
Fənn 0806 - Biznesin infrastrukturu 

 

 

 

1. İnfrastrukturlar ilk növbədə hansı 
anlayışla bağlıdır?  

 

a) Sahə 
b) Ümumi 
c) Iqtisadi 
d) Təsnifat 
e) Düzgün cavab yoxdur. 

 

 

2. Struktur anlayışı hansı mənada 
işlədilir?  

 

a) Geniş iqtisadi 
b) Qısa  
c) Sosial 
d) Geniş sosial 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

3. “Təsnifat” termini hansı anlayışla 
yaxın məna kəsb edir?   

               a)Quruluş  

b)Cəmiyyət  

c)sistem 



d)Xidmət  

e) Struktur 

 

 

4. “Təsnifat” termini hansı anlayışla 
yaxın məna kəsb edir?   

a) Quruluş  
b) Cəmiyyət  
c) Sistem 
d) Xidmət 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

5. Infrastrukturun məcmusu hansı 
ifadənin müəyyənedici istiqamətidir?  

a) Hər hansı bir sahəyə xidmət 
göstərmək  

b) istehsal və ya yardım etmə 
c) normal inkişaf üçün zərurilik 
d) elmi texniki tərəqqi 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

6. İntrastrukturların təkrar istehsalı 
hansı fazaları əhatə etmir?    

a) Mülkiyyət 
b) Bölgü 
c) Istehsal 
d) Mübadilə 
e) Istehlak 

 



 

7.: Aşağıdakı verilənlərdən hansı 
İntrastrukturların formalaşmasına aid 
edilir?    

a) Istehsal 
b) Iqtisadi 
c) Funksional 
d) Maddi nemətlər 
e) Texnologiya 

 

 

8. Bazar intrastrukturunun əsas tərkib 
hissəsi hansıdır?    

a) Birja  
b) Alqı-satqı  
c) Auksion 
d) Qeydiyyat komitəsi 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

9. “ İnfrastruktur ” terminində “infra” 
hansı sözdən əmələ gəlmişdir?    

a) Aşağı 
b) Yuxari 
c) Üst 
d) Orta 
e) Sabit 

 

 

10. İnfrastrukturların terminində 
“struktura” hansı sözdən əmələ 
gəlmişdir?    



a) Yerləşmə 
b) Birləşmə 
c) Kənarlaşma 
d) Quraşdırma 
e) Sadələşmə 

 

 

11. İnfrastrukturlar mülkiyyət 
obyektində olduğu kimi iqtisadiyyat 
ürzə hansı bölgüyə müncər deyillər?    

a) Quruluş 
b) Mikro 
c) Makro 
d) Mezo 
e) Meqo 

 

 

12. Azərbaycanda infrastrukturların 
vəziyyətinin əsaslı surətdə dəyişməsi 
zərurəti neçənci ildə meydana çıxıb?    

a) 1990 
b) 1980 
c) 2000 
d) 2005 
e) 1995 

 

 

13. Iqtisadi ədəbiyyatlarda bazar 
infrastrukturu nə üçün biznes 
infrastrukturu kimi təqdim olunur?    

a) geniş məfhum olduğu üçün 
b) Müasirliyi üçün  



c) Aktivliyi üçün 
d) Qarşılıqlı münasibətlər üçün  
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

 

 

14. İntrastrukturların təkrar istehsalı 
hansı fazaları əhatə edir?    

a) Mülkiyyət 
b) Rəhbərlik 
c) İstehlak 
d) Hamısı 
e) Dügün cavab yoxdur 

 

 

15. Aşağıda verilənlərdən hansı bazar 
infrastrukturunun funksiyasına aid 
deyil?    

a) Beynəlxalq əmək bölgüsü 
b) hüquqi və iqtisadi nəzarət 
c) bazar münasibətlərin təşkili 
d) bazar münasibətlərinin 

iştirakçıların mənafelərin 
reallaşdırılması 

e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

16. İntrastrukturların təkrar istehsalı 
hansı fazaları əhatə edir?    



a) Mülkiyyət 
b) Rəhbərlik 
c) Bölgü 
d) Hamısı 
e) Dügün cavab yoxdur 

 

 

17. İntrastrukturların təkrar istehsalı 
hansı fazaları əhatə edir?    

a) Mülkiyyət 
b) Rəhbərlik 
c) İstehsal 
d) Hamısı 
e) Dügün cavab yoxdur 

 

 

18. Struktur anlayışı hansı mənada 
işlədilir?    

a) Qisa  
b) Sosial 
c) Geniş sosial 
d) Iqtisadi 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

19. İntrastruktur əsasən hansı xarakterə 
xasdır?    

a) Kollektiv istehsak 
b) Təsir gostərmə 
c) Texnoloji proses  
d) Obyektiv zərurət 
e) Düzgün cavab yoxdur 



 

 

20.İntrastrukturlar müxtəlif bazar 
iqtisadiyyatında hansı mülkiyyət 
formalarında ola bilməzlər?    

a) ümumi mülkiyyət formalarında 
b) Dövlət mülkiyyəti  
c) Səhmdar cəmiyyət mülkiyyəti 
d) bələdiyyə mülkiyyət formasında  
e) xüsusi mülkiyyət formalarında  

 

 

21. İntrastrukturın mülkiyyət 
formalarında əksər halda böyük 
üstünlük təşkil edəni hansıdır?    

a) Bələdiyyə mülkiyyət forması 
b) Dövlət mülkiyyəti  
c) Dövlət qanunları 
d) Təlabatın artması 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

22. Aşağıda verilənlərdən hansı 
intrastrukturın mülkiyyət münasibətləri 
ilə üzvi əlaqədardır?    

a) Vərəsəlik 
b) Müdafiə etmə  
c) Mülkiyyətçilik 
d) Qanun qəbul etmə 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 



23. İntrastrukturların formalşması hansı 
qanunla şərtlənir?   

a) Ictimai əmək bölgüsü 
b) Təlabatın artması 
c) Hüquqi və iqtisadi nəzarət 
d) Bazar münasibətlərinin təşkili 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

 

 

24. Ölkədə infrastruktutlar neçə qrupa 
bölünür?  

a) 2 
b) 4 
c) 10 
d) 6 
e) 3 

 

 

25. İnfrastrukturların elementləri 
dedikdə nə başa düşülür?    

a) Xüsusi ixtisaslaşmış fəaliyyət 
növü 

b) Müstəqil sahibkarlıq üçün üçün 
xüsusi zona 

c) Azad iqtisadi zona  
d) Konsaltinq şirkətləri 
e) Audutor şirkətləri 

 



 

26. Ölkəmizdə biznes infrastrukturun 
inkişafına mane olan amillər aşağıda 
göstərilənlərdən hansıdır?   

a) Torpaqlarımızın zəbt olunması 
b) Maddi durum 
c) Sosial durum  
d) Qanundakı boşluluq 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

27. Bazarın ən vacib tərkib hissələri 
kimi aşağıda verilənlərdən hansı çıxış 
etmir?   

a) Hamısı 
b) Fond 
c) Valyuta  
d) Lizing konpaniyaları  
e) əmək birjaları  

 

 

28. Bazar infrastrukturu bazarın iqtisadi 
sisteminin hansı fəaliyyətini təmin edir? 
  

a. Normal 
b. Çətin  
c. Asand 
d. Iqtisadi 
e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 



29. Intrastruktur anlayışı ilk dəfə hansı 
fəaliyyətin ifadə edilməsində 
işlənmişdir?    

a) Silahlı qüvvələrin həyatı 
b) Biznes  
c) Qarşılıqlı əlaqə  
d) normal şərait 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

30. Istər yerli, istərtərsədə xarici 
ölkələrin iqtisadi ədəbiyyatında 
infrastrukturun tədqiqinin neçə əsas 
istiqaməti nəzərə çarpır?   

a) 5 
b) 4 
c) 6 
d) 2 
e) 3 

 

 

