dövlət statistika orqanlarının statistik məlumatına görə daş kömürün 2018 ci
ildə pərakəndə satış qiyməti 180 manat/ton, 2019-cu ildə pərakəndə satış qiyməti 250
manat/ton, 2020-ci ildə pərakəndə satış qiyməti 220 manat/ton, 2019-cu ildə topdan
satış qiyməti 230 manat/ton, 2020-ci ildə topdan satış qiyməti 200 manat/ton olub.
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Dövlət satınalmaları zamanı daş kömürün ehtimal olunan qiymətlərinin "statistik
üsulla" hesablanması üşün hansı qiymət əsas götürülür.
A) 200 manat/ton
B) 180 manat/ton
C) 250 manat/ton
D) 230 manat/ton
E) 220 manat/ton
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: “Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətlərinin hesablanması
üsulları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 18 mart tarixli 106 nömrəli Qərarı . m.3. 2.
164. Beynəlxalq təcrübədə kiçik partiyalarla məhsulgöndərmələr istisna olmaqla,
firmaların tədarük işlərini sadələşdirmək üçün tərtib etdikləri dörd rəngli sifariş
nüsxələrindən 3-cü mavi rəngli nüsxə kimə verilir?
A) Vasitəçilərə
B) İstehsalçı firmanın maliyyə şöbəsinə
C) Sifarişçi firmanın maddi-texniki təchizat şöbəsinə
D) Arxivə
E) Məhsulgöndərənə
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005
165. Tender komissiyasının tərkibini kim təsdiq edir? (“Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən)
A) Tender komissiyası üzvlərinin ortaq qərarı ilə təsdiq olunur
B) Satınalan təşkilatın ortaqları
C) Satınalan şirkətin xüsusi komissiyası
D) Satınalan təşkilatın rəhbəri
E) Dövlət tender agentliyinin rəhbəri
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
166. Aşağıdakı cavablardan hansı tələbnamə anlayışını ifadə edir?
A) Tədarükat münasibətlərində məhsullara hər hansı konkret vaxt kəsiyində potensial
tələbatını əks etdirən sənəddir
B) Satınalan təşkilatla tender qalibi (qalibləri) arasında bağlanan və malların (işlərin
və xidmətlərin) satın alınması ilə əlaqədar tərəflərin öhdəliklərini müəyyənləşdirən
sənəddir
C) Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatların
büdcədənkənar fondların vəsaitinə aid edilən sorğudur
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D) Məhsulgöndərənlərdən zəruri kəmiyyətdə və razılaşdırılmış keyfiyyətdə lazımi
məhsulların tələb olunan vaxtda göndərilməsi üzrə tələbləri özündə birləşdirən
direktiv sənəddir
E) Satınalan təşkilatın tender şərtlərini əks etdirən və iddiaçılara təqdim edilən
sənəddir
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005
167. Alıcının qymətinin ödəyərək bilavasitə istehsalçı zavodun anbarından malı
təhfil alıb və Azərbaycan Respublikasına idxal edir. Bu hal alqı- satqı kontraktlnda
hansı inkoterms şərti ilə ifadə edilir.
A) CİF- şərti
B) CFR - şərti
C) EXW - şərti
D) FOB- şərti
E) DDP- şərti
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: : «Incoterms» Ticarət terminlərinin təfsirinin Beynəlxalq Qaydaları.
Azərbaycan dilində. Bakı: 2015. s.7.
168. Tədarükat metodlarından olan “qiymət cədvəlləri üzrə gündəlik alış” metodunun
əsas xüsusiyyətlərini qeyd edin.
A) Sənədləşmələrin həcmi azalır, rəsmiləşdirmə sadələşir, yüksək ticarət güzəştləri
edilməsinə şərait yaradır
B) Anbar təsərrüfatının yaradılması və anbarların saxlanılması xərcləri azaldır
C) İstehsal ehtiyatlarının səviyyəsini normallaşdırır, dövriyyə vəsaitlərinin dövr
sürətini artırır
D) Ucuz və tez istehlak olunması nəzərdə tutulan məhsulların alınması zamanı
istifadə edilir
E) Ayrı-ayrı mal-materialların alınmasına tələbat yarandıqca məəhsulgöndərənlərlə
istehlakçılar arasında sifariş partiyalarının həcmi, göndərilmə müddətləri və nəqliyyat
vasitələrinin seçimi barədə şifahi və ya yazılı əlaqə yaradılır
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005
169. Dizayn, elmi-tədqiqat və ilk mərhələdə iş həcimini və spesifikasiyasını təyin
etmək mümkün olmayan malların satınalınmasında hansı (satınalma) müsabiqə
metodundan istifadə oluna bilər?