31. İqtisadiyyatın xüsusi sahəsinə 
aşağıda veruilənlərdən hansını aid 
etmək olar?   

a) Bazar 
b) Düzgün qərar 
c) Təlabət 
d) Təşəbbüskarlıq 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 



32. İqtisadiyyatın xüsusi sahəsinə 
aşağıda veruilənlərdən hansını aid 
etmək olar ?   

a) Fəaliyyət 
b) Düzgün qərar 
c) Təlabət 
d) Təşəbbüskarlıq 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

33. Infrastruktur sözünün latınca mənası 
nə deməkdir?    

a) yan quruluş 
b) üst quruluş 
c) alt quruluş 
d) şaquli quruluş 
e) yeni quruluş 

 

 

34. İnfrastruktur hansı sahələrin 
fəaliyyət göstərməsi üçün zəruridir?   

a) maddi istehsal sahələrinin  
b) maddi texniki bazanın  
c) maddi nemətlər sahələrinin 
d) təkrar istehsal sahələrinin  
e) istehsala xidmət etməyən 

sahələrin 

 

 

35. Sahələrarası infrastruktur hansı 
əlamətə görə təsnifləşdirilir?   

a. xidmət əlamətinə 



b. sahə əlamətinə  
c. istehsal əlamətinə  
d. istehsala təsir əlamətinə 
e. istehsalın təşkili əlamətinə 

 

 

36. Sahələrarası infrastruktur hansı 
əlamətə görə təsnifləşdirilir?  

a. istehsalın təşkili əlamətinə 
b. sahə əlamətinə  
c. istehsal əlamətinə  
d. istehsala təsir əlamətinə 
e. düzgün cavab yoxdur 

 

 

37. Ayrı-ayrı konkret əraziyə xidmət 
göstərən hansı infrastruktur sahəsidir?
  

a) ərazi infrastrukturu 
b) müəssisə infrastrukturu 
c) regional infrastrukturu  
d) rayon infrastrukturu 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

 

 

38. Istehsal infrastrukturunun təhlili və 
plaşdırılmasında hansı bölmələrin ayırd 
edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir   



a) Funksional 
b) Rasional 
c) Maddi nemetlər 
d) əlverişli şərait 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

39. Istehsal infrastrukturunun təhlili və 
plaşdırılmasında hansı bölmələrin ayırd 
edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb etmir?
   

a) Mövcud ticarət  
b) Nəqliyyat anbarı 
c) Informasiya kommunukasiyası 
d) Iş xidmət sferası 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

40. İnfrastrukturların elementləri 
dedikdə nə başa düşülür?   

a) Müstəqil sahibkarlıq üçün üçün 
xüsusi zona 

b) Azad iqtisadi zona  
c) Konsaltinq şirkətləri 
d) Audutor şirkətləri 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

41. Iqtisadiyyatın infrastrukturu ictimai 
təkrar istehsalının hansı fazalarında 
formalaşmağa yönəlir?    

a) Hamısı doğrudur 



b) Istehsal  
c) Bölgü  
d) Mübadilə 
e) Istehlak arasında qarşı əlaqə  

 

 

42. Sosial infrastruktur aşağıda 
verilənlərdən hansı sahəyə xidmət 
göstərir?    

a) Ölkə əhalisinin həyat fəaliyyəti  
b) Bazar sisteminə 
c) Düzgün variant yoxdur 
d) Iqtisadiyytaın 
e) Zəngin quruluşu 

 

 

43. Sosial infrastruktur aşağıda 
verilənlərdən hansı sahəyə xidmət 
göstərir?    

a) Bazar sisteminə 
b) мövcud şərait 
c) Iqtisadiyytaın 
d) Zəngin quruluşu 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

44. Inkişaf etmiş bazar sistemi hansı 
qruluşa malikdir?   

a) Çox mürəkkəb və zəngin  
b) Heç birinə 
c) Müstəqil 
d) Bazar sisteminə 



e) Normal fəaliyyətə 

 

 

45. Inkişaf etmiş bazar sistemi hansı 
qruluşa malikdir?   

a) Heç birinə 
b) Müstəqil 
c) Bazar sisteminə 
d) Normal fəaliyyətə 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

46. Bazar infrastrukturu bazarın 
müxtəlif formalarının fəaliyyəti üçün 
aşağıda verilənlərdən hansına xidmət 
edir?   

a) Iqtisadi mühitin yaranmasına 
b) Normal fəaliyyətə 
c) Mövcud şəraitə 
d) Vacib qruluşa 
e) Zəngin qruluşa 

 

 

47. Bazar infrastrukturu bazarın 
müxtəlif formalarının fəaliyyəti üçün 
aşağıda verilənlərdən hansına xidmət 
edir?   

a) Normal fəaliyyətə 
b) Mövcud şəraitə 
c) Vacib qruluşa 
d) Zəngin qruluşa 
e) Düzgün cavab yoxdur 



 

 

48. Müasir iqtisadi inkişaf baxımdan 
infrastruk anlayışı aşağıda verilənlərdən 
hansına malikdir?    

a) Dərin məzmuna  
b) Çevikliyə dərin məzmuna  
c) Təkrar istehsala 
d) Xidmətə 
e) Informasiyaya 

 

 

49. Aşağıda verilənlərdən hansı adətən 
münasibətlərinin aktivləri sırasına daxil 
edilir?    

a) işçi qüvvəsi  
b) alıcı  
c) satıcı 
d) bazar münasibətləri 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

50. Aşağıda verilənlərdən hansı adətən 
münasibətlərinin aktivləri sırasına daxil 
edilir?    

a) Texnologiya 
b) alıcı  
c) satıcı 
d) bazar münasibətləri 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 



51. İnfrastrukturu əlamətə görə necə 
təsnifləşdirilir?  

a. təkrar istehsal a təsir 
dərəcəsinə görə  

b. məhsulun maya dəyərinə 
təsir dərəcəsinə 

c. istehsal prosesinə təsir 
dərəcəsinə  

d. iş proseslərinə təsir 
dərəcəsinə 

e. əmək məhsuldarlığına təsir 
dərəcəsinə 

 

 

 

52. Ölkədə fəaliyyət göstərən bütün 
müstəqil bazarlardan daha sürətlə 
inkişaf edən hansı bazardır?   

a) Maliyyə bazarı 
b) Informasiya bazarı 
c) Innovasiya bazarı 
d) Daşınmaz əmlak bazarı  
e) Investisiya bazarı 

 

 

53. Aşağıda göstərilənlərdən hansı 
infrastrukturların formalaşmasına aid 
deyil?    

a) Təsisat 
b) Sosial 
c) Biznes 
d) Istehsal 
e) Düzgün cavab yoxdur 



 

 

54. İnfrasturktura nə əmələ gətirən 
elementlər kimi baxmaq olar?    

a) sabitlik əmələ gətirən 
b) kompeks əmələ gətirən 
c) yarım komplekslər əmələ gətirən 
d) kooperiya əmələ gətirən 
e) korporasiya əmələ gətirən 

 

 

55. İnfrastrukturun bütün ünsürlərini 
neçə əlamətə görə təsnifləşdirmək olar ?
   

a) 10 əlamətə 
b) 8 əlamət 
c) 5 əlamətə 
d) 4 əlamətə 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

56. İnfrastrukturun bütün ünsürlərini 
neçə əlamətə görə təsnifləşdirmək olar ?
   

a) 10 əlamətə 
b) 8 əlamət 
c) 4 əlamətə 
d) 6 əlamətə 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 



57. İstehsal prosesinə təsir dərəcəsinə 
görə infrastrukturu müəyyən edin  

a) sosial  
b) tarasional 
c) rasional  
d) istehsal 
e) proprsional 

 

 

58. İstehsal prosesinə təsir dərəcəsinə 
görə infrastrukturu müəyyən edin ?   

a) sosial 
b) tarasional 
c) rasional  
d) proprsional 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