A) İki mərhələli Müsabiqə
B) Elektron Hərrac
C) seçmə müsabiqə
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D) Məhdud iştiraklı tender
E) Açlq tende
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Satınalmalarıntəşkili və idarə olunması haqqında normativ sənədlər toplusu.
SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri . M. 1.2.5.
170. Xarici ölkələrdən hansı tullantıların saxlanmaq və basdırılmaq üçün Azərbaycan
ərazisinə daşınmasına ölkə ərazisindən tranzit yolu ilə aparılmasına icazə verilmir?
A) Kimyəvi və toksik tullantıların
B) Radioaktiv və plastik tullantıların
C) Radioaktiv və toksik tullantıların
D) Toksik tullantıların
E) Kimyəvi tullantıların
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması qaydalarının təsdiq
edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 27 yanvar 2000ci il tarixli 10 №-li qərarı
171. İncoterms nə deməkdir?
A) Beynəlxalq müqavilələrin satış üzrə açar elementləri
B) Məhsulgöndərmə müqavilələrinin açar elemetləri
C) Tədarük prosesində bağlanan müqavilələrin açar elementləri
D) İstehsal prosesində bağlanmış müqavilələrin əsas elementləri
E) Xərclərin müəyyənləşdirilməsi üzrə bağlanmış müqavilələrin açar elementləri
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: İncoterms şərtləri. https://www.tradefinanceglobal.com/freightforwarding/incoterms/, 25.10.2018
172. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
aşağıda göstərilən işlərdən hansı satınalmaların hazırlanması üçün satınalan təşkilatın
görəcəyi işlərin mərhələlərindən biri kimi müəyyən edilməmişdir?
A) Tenderin əsas şərtlər toplusunun hazırlanması
B) Tender komissiyası tərəfindən bir sıra iştirakçılar üçün münasib şərtlərin
müəyyənləşdirilməsi
C) Tender elanı təsdiq edildikdən sonra tender elanının dərc etdirilməsi
D) Malgöndərənlərə (podratçılartenderdə iştirak üçün fərdi dəvətin göndərilməsi
E) Tender komissiyasının formalaşdırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
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173. Hər hansı tender təklifinin qiyməti müvafiq malların ehtimal olunan qiymətindən
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirsə, satınalan təşkilat nə edir?
A) Təklifdə düzəliş edilsin deyə əlavə vaxt verir
B) Komissiya üzvlərinin əlavə iclas keçirməsini tələb edir
C) Təklifi rədd edir
D) Fərqin ödənilməsi üçün emitentə sorğu göndərir
E) Tender prosesinin ləğvini tələb edir
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
174. Mövcud bazarı olan və ehtimal olunan qiyməti müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyənləşdirdiyi minimum məbləğdən aşağı olan malların satınalınması
üçün satınalan təşkilat hansı satınalma metodundan istifadə edir?
A) Məhdud iştiraklı və qapalı tender
B) Katirovka sorğusu
C) İkimərhələli tender və ya təkliflər sorğusu
D) Açıq tender
E) Nisbətən açıq, məqsədə görə qapalı tender
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
175. Azərbaycan Respublikasının “Dövlət satınalmaları haqqında” qanununa
istinadən, satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün hansı sənəd əsas götürülür?
A) Tender nəticələri haqqında yekun protokol
B) Tender qalibinin tenderdə qalib gəlməsi ilə bağlı imzaladığı protokol
C) Satınalma müqaviləsi üçün tender qalibinin zəmanət aktı
D) Satınalan təşkilatın tender qalibi ilə əməkdaşlıq etmək istəyi haqqında razılıq
məktubu
E) Satınalan təşkilat ilə tender qalibi arasındakı razılaşma aktı
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
176. Tenderdə iştirak haqqı nə üçün tələb olunur? (“Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən)
A) Kənardan dəvət olunan xarici mütəxəssisin maliyyəşəşdirilməsi üçün
B) Satınalan təşkilat büdcəsini zənginləşdirmək üçün
C) Kənardan dəvət olunan yerli mütəxəssisin maliyyəşəşdirilməsi üçün
D) Tenderin bütün xərclərinin maliyyələşdirilməsi üçün
E) Podratçılar üçün sənədlərin dərc edilməsi üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
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177. Tender şərtlərinə əsasən təklif verən, tenderdə iştirak haqqını ödəyən hüquqi və
ya fiziki şəxslər yaxud hüquqi şəxslər birliyi kimdir?