59. Xalq təsərrüfatı infrastrukturu nəyə 
deyilir?   

a) xalq təsərrüfatının əksər 
sahələrinə xidmət edən sahələr 

b) iqtisadiyyatın istehsal və qeyri-
istehsal sahələrinin səmərəli 
fəaliyyətinə xidmət edən sahələr 

c) xalq təsərrüfatının sosial xidmət 
sahələrin özündə əks etdirir 

d) xalq təsərrüfatının kommunal 
xidmət sahələrini özündə əks 
etdirir 

e) xalq təsərrüfatının əhaliyə xidmət 
sahəsi sistemi 

 



 

60. İstehsal infrastrukturunun 
formalaşmasına təsir edən amillər 
hansıdır?  

a) tətbiq edilən əmək təşkili  
b) tətbiq edilən texnologiya  
c) tətbiq edilən əkinçilik sistemi  
d) tətbiq edilən maşınlar sistemi  
e) tətbiq edilən aqrotexnika 

 

 

61. İstehsal infrastrukturunun inkişafına 
təsir edən amilləri müəyyən edin ?   

a) istehlakın ixtisaslaşması və 
təmərküzləşməsi  

b) istehsalın ixtisaslaşması və 
təmərküzləşməsi 

c) istehsal infrastrukturun 
ixtisaslaşması və 
təmərküzləşməsi 

d) əməyin ixtisaslaşması və 
təmərküzləşməsi 

e) maliyyə vəsaitlərinin 
ixtisaslaşması və 
təmərküzləşməsi 

 

 

 

62. Müəssisədə fəaliyyət göstərən sosial 
infrastruktur neçənci qrupa aid edilir? 
   

a) birinci qrupa  
b) ikinci qrupa 



c) üçüncü qrupa 
d) dördüncü qrupa 
e) beşinci qrupa 

 

 

 

 

63. İstehsal prosesinə təsir dərəcəsi üzrə 
infrastrukturu müəyyənləşdirin ?   

a) rasional 
b) proporsional 
c) emosional 
d) sosial 
e) instiusional 

 

 

64. İstehsalata xidmət göstərən sahələr 
necə adlanır?    

a) sosial infrastruktur  
b) institusional infrastruktur 
c) istehsal infrastruktur 
d) rasional infrastruktur  
e) proporsiona linfratruktur 

 

 

65. İstehsalata xidmət göstərən sahələr 
necə adlanır?    

a) sosial infrastruktur  
b) institusional infrastruktur 
c) proporsiona infrastruktur 
d) rasional infrastruktur  



e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

66. İnfrastruktur sahələrarası əlaqələrin 
öyrənilməsinə əsas istehsal və xidmət 
sahələri arasında nəyin qurulmasına 
kömək edir?    

a) optimal proporsiyaların  
b) optimal tarazlığın  
c) optimal əlaqələrin  
d) optimal münasibətlərin  
e) optimal şəraitin 

 

 

67. Aşağıdakı verilənlərdən hansı təsisat 
infrastrukturuna daxil olan sahələrdən 
bazar iqtisadiyyatı şəraitində mühüm 
əhəmiyyət kəsb edəndir?    

a) Audit 
b) Kommersiya bankı 
c) Ximət sferası 
d) Maddi nemətlər 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

68. Infrastrukturlar mütərəqqi 
dəyişikliklərlə yanaşı hansı 
dəyişikliklərə məruz qalırlar?   

a. İnformasiya 
b. Investisiya 
c. Innovasiya  
d. Planlaşdırma 



e. Kəmiyyət 

 

 

69. Infrastrukturlar mütərəqqi 
dəyişikliklərlə yanaşı hansı 
dəyişikliklərə məruz qalırlar?   

a) İnformasiya 
b) Investisiya 
c) Planlaşdırma 
d) Kəmiyyət  
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

70. Xidmət sahəsi insanların hansı 
təlabatını ödəyir?    

a) Maddi nemətlər 
b) Ictimai təlabat 
c) Təkrar istehsal  
d) Xarakterik xüsusiyyət 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

71. Aşağıdakılardan hansı istehsal 
infrastrukturunun xüsusi xidmət 
bölməsinə aiddir?   

a) elmi-tədqiqat- informasiya 
b) birja ticarəti 
c) kommunikasiya xidməti  
d) birja sövdələşmələri 
e) tədarük  

 



 

72. Son vaxtlarda iqtisadi 
ədəbiyyatlarda təlabatın neşə cür 
təsnifləşdirilməsinə rast gəlinir?  

 

a) 3  
b) 4 
c) 2 
d) 5 
e) 6 

 

Bölmə: 0401Ad 0401 

Suallardan 7 

 

 

 

 

73. Tədarük –satış hansı sənaye 
sahəsinə xidmət edir?   

a) yeyinti sənaye sahəsinə 
b) yüngül sənaye sahələrinə 
c) emal sənaye sahələrinə 
d) tikinti və maşınqayırma sənaye 

sahələrinə 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

74. Əmtəələrin satışı üzrə kommersiya 
fəaliyyəti neçə mərhələyə ayrılır?   

a) 2 



b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 

 

 

75. Əmtəə və xidmətlər arasında 
xarakterik xüsusiyyətinə baxmayaraq 
onlar arasında fərq necədi?     

a) Fərq yoxdur 
b) Fərq var 
c) Qismən var 
d) Cuzi var 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

76. Əmtəə bazarının idarə edilməsi 
mexanizmi dedikdə nə başa düşülür?   

a) təşkilati idarəçilik 
b) tələb 
c) təklif 
d) sifarış 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

77. Əmtəə bazarının idarə edilməsi 
mexanizmi bazarın və onun subyektləri 
arasında hansı münasibətləri 
tənzimləyir?   

a) İqtisadi 
b) siyasi 
c) inzibati 



d) real 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

78. Əmtəə bazarının idarə edilməsi 
mexanizmi ilk zamanlarda iqtisadi 
azadlıq şəraitində hansı mexanizm kimi 
təqdim olunur?  

a) Görünməz əl 
b) Siyasi 
c) real 
d) normal 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

79. Əmtəə bazarı nədir?  

a) Ticarətin baş verdiyi yer 
b) Satıcı və alıcının qarşılıqlı 

münasibət mexanizmi 
c) Ticarət aparmaq üçün insanların 

sövdələşməsi  
d) İqtisadi münasibətlərdə tələb və 

təklifin məcmusu  
e) Hamısı düzgün cavabdır 

 

Bölmə: 0402Ad 0402 

Suallardan 25 

 

 

 

 



80. Qablaşdırma xidməti hansı sahəyaə 
xidmət edir?    

a) Emal sənayesi 
b) Yeyinti sənayesi 
c) Toxuculuq sənayesinə 
d) Kimya sənayesinə 
e) Yerli sənaye sahəsinə 

 

 

81. Müəyən ərazi üzrə istehsalın xidmət 
göstərən sahələrin məcmusuna nə 
deyilir   

a) Istehsal infrastrukturu 
b) Sosial infrastrukturu 
c) Institusional infrastrukturu 
d) Rasional infrastrukturu 
e) Regional infrasstrukturu 

 

 

82. Istehsal təyinatına və xüsusiyyətinə 
görə infrastrukturun təyinatı necə olur?
   

a) Sahələr arası 
b) Səhələrin birləşdirilməsi 
c) Sahələr arası yollar 
d) Sahə daxili təşkili 
e) Sahə daxilində əmək təşkili 

 

 

83. Məhsulların saxlanılması prosesinin 
təkmilləşdirmək üçün genişləndirmək 
lazımdır   



a) Ambarları, soyuducuları, 
elevator stansiyalarını 

b) Tikinti təmir işlərini 
c) Zərərcericilərə qarşı mübarizə 
d) Ambarların və dəyirmanların 

sökülməsini 
e) Buzxana və soyuducuların ləvğ 

edilməsi 

 

 

84. Ümumi şəkildə əmtəə bazarı imkan 
verir:   

a) əmtəə ehtiyatını artırmağa 
b) istehsalçıdan istehlakçıya əmtəə 

axınını rasional yönəltməyə 
c) tələbi izləmək və dəyişdirmək 
d) tələbin dəyişilməsini izləmək və 

ona uyğunlaşmağa 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

85. Ümumi şəkildə əmtəə bazarı imkan 
verir:   

a) əmtəə ehtiyatını artırmağa 
b) istehsalçıdan istehlakçıya əmtəə 

axınını rasional yönəltməyə 
c) tələbi izləmək və dəyişdirmək 
d) istehsalçını yeni, daha təkmil 

əmtəə istehsalına səy 
göstərməyə 

e) düzgün cavab yoxdur 

 

 



86. Ümumi şəkildə əmtəə bazarı imkan 
verir:    

a) əmtəə ehtiyatını artırmağa 
b) istehsalçıdan istehlakçıya əmtəə 

axınını rasional yönəltməyə 
c) tələbi izləmək və dəyişdirmək 
d) kommersiya-təsərrüfat 

əlaqələrinin genişləndirməyə və 
təkmilləşdirməyə 

e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

87. Ümumi şəkildə əmtəə bazarı imkan 
verir:    

a) əmtəə ehtiyatını artırmağa 
b) istehsalçıdan istehlakçıya əmtəə 

axınını rasional yönəltməyə 
c) tələbi izləmək və dəyişdirmək 
d) istehsalçıdan istehlakçıya 

kifayət həсmdə, lazımi çeşiddə 
və tələb olunan vaxtda əmtəə 
axının rasional yönəltməyə 

e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

88. Ümumi şəkildə əmtəə bazarı imkan 
verir:    

a) əmtəə ehtiyatını artırmağa 
b) istehsalçıdan istehlakçıya əmtəə 

axınını rasional yönəltməyə 
c) tələbi izləmək və dəyişdirmək 
d) əmtəə ehtiyatını saxlamağa 
e) düzgün cavab yoxdur 

 



 

89. Ümumi şəkildə əmtəə bazarı imkan 
verir:   

a) əmtəə ehtiyatını artırmağa 
b) istehsalçıdan istehlakçıya əmtəə 

axınını rasional yönəltməyə 
c) tələbi izləmək və dəyişdirmək 
d) müvafiq xidmətlər göstərməyə 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

90. Hansı əmtəə bazarının əsas 
əlamətlərindəndir?   

a) istehlakçıları tələbatın daha 
dolğun ödənilməsində marağını 
artırır 

b) əmtəənin istehsalı və tədavülündə 
inhisarçılılığa dəstək olur 

c) müvafiq təşkilatlarla alıсılar və 
istehlakçıların maraqlarını 
birləşdirir 

d) əmtəə irəliləməsinin bütün 
səviyyələrində malın və 
xidmətin göstərilməsinin 
mövсudluğu 

e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

91. Hansı əmtəə bazarının əsas 
əlamətlərindəndir?    

a) istehlakçıları tələbatın daha 
dolğun ödənilməsində marağını 
artırır 



b) əmtəənin istehsalı və tədavülündə 
inhisarçılılığa dəstək olur 

c) müvafiq təşkilatlarla alıсılar və 
istehlakçıların maraqlarını 
birləşdirir 

d) tərəfdaşların kommersiya-
təsərrüfat qarşılıqlı 
münasibətlərinin kütləvi 
xarakteri  

e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

92. Hansı əmtəə bazarının əsas 
əlamətlərindəndir?    

a) istehlakçıları tələbatın daha 
dolğun ödənilməsində marağını 
artırır 

b) əmtəənin istehsalı və tədavülündə 
inhisarçılılığa dəstək olur 

c) müvafiq təşkilatlarla alıсılar və 
istehlakçıların maraqlarını 
birləşdirir 

d) kommersiya-təsərrüfat 
prioritetləri və potensial 
imkanları əsasında satıсı, 
vasitəçi, alıсı və tərəfdaşların 
seçilməsində müstəqillik 

e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

93. Hansı əmtəə bazarının əsas 
əlamətlərindəndir?    

a) istehlakçıları tələbatın daha 
dolğun ödənilməsində marağını 
artırır 



b) əmtəənin istehsalı və tədavülündə 
inhisarçılılığa dəstək olur 

c) müvafiq təşkilatlarla alıсılar və 
istehlakçıların maraqlarını 
birləşdirir 

d) partnyorların qarşılıqlı 
münasibətlərinin son nətiсəsi 
əmtəənin alqı-satqı aktında əks 
olunur 

e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

94. Əmtəə bazarının inkişafına təsir 
göstərən amillər hansılardır?   

a) tərəflərin siyasi məsuliyyəti 
b) qapalı ticarətə dəstəy göstərilməsi 
c) azad ticarətə dəstək 

göstərilməsi 
d) Hamısı 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

95. Əmtəə bazarının inkişafına təsir 
göstərən amillər hansılardır?   

a) tərəflərin siyasi məsuliyyəti 
b) qapalı ticarətə dəstəy göstərilməsi 
c) ticarət tərəfdaşlarının sərbəst 

seçilməsi 
d) Hamısı 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 



96. Əmtəə bazarının inkişafına təsir 
göstərən amillər hansılardır?   

a) tərəflərin siyasi məsuliyyəti 
b) qapalı ticarətə dəstək göstərilməsi 
c) tərəflərin iqtisadi məsuliyyəti 
d) Hamısı 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

97. Nəqliyyat xidməti işlərinin 
əmərəliliyi hanı amillərdən asılıdır?   

a) maşını kimin idarə etməsindən 
b) maşının təzə və köhnəliyindən 
c) sürücünün səriştəsindən 
d) yükün daşınma məsafəsindən 
e) kooperasiya olunmuş sahələrdən 

 

 

98. Nəqliyyat xidməti işlərinin 
səmərəliliyi nədən asılıdır?  

a) yüklərin doldurulması və 
boşaldılması işlərinin 
təşkilindən 

b) yüklərin mexaniki üsulla 
doldurulması 

c) yüklərin boşaldılmasının 
mexanikləşdirilməsi 

d) yüklərin növ və həcmindən 
e) yüklərin qabaritliyindən 

 

 



99. Tədavülün səmərəli təşkil edilməsi 
nədən asılıdır?   

a) təkrar istehsal prosesinin tempi 
b) geniş təkrarın tempi 
c) kiçik təkrar istehsalın tempi 
d) sosial ehtiyatların dövriyyəsi 
e) dövlət tədarükünün tempi 

 

 

100. Əmtəə təsərrüfatının mövcüd 
olunması üçün hansı şərtlər tələb 
olunur?   

a) İctimai əmək bölgüsü 
b) Mülkiyyət forması 
c) İstehsalçılar arasında ictimai 

əlaqə forması kimi əmtəə 
mübadiləsinin olması 

d) Təsərrüfat bazarlarını 
təmzimləyən xarakteri 

e) Hamısı düzgün cavabdır 

 

 

101. Əmtəə bazarının elementlərinin 
əsas tərkib hissələrini aşağıda 
verilənlərdən hansı əhatə edir?  

a. Məhsul buraxılışı 
b. Məhsul göndərilməsi təhlili 
c. İstehlak bazarının strukturu 
d. Satış kanalları və formaları 
e. Region qrupları 

xarakteri  

 

 



102. Əmtəə bazarında və ya müştərinin 
satış bazarında müştəri cəlb etmək üçün 
hansı informasiya mənbələri yaradılır   

a) Bazar məntəqəsi 
b) Ticarət vastiçələri şəbəkəsi 
c) Xüsusiləşdirilmiş istehlakçılar 

təbəqəsi 
d) Mağazalar 
e) Hamısı düzgün cavabdır 

 

 

103. əmtəə bazarı dedikdə bu 
verilənlərdən hansını başa düşmək olar
   

a) əmtəə və xidmətlərin məcmusu 
b) tələbat 
c) proses 
d) maddi resurs 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