A) Malgöndərən (podratçı)
B) Tender komissiyası
C) Satınalma agenti
D) İddiaçı
E) Satınalan təşkilat
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
178. Satın alınması planlaşdırılan xidmət bazarda olmadıqda və ya bazar qiyməti
haqqında məlumatın əldə edilməsi qeyri-mümkün olduqda, satınalan təşkilat ehtimal
olunan satınalma qiymətin necə müəyyən edir?
A) Analoq üsulundan istifadə edir
B) Təxmini qiymətlə bağlı sosial sorğu keçirir
C) Delfi metodundan istifadə edilr
D) Statistik üsuldan istifadə edir
E) İstehsalçını təqdim etdiyi qiymətin 20 faiz azaldaraq müəyyən edir
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətlərinin hesablanması
üsulları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 18 mart tarixli 106 nömrəli Qərarı . m.6.1.
179. Satın alınan mallar yalnız hər hansı malgöndərəndə olduqda, onların əvəzedicisi
və alternativi olmadıqda, satınalan təşkilat hansı satınalma metodundan istifadə edir?
A) Açıq tender
B) Katirovka sorğusu
C) İkimərhələli tender və ya təkliflər sorğusu
D) Bir mənbədən satınalma
E) Məhdud iştiraklı və qapalı tender
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
180. Azərbaycan Respublikasının “Dövlət satınalmaları haqqında” qanununa
istinadən, iki mərhələli tender prosedurunun birinci mərhələsində malgöndərənlərdən
nə tələb olunmur?
A) Malgöndərənin adı və ünvanı
B) Malgöndərənin tender təklifinin qiyməti
C) Malgöndərənin təklif etdiyi mal və miqdarı
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D) Malgöndərənin malının texniki parametrləri
E) Malgöndərənin peşə və texniki səriştəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
181. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
tenderin nəticələri haqqında yekun protokolun surəti hansı müddət ərzində müvafiq
icra hakimiyyəti orqanına təqdim olunmalıdır?
A) Onun imzalanmasından sonra 7 bank günü ərzində
B) Onun imzalanmasından sonra 10 bank günü ərzində
C) Onun imzalanmasından sonra 5 bank günü ərzində
D) Onun imzalanmasından sonra 3 bank günü ərzində
E) Onun imzalanmasından sonra 2 bank günü ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
182. Aşağıdakı təchizat zənciri yanaşmalardan hansı daha ucuz mal və material əldə
etmə düşüncəsinə aiddir?
A) Strateji yanaşma
B) Proses yanaşması
C) Logistika yanaşması
D) Funksional yanaşma
E) Təchizat yanaşması
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Prof.Dr.Mehmet Necdet Timur və s. Təchizat Zəncirinin İdarəedilməsi.
Anadolu Universiteti. Eskişehir, Yanvar 2013. İSBN: 978-976-06-1552-8
183. Hansı hallarda anbarda mal-material ehtiyatı azalır?
A) İnventarizasiya aparıldıqda
B) Satış üçün bağlanan müqavilədən əvvəl
C) Yay-yaz mövsümündə
D) Məxaric zamanı
E) Satış üçün bağlanan müqavilənin qüvvəyə mindiyi zaman
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
184. Anbarda daim ehtiyatda olması vacib olan mallar hansıdır?
A) Nadir hallarda istifadə olunan mallar
B) Gündəlik istifadəsi zəruri olan mallar
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C) Saxlanma müddəti uzun olan mallar
D) Saxlanma müddəti az olan mallar
E) Anbarda az yer tutan mallar
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. “Təhsil” NPM. Bakı,
2005. səh. 474
185. Tender komissiyasının sədri olaraq kim təyin olunur? (“Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən)
A) Kənardan cəlb edilmiş səriştəli mütəxəssis
B) Satınalan təşkilatın vəzifəli şəxslərindən biri (rəhbər istisna olmaql
C) Satınalan təşkilatın rəhbəri
D) Aidiyyatı icra hakimiyyətinin səlahiyyətli və səriştəli şəxsi
E) Dövlət tender agentliyinin təyin etdiyi səlahiyyətli şəxs
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
186. Təminatın qüvvədə olma müddəti nə qədər olmalıdır? (“Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən)
A) Tender prosesi günündən 30 bank günü çox
B) Tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox
C) Tender prosesi günündən 20 bank günü çox
D) Tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 20 bank günü çox
E) Tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 təqvim günü çox
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
187. Aşağıdakı təchizat zənciri yanaşmalardan hansı daha ucuz mal və material əldə
etmə düşüncəsinə aiddir?
A) Strateji yanaşma
B) Proses yanaşması
C) Logistika yanaşması
D) Funksional yanaşma
E) Təchizat yanaşması
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: Prof.Dr.Mehmet Necdet Timur və s. Təchizat Zəncirinin İdarəedilməsi.