104. əmtəə bazarında təklif olunan 
məhsullar neçə qrupa bölünür  

  

a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
e) 2 

 

 

 



 

 

 

105. Anbarların əsas funksiyalarına 
aşağıdakılardan hansı aiddir?   

a) Satış xidmətinin göstərilməsi 
b) Məhsulgöndərənlərdən daхil 

olan məhsulların keyfiyyətinə 
nəzarətin təşkili. 

c) Alış xidmətinin göstərilməsi 
d) Məhsulgöndərənlərə rekvizitlərin 

göndərilməsi 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

106. Texniki nişanələrə görə anbarlar 
hansılardır?   

a) Ümumi və xüsusi məhsul 
anbarları 

b) Ayrı-ayrı və kompleks 
mexanikləşdirilmiş anbarlar 

c) Kiçik, orta və iri anbarlar 
d) Təchizat, istehsal və bölüşdürmə 

anbarları 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

107. Teхniki prosesin хarakterinə görə 
anbarlar hansılardır?  

a) Ümumi və xüsusi məhsul 
anbarları 



b) Ayrı-ayrı və kompleks 
mexanikləşdirilmiş anbarlar 

c) Kiçik, orta və iri anbarlar 
d) Təchizat, istehsal və bölüşdürmə 

anbarları 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

108. Logistik sistemdə yerinə görə 
anbarlar hansılardır?   

a) Ümumi və xüsusi məhsul 
anbarları 

b) Ayrı-ayrı və kompleks 
mexanikləşdirilmiş anbarlar 

c) Kiçik, orta və iri anbarlar 
d) Təchizat, istehsal və 

bölüşdürmə anbarları 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

109. Anbar tikililərinin əsas tipləri 
hansılardır?    

a) Açıq, qapalı,yarıamçıq 
b) Açıq, yarımaçıq 
c) Açıq, qapalı, yarımqapalı 
d) Qapalı, yarımaçıq 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

110. Anbar avadanlıqlarına aid deyil.    

a) məhsulların saхlanılmasını təmin 
edən avadanlıqlar; 



b) qaldırıcı – nəqliyyat 
avadanlıqları; 

c) çəki - ölçü avadanlıqları; 
d) yanğından mühafizə 

avadanlıqları; 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

111. Anbar avadanlıqlarına aid deyil.    

a) məhsulları istehsal edən 
avadanlıqlar; 

b) qaldırıcı – nəqliyyat 
avadanlıqları; 

c) çəki - ölçü avadanlıqları; 
d) yanğından mühafizə 

avadanlıqları; 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

112. Məhsullar anbarlara hansı 
üslullarla yığılır?   

a. Ştabel üsulu ilə 
b. Qəfəsə üsulu ilə 
c. Ştabel və qəfəsə üsulu ilə  
d. Tərəcə 
e. düzgün cavab yoxdur 

 

 

113. Anbarların fəaliyyət strategiyasına 
təsir göstərən хərc növü hansıdır?    

a) anbar sisteminin idarə edilməsi 
хərcləri; 



b) anbarlarda alqı-satqı xercleri 
c) anbarların nəzarət xidməti 

xərcləri 
d) bütün cavablar doğrudur 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

Bölmə: 0701Ad 0701 

Suallardan 11 

 

 

 

 

114. Fond təklifi və tələbinin 
qarşılaşdığı bazar aşağıdakılardan 
hansıdır    

a) maliyyə bazarı 
b) qiymətli kağızlar bazarı 
c) kredit bazarı 
d) sığorta bazarı 
e) əmtəə bazarı 

 

 

115. Maliyyə bazarlarnın rəsmi bazar 
yerinə sahib olmasına görə hansı növləri 
var ?    

a) “Təşkilatlandırılmış Maliyyə 
bazarları” və “Sərbəst Maliyyə 
bazarları” 

b) Təşkilatlandırılmış Maliyyə 
bazarları” və “Kapital bazarı” 

c) “Pul bazarı” və “Kapital bazarı” 



d) “Qiymətli kağızlar bazarı” və 
“Sərbəst Maliyyə bazarları” 

e) “Qiymətli kağızlar bazarı” və 
“Kapital bazarı” 

 

 

116. Pul bazarlarının təşkilatı baxımdan 
mühüm quruluşu aşağıdakılardan 
hansıdır?  

a) Ticarət bankları 
b) Kredit bankları 
c) Fond birjaları 
d) Qiymətli kağızlar birjası 
e) Mərkəzi bank 

 

 

117. Kapital bazarında dövr edən 
qiymətli kağızlardan hansı həm də 
müəssisəyə ortaqlığı özündə əks etdirir? 
   

a) səhm 
b) istiqraz 
c) repo 
d) veksel 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

118. Maliyyə bazarında mülkiyyət 
formasının dəyişməsilə müşahidə 
olunan vasitəçilik funksiyası neçə 
mərhələdə həyata keçirilir ?  

a) 2 



b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) heç biri 

 

 

119. Azərbaycanda maliyyə 
qurumlarına aid deyil?    

a) İqtisadi inkişaf bankları 
b) özəl ticarət bankları 
c) dövlət ticarət bankları 
d) sığorta şirkətləri 
e) investisiya fondları 

 

 

120. Maliyyə bazarları, bütün qurumları 
və vasitəçiləri ilə birlikdə səmərəli 
işləməməsi nəyə səbəb olar ?   

a. təsərrüfat subyektlərinin 
bank kreditlərini əldə 
etmək imkanının 
məhdudlaşmasına 

b. qənaət şəklində yığılan 
fondların səmərəli 
istifadəsinə 

c. iqtisadiyyatda 
səmərəliliyin artmasına 

d. əmanətlərin 
formalaşmasına təkan 
verməyə 

e. təsərrüfat subyektlərinin 
səmərəli şərtlərlə maliyyə 
vəsaitlərini əldə etməsinə 

 



 

121. Maliyyə bazarının neçə mühüm 
vəzifəni icra edir ?   

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) heç biri 

 

 

122. Birjadankənar kapital bazarının 
daha çox yayıldığı ölkə hansıdır ?    

a) ABŞ 
b) Fransa 
c) Almanya 
d) Rusiya 
e) İsveç 

 

 

123. Ən yeni yaranan kapital bazarı 
hansıdır ?    

a) birinci kateqoriyalı və ya ilkin 
kapital bazarı 

b) ikinci kateqoriyalı və ya təkrar 
kapital bazarı 

c) üçüncü kateqoriyalı kapital bazarı 
d) dördüncü kateqoriyalı kapital 

bazarı 
e) heç biri 

 

 



124. Azərbaycanda neçə pilləli bank 
sistemi mövcuddur ?    

a) bir pilləli 
b) ikipilləli  
c) üçpilləli 
d) dördpilləli 
e) heç biri 

 

 

125.Qiymətli kağızlar bazarı hansı 
bazarlara deyilir?   

a) qısamüddətli tədiyyə (ödəniş) 
vasitələri ilə eyni funksiyaları 
yerinə yetirən nə nağd pul 
dövriyyəsini özündə cəmləşdirən 
bazara 

b) kredit müəssisələri tərəfindən 
ödənişli və qaytarılan, lakin 
bazarda sərbəst dövr edən 
bazarlara 

c) kredit münasibətləri ilə yanaşı, 
bazarda dövr edən və özünün 
dəyəri olan xüsusi sənədlərin 
buraxılışı ilə təzahür edən 
münasibətləri əhatə edən 
bazara 

d) qısamüddətli bank kreditləri 
bazarına 

e) düzgün variant yoxdur 

 

 

126.«Qiymətli Kağızlar Haqqında» 
Azərbaycan Rеspublikası qanunu 
neçənci ildə buraxılıb?  



a) 1997 
b) 1998 
c) 1999 
d) 2000 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

127. Aşağıda verilənlərdən hansı 
qiymətli kağızların təsnifatına aid deyil?  

a) ticarət kağızları 
b) klassik qiymətli kağızlar 
c) törəmə qiymətli kağızlar 
d) maliyyə alətləri 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

128. Aşağıda verilənlərdən hansı 
qiymətli kağızların təsnifatına aiddir? 
   

a) Ticarət kağızları 
b) Borc çekləri 
c) Törəmə qiymətli kağızlar 
d) Hamısı 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

129. Aşağıda verilənlərdən hansı 
qiymətli kağızların təsnifatına aiddir?   

a) Ticarət kağızları 
b) Borc çekləri 
c) Klassik qiymətli kağızlar 
d) Hamısı 



e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

130. Törəmə qiymətli kağızlarına 
aşağıdakı verilənlərdən hansılar aid 
edilir?  

a) opsion və fyuçerslər 
b) səhmlər və opsionlar  
c) səhmlər və istiqrazlar 
d) istiqrazlar və fyuçerslər 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

131. Birjadankənar bazarın elementidir: 
1. Diler 2. Broker 3. Müvafiq firmalar
  

a) 1 2 
b) 1 3 
c) 2 3 
d) 1 2 3 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

132. Qısamüddətli Dövlət İstiqraz 
Vərəqləri bazarı nə vaxt fəaliyyətə 
başlayıb?   

a) 1995 avqust 
b) 1996 sentyabr 
c) 1997 oktyabr 
d) 1998 noyabr 
e) 1999 dekabr 

 



 

133. Azərbaycanın qiymətli kağızlar 
bazarındakı siyasətinə aiddir:    

a) Azərbaycan Respublikasında 
mütəşəkkil qiymətli kağızlar 
bazarının formalaşdırılması 

b) Xarici investisiyaların cəlb 
edilməsi üçün uyğun investisiya 
mühitinin yaradılmaması 

c) Ölkənin qiymətli kağızlar 
bazarının dünya kapital 
bazarlarına inteqrasıyasını 
ləngitmək 

d) Hamısı 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

134. Azərbaycanın qiymətli kağızlar 
bazarındakı siyasətinə aiddir:   

a. Xarici investisiyaların 
cəlb edilməsi məqsədi ilə 
əlverişli investisiya 
mühitinin yaradılması  

b. Xarici investisiyaların cəlb 
edilməsi üçün uyğun 
investisiya mühitinin 
yaradılmaması 

c. Ölkənin qiymətli kağızlar 
bazarının dünya kapital 
bazarlarına inteqrasıyasını 
ləngitmək 

d. Hamısı 
e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 



135. Azərbaycanın qiymətli kağızlar 
bazarındakı siyasətinə aiddir:   

a. Qiymətli kağızlar 
bazarında maliyyə 
sabitliyinin və 
təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi 

b. Xarici investisiyaların cəlb 
edilməsi üçün uyğun 
investisiya mühitinin 
yaradılmaması 

c. Ölkənin qiymətli kağızlar 
bazarının dünya kapital 
bazarlarına inteqrasıyasını 
ləngitmək  

d. Hamısı 
e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

136. Azərbaycanın qiymətli kağızlar 
bazarındakı siyasətinə aiddir:  

a) Azərbaycan Respublikasında 
mütəçəkkil qiymətli kağızlar 
bazarının formalaşdırılması; 

b) Ölkənin daxili maliyyə 
ehtiyyatlarının iqtisadiyyatının 
real sektoruna investisıya 
olunması üçün şəraitin 
yaradılması; 

c) Xarici investisiyaların cəlb 
edilməsi məqsədi ilə əlverişli 
investisiya mühitinin yaradılması; 

d) Hamısı  
e) Düzgün cavab yoxdur 

 



 

137. Qiymətli kağızlar bazarının 
sahələrinə aiddir:    

a) dövlət qiymətli kağızlar bazarı, 
dövlət qısamüddətli istiqrazları 

b) borc öhdəlikləri və veksellər 
bazarı 

c) korporativ qiymətli kağızlar 
bazarı 

d) hamısı  
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

138. Qiymətli kağızlar bazarı sahələrinə 
aid deyil:   

a) dövlət qiymətli kağızlar bazarı, 
dövlət uzunmüddətli istiqrazları 

b) borc öhdəlikləri və veksellər 
bazarı 

c) dövlət özəlləşdirmə 
payları(çekləri) və opsionları 

d) hamısı 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

139. Azərbaycanda fond bazarının 
inkişafının əsas problemləri həllərinə 
aiddir:    

a) Qiymətli kağızlar bazarının 
məqsədli yenidən 
istiqamətləndirilməsi 

b) Qanunvericiliyin 
yaxşılaşdırılması və ona rəayət 
olunmasına nəzarət 



c) Fond bazarında dövlətln rolunun 
artırılması 

d) Hamısı 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

Bölmə: 0901Ad 0901 

Suallardan 16 

 

 

 

 

140. Kredit bazarında əmtəələrin nisiyə 
satıldığı zaman başlıca rolu aşağıda 
göstərilənlərdən hansı təşkilat oynayır?
   

a) Kommersiya krediti 
b) Kommersiya banklar 
c) Dövlət bankları 
d) Sığorta şirkəti 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

141. Pul sisteminin neçə tipi var?   

a. 2 
b. 3 
c. 1 
d. 4 
e. 5 

 

 



142 .Aşağıda verilənlərdən hansı kreitin 
formasına aiddir?    

a) Instisional  
b) Borc 
c) Tədavül 
d) Məhsuldar qüvvə 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

143. Kredit rolu özünü hansı təsirdə 
təzahür edir?   

a) Satışın təsirinə olan təzahür 
b) Riskə olan təzahür 
c) Kapital dövranına  
d) Müvəqqəti təlabata 
e) Düzgün variant yoxdur 

 

 

144. Bazar iqtisadiyyatı əsasən hansı 
münasibətlər əsasında qurulur?    

a) Kredit 
b) Idarəçilik 
c) Irəlilik 
d) Azadlıq 
e) Düzgün cavab yoxdur  

 

 

145. Maliyyə bazarı aşağıda 
verilənlərdən hansının vəhdətindən 
ibarətdir?    

a) Kredit və qiymətli kağızlar 
bazarı 



b) Qiymətləndirmə bazarı 
c) Daşınmaz əmlak  
d) əmək və xidmətlər bazarı 
e) əmək bazarı 

 

 

146. Kredit bazarı neçə hissədən 
ibarətdir?   

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 

 

147. Təcrübədə vekstel kreditinin necə 
formasıan rast gəlinir?   

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 

 

148. Kredit bazarında əmtəələrin nisiyə 
satıldığı zaman başlıca rolu aşağıda 
göstərilənlərdən hansı təşkilat oynayır?
  

a) Kommersiya krediti 
b) Kommersiya banklar 
c) Dövlət bankları 
d) Sığorta şirkəti 



e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

149. Pul sisteminin neçə tipi var?   

a) 2 
b) 3 
c) 1 
d) 4 
e) 5 

 

 

150. Aşağıda verilənlərdən hansı kreitin 
formasına aiddir?   

a) Instisional  
b) Borc 
c) Tədavül 
d) Məhsuldar qüvvə 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

151. Kredit rolu özünü hansı təsirdə 
təzahür edir?  

a) Satışın təsirinə olan təzahür 
b) Riskə olan təzahür 
c) Kapital dövranına  
d) Müvəqqəti təlabata 
e) Düzgün variant yoxdur 

 

 

152. Bazar iqtisadiyyatı əsasən hansı 
münasibətlər əsasında qurulur?  



a) Kredit 
b) Idarəçilik 
c) Irəlilik 
d) Azadlıq 
e) Düzgün cavab yoxdur  

 

 

153. Maliyyə bazarı aşağıda 
verilənlərdən hansının vəhdətindən 
ibarətdir?   

a) Kredit və qiymətli kağızlar 
bazarı 

b) Qiymətləndirmə bazarı 
c) Daşınmaz əmlak  
d) əmək bazarı 
e) əmək və xidmətlər bazarı 