Anadolu Universiteti. Eskişehir, Yanvar 2013. İSBN: 978-976-06-1552-8
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188. Azərbaycan Respublikasının “Dövlət satınalmaları haqqında” qanununa
istinadən, hansı halda tenderdə qalib gəlmiş podratçı subpodratçı ilə müqavilə
imzalaya bilər?
A) İşləri vaxtında təhvil verə bilmədiyi və subpodratçının razılığı olduğu halda
B) Müqavilə müddətinə 10 bank günü qalmış müvafiq icra orqanı hesabat tələb edərsə
C) İşin yarısı texniki işlərdən ibarət olduğu və podratçının icazəsi olduğu halda
D) Müqavilənin müddəti 1 ildən az olarsa və satınalan təşkilat müqaviləni uzatmaq
istəməzsə
E) Satınalan təşkilatın razılığı və tenderin əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutularsa
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
189. Tenderdə iştirak haqlarından toplanmış vəsait xərclərdən az oluqda fərq kim
tərəfindən ödənir?
A) İştirakçılardan yenidən iştirak haqqı tələb olunur
B) Tender komissiyası tərəfindən
C) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
D) Satınalan təşkilat tərəfindən
E) Dövlət büdcəsi tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
190. Göstərilən metodlardan hansılarla malların (işlərin və xidmətlərin) dövlət
satınalmaların həyata keçirilə bilər? Tam doğru cavabı göstərin.1. Açıq tender. 2.
İkimərhələli tender. 3. Məhdud iştiraklı və qapalı tender. 4. Təkliflər sorğusu.5.
Kotirovka sorğusu.6. Bir mənbədən satınalma. 7. Müxtəlif mənbələrdən satınalma. 8.
Gizli tender
A) Göstərilən metodlardan 3, 4, 5 və 6 ilə həyata keçirilə bilər
B) Göstərilən metodlardan 2 və 7 ilə həyata keçirilə bilər
C) Göstərilən metodlardan 1, 2, 3, 4, 5 və 6 ilə həyata keçirilə bilər
D) Göstərilən metodlardan 2, 3, 4, 5 və 7 ilə həyata keçirilə bilər
E) Göstərilən metodlardan 1, 2, 3, 4, 6 və 8 ilə həyata keçirilə bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
191. Material ehtiyatları; 1 yanvar üçün – 30 ton, 1 fevral üçün -40 ton, 1 mart üçün 30 ton, 1 aprel üçün-60 ton, 1 may üçün- 50 ton, 1 iyun üçün -30 ton, 1 iyul üçün-30
ton olub, orta yarımillik ehtiyat miqdarını tapın.
A) 20
B) 35
C) 40
Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) 45
E) 50
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: А.М.Гаджинский. Практикум по логистике. Москва
192. Aşağıdakı cavablardan hansı sifariş anlayışını ifadə edir?
A) Müəssisələrlə tədarükat münasibətlərinə girən və onların göndəriləcək məhsullara
hər hansı konkret vaxt kəsiyində potensial tələbatını əks etdirən sənəddir
B) Satınalan təşkilatla tender qalibi (qalibləri) arasında bağlanan və malların (işlərin
və xidmətlərin) satın alınması ilə əlaqədar tərəflərin öhdəliklərini müəyyənləşdirən
sənəddir
C) Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin vəsaiti, dövlət tərəfindən bağlanmış
beynəlxalq sazişlərə və müqavilələrə əsasən alınmış kreditlər üçün sənəddir
D) Məhsulgöndərənlərdən zəruri kəmiyyətdə və razılaşdırılmış keyfiyyətdə lazımi
məhsulların tələb olunan vaxtda göndərilməsi üzrə tələbləri özündə birləşdirən
direktiv sənəddir
E) Satınalan təşkilatın tender şərtlərini əks etdirən və iddiaçılara təqdim edilən
sənəddir
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005
193. Malın mənşə ölkəsinin təyini ekspertizası nə üçün aparılır?
A) Mal növünü, onun təyinatını və digər xüsusiyyətlərini təyin etmək üçün
B) Tarif və qeyri-tarif tənzimləmə tədbirlərini həyata keçirmək üçün
C) Təqdim edilmiş malın mövqe və submövqeyini təyin etmək üçün
D) Malın konkret göstəricilərini və ya əlamətlərini təyin etmək üçün
E) İki obyekt arasındakı oxşarlıqları müəyyən etmək üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük
Ekspertizası. Qanun nəşriyyatı. Bakı, 2003
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