 

 

154. Kredit bazarı neçə hissədən 
ibarətdir?   

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 

 

155. Təcrübədə vekstel kreditinin necə 
formasıan rast gəlinir?  

a) 1 
b) 2 
c) 3 



d) 4 
e) 5 

 

Bölmə: 1001Ad 1001 

Suallardan 11 

 

 

 

 

156. Investisya bazarı nəyə deyilir?  

a) gəlir (mənfəət) və ya sosial 
səmərə əldə etmək məqsədi ilə 
həyata keçirilən sahibkarlıq 
fəaliyyətinə 

b) gəlir (mənfəət) və ya sosial 
səmərə əldə etmək məqsədi ilə 
sahibkarlıq və digər fəaliyyət 
növləri obyektlərinə qoyulan 
maliyyə vəsaitindən, habelə 
maddi və intellektual sərvətlərə 

c) pul vəsaiti, məqsədli bank 
əmanətləri, kreditlər, paylar, 
səhmlər və digər qiymətli 
kağızlara 

d) müvafiq qaydada rəsmiləşdirilmiş 
elmi-təcrübi və digər intellektual 
sərvətlərə 

e) Düzgün cavab yoxdur  

 

 

157. İnnovasiya nəzəriyyəsinin ilk 
banisi kim olmuşdur?  



a) İ. Şumpeter 
b) Q.menil 
c) А.I.Аnçişkin 
d) Y.V.Yаkоvlеs 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

158. İnvetisiya qoyuluşunun neçə əsas 
forması var?   

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) Düzgün cavab yoxdur  

 

 

159. Neçə investisya fəaliyyəti növü 
var?    

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) Düzgün cavab yoxdur  

 

 

160. Investisya bazarının neçə tip var?
   

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) Düzgün cavab yoxdur  



 

 

161. Fiziki aktivlərə hansı aiddir?   

a) istehsalat binası və tikililər 
b) fiziki və hüquqi şəxslərdən pul 

vəsaiti al¬maq hüququ olanlar 
c) işçilərin təhsil alması, ixtisas 

səviyyəsinin yüksəldilməsi 
d) müddəti bir ildən çox olan 

müxtəlif maşın və avadanlıqlar  
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

162. Fiziki aktivlərə hansı aiddir?   

a) istehsalat binası və tikililər 
b) fiziki və hüquqi şəxslərdən pul 

vəsaiti al¬maq hüququ olanlar 
c) işçilərin təhsil alması, ixtisas 

səviyyəsinin yüksəldilməsi  
d) müddəti bir ildən az olan 

müxtəlif maşın və avadanlıqlar  
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

163. investisyalar neçə qrupa bölünür?
   

a) 2 
b) 3 
c) 5 
d) 4 
e) 6 

 



 

164. Neçə investisya fəaliyyəti 
mövcuddur?   

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) Düzgün cavab yoxdur  

 

 

165. Real investisyalar neçə qrupa 
bölünür?   

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) Düzgün cavab yoxdur  

 

 

166. Maliyyə investisyaları neçə qrupa 
bölünür?  

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) Düzgün cavab yoxdur  

 

 

 

 



167. Hansı ölkənin kapitalının vasitəsiz 
və ya dolayı iştirakı ilə Almaniyada 
lizinq kompaniyaları yaradıldı?    

a) Fransanın 
b) Böyük Britaniyanın 
c) İspaniyanın 
d) ABŞ-ın 
e) Hollandiyanın 

 

 

168. Uzunmüddətli lizinq hansı 
lizinqdir?   

a) Operativ 
b) Maliyyə 
c) Sublizinq 
d) Rivolver  
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

169. Lizinqin bank kreditindən əsas 
fərqi nədir?   

a) Faizlərin aşağı olması 
b) Sənədləşmə vaxdının qısa olması 
c) Uzunmüddətli faizlərin olmaması 
d) Hamısı 
e) Düzgün cavab yoxdur  

 

 

170. Təsərrüfatlararası-təsərrüfatdaxili 
yolların salınması, maşın və alətlərin 
təmiri hansı infrastrukturu əks etdirir? 
   



a) xalq təsərrüfatı 
b) meşə təsərrüfatı 
c) müəssisə infrastrukturu 
d) lokal infrastrukturu 
e) bakal infrastrukturu 

 

 

171. ASK-nın konkret sahəsinə xidmət 
göstərən sahələr necə adlanır?    

a) sahələrarası infrastruktur 
b) sahədaxili infrastruktur 
c) sahənin infrastrukturu 
d) toxumçuluq infrastrukturu 
e) yolların infrastrukturu 

 

 

172. Maşın və avadanlıqların təmiri 
istehsala xidmət səviyyəsinə görə hansı 
infrastruktur sahəsini səciyyələndirir? 
  

a. lokal 
b. rasional 
c. sosial 
d. istehsal 
e. institusional 

 

 

173. Maddi-texniki təchizatın hansı 
infrastruktur sahəsinə aiddir?  

a. institusional 
b. proporsional 
c. rasional 



d. istehsal 
e. sosial 

 

 

174. Maliyyə lizinqi nədir?   

a) istehsal vasitələrinin qısa 
müddətli icarəsi  

b) istehsal vasitələrinin 
uzunmüddətli icarəsi 

c) dövriyyə vasitələrinin qısa 
müddətli icarəsi 

d) istehsal vasitələrinin təmiri 
e) icarəyə verilən əmlakın qısa 

müddətdə ödənilməsi 

 

 

175. İndiki şəraitdə maddi-texniki 
təchizat xidməti vəzifəsinə yerinə 
yetirən təşkilat hansıdır?    

a) Arolizinq 
b) Asiyalizinq 
c) Sexliziinq 
d) Aqrolizinq  
e) Balizinq 

 

 

176. Vasitəli lizinq nədir?   

a) lizinq və diler firmaları texnikan 
təmir edib icarəyə verirlər 

b) lizinq və firmaları maşın və 
avadanlıqları onu hazırlayan 



zavodlardan alaraq icarəyə 
verirlər 

c) lizinq firmaları maşın və 
avadanlıqları istehsal edib icarəyə 
verirlər 

d) diler firmaları texniki 
avadanlıqlar kənd əməkçilərinə 
satışını təşkil edir 

e) maşın və avadanlıqlar hazırlayan 
müəssisə onu diler firmalarına 
icarəyə verirlər 

 

 

177. İxrac lizinqi nədir?  

a) texniki avadanlıqları xarici 
ölkədən alıb ölkəsində icarəyə 
verilməsi 

b) lizinq firmaları texnikanı öz 
ölkəsində alıb onu xaricdə 
verilməsi 

c) lizinq kompaniyaları texnikanı öz 
ölkəsində alıb elə öz ölkəsində də 
icarəyə verilməsi 

d) lizinq firmaları texnikanı 
avadanlıqları xaricdə onu 
hazırlayan zavoddan alıb orada 
icarəyə verilməsi 

e) lizinq və diler firmaların öz 
ölkəsində fəaliyyət göstərməsi 

 

 

178. Maliyyə lizinqinin mahiyyəti   

a) icarəyə verilən əmlakın dəyərinin 
qısa müddətdə ödənilməsidir 



b) icarəyə verilən əmlakın, icarəyə 
verənin mülkiyyətindən icarəyə 
götürənin mülkiyyətinə 
keçməsidir 

c) icarəyə verilən maşın və 
avadanlıqların 
amortizasiyalaşdırılmasıdır 

d) icarəyə verilən əmlakın öz xərcini 
ödənilməsidir 

e) icarəyə verilən əmlakın icarə 
müddəti qurtarana qədər 
satılmaması öhdəliyinə əməl 
olunmamasıdır 

 

 

179. Avadanlıqların satışı vasitəsi 
olaraq lizinq birinci dəfə hansı ölkədə 
tətbiq edilib?    

a) Almaniya 
b) Çexoslovakiya 
c) Bolqarıstan 
d) Yunanıstan 
e) ABŞ 

 

 

180. Lizinq kompaniyaları üçün əmtəə 
ixtisaslaşması hansı ölkə üçün 
xarakterikdir?    

a) ABŞ 
b) İngiltərə 
c) Fransa 
d) ÇXR 
e) Pakistan 

 



 

181. Aqrolizinq xidməti hansı sahə 
infrastrukturuna aiddir?    

a) xalq təsərrüfatına 
b) kənd təsərrüfatına 
c) su təsərrüfatına 
d) kommunal təsərrüfata 
e) kəndli (fermer) təsərrüfatına 

 

 

182. Təsərrüfatlararası-təsərrüfatdaxili 
yolların salınması, maşın və alətlərin 
təmiri hansı infrastrukturu əks etdirir?
  

a) xalq təsərrüfatı 
b) meşə təsərrüfatı 
c) müəssisə infrastrukturu 
d) lokal infrastrukturu 
e) bakal infrastrukturu 

 

 

183. ASK-nın konkret sahəsinə xidmət 
göstərən sahələr necə adlanır?  

a) sahələrarası infrastruktur 
b) sahədaxili infrastruktur 
c) sahənin infrastrukturu 
d) toxumçuluq infrastrukturu 
e) yolların infrastrukturu 

 

 



184. Maşın və avadanlıqların təmiri 
istehsala xidmət səviyyəsinə görə hansı 
infrastruktur sahəsini səciyyələndirir?  

a) lokal 
b) rasional 
c) sosial 
d) istehsal 
e) institusional 

 

 

185. Maddi-texniki təchizatın hansı 
infrastruktur sahəsinə aiddir?   

a. Institusional 
b. Proporsional 
c. Rasional 
d. Istehsal 
e. sosial 

 

 

186. Maliyyə lizinqi nədir?   

a) istehsal vasitələrinin qısa 
müddətli icarəsi  

b) istehsal vasitələrinin 
uzunmüddətli icarəsi 

c) dövriyyə vasitələrinin qısa 
müddətli icarəsi 

d) istehsal vasitələrinin təmiri 
e) icarəyə verilən əmlakın qısa 

müddətdə ödənilməsi 

 

 



187. İndiki şəraitdə maddi-texniki 
təchizat xidməti vəzifəsinə yerinə 
yetirən təşkilat hansıdır?  

a) Arolizinq 
b) Asiyalizinq 
c) Sexliziinq 
d) Aqrolizinq  
e) Balizinq 

 

 

188. Vasitəli lizinq nədir?  

a) lizinq və diler firmaları texnikan 
təmir edib icarəyə verirlər 

b) lizinq və firmaları maşın və 
avadanlıqları onu hazırlayan 
zavodlardan alaraq icarəyə 
verirlər 

c) lizinq firmaları maşın və 
avadanlıqları istehsal edib icarəyə 
verirlər 

d) diler firmaları texniki 
avadanlıqlar kənd əməkçilərinə 
satışını təşkil edir 

e) maşın və avadanlıqlar hazırlayan 
müəssisə onu diler firmalarına 
icarəyə verirlər 

 

 

189. İxrac lizinqi nədir?  

a) texniki avadanlıqları xarici 
ölkədən alıb ölkəsində icarəyə 
verilməsi 



b) lizinq firmaları texnikanı öz 
ölkəsində alıb onu xaricdə 
verilməsi 

c) lizinq kompaniyaları texnikanı öz 
ölkəsində alıb elə öz ölkəsində də 
icarəyə verilməsi 

d) lizinq firmaları texnikanı 
avadanlıqları xaricdə onu 
hazırlayan zavoddan alıb orada 
icarəyə verilməsi 

e) lizinq və diler firmaların öz 
ölkəsində fəaliyyət göstərməsi 

 

 

190. Maliyyə lizinqinin mahiyyəti  

a) icarəyə verilən əmlakın dəyərinin 
qısa müddətdə ödənilməsidir 

b) icarəyə verilən maşın və 
avadanlıqların 
amortizasiyalaşdırılmasıdır 

c) icarəyə verilən əmlakın, icarəyə 
verənin mülkiyyətindən icarəyə 
götürənin mülkiyyətinə 
keçməsidir 

d) icarəyə verilən əmlakın öz xərcini 
ödənilməsidir 

e) icarəyə verilən əmlakın icarə 
müddəti qurtarana qədər 
satılmaması öhdəliyinə əməl 
olunmamasıdır 

 

 

191. Avadanlıqların satışı vasitəsi 
olaraq lizinq birinci dəfə hansı ölkədə 
tətbiq edilib?  



a) Almaniya 
b) Çexoslovakiya 
c) Bolqarıstan 
d) Yunanıstan 
e) ABŞ 

 

 

192. Lizinq kompaniyaları üçün əmtəə 
ixtisaslaşması hansı ölkə üçün 
xarakterikdir?  

a) ABŞ 
b) İngiltərə 
c) Fransa 
d) ÇXR 
e) Pakistan 

 

 

193. Aqrolizinq xidməti hansı sahə 
infrastrukturuna aiddir?  

a) xalq təsərrüfatına 
b) kənd təsərrüfatına 
c) su təsərrüfatına 
d) kommunal təsərrüfata 
e) kəndli (fermer) təsərrüfatına 

 

 

194. Hansı ölkədə lizinq xidməti texniki 
vasitələrin adi kirayəsindən başladı?  

a) Kanadada 
b) Almaniyada 
c) Fransada 
d) ÇXR-nda 



e) ABŞ-da 

 

 

195. Hansı ölkənin kapitalının vasitəsiz 
və ya dolayı iştirakı ilə Almaniyada 
lizinq kompaniyaları yaradıldı?   

 

a) Fransanın 
b) Böyük Britaniyanın 
c) İspaniyanın 
d) ABŞ-ın 
e) Hollandiyanın 

 

 

196. Uzunmüddətli lizinq hansı 
lizinqdir?  

a) Operativ 
b) Maliyyə 
c) Sublizinq 
d) Rivolver  
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

197. yeni tarixdə lizinq anlayışı neçənci 
ildə istifadə edilmişdi?  

a) 1877 
b) 1879 
c) 1886 
d) 1874 
e) 1952 

 



 

198. lizinq subyekti kimlərdir?  

a) lizinqalan, nəqliyyat vasitələri, 
satici 

b) lizinqverən, satici, avadanlıq 
c) satıcı, nəqliyyat vasitələri, 

avadanlıqlar 
d) heç biri 
e) liziq alan,lizinq verən,satıcı 

 

 

199. lizinq fəaliyyətini hansı nöqteyi-
nəzərdən səmərəli hesab etmək olar?  

a. şəxsi maraq nöqteyi-
nəzərdən 

b. müştərək mənafelər 
nöqteyi-nəzərdən 

c. cəmiyyət nöqteyi-nəzərdən 
d. heç biri 
e. hamsı 

 

 

200. lizinq sektorunda əsas problem 
nədir?   

a) lizinq alanın azlığı 
b) lizinq şirkətlərinin azlığı 
c) uzunmüddətli, ucuz maliyyə 

resusrlarının çatışmamazlığı 
d) icarə müddətinin qənaətbəxş 

olmaması 
e) heç biri 

 



 

201. Hansı ölkədə lizinq xidməti texniki 
vasitələrin adi kirayəsindən başladı?  

a) Kanadada 
b) Almaniyada 
c) Fransada 
d) ÇXR-nda 
e) ABŞ-da 

 

 

202. lizinqin üstün cəhətlərinə aiddir:  

a) lizinq 100% maliyyələşmədir 
b) lizinq əsas vasitələrin təzələnməsi 

vasitəsidir 
c) yalnız istifadə edildiyi müddət 

üçün haqq ödənilir 
d) lizinq obyekti etibarlılığın 

təminatçısı kimi çıxış edir 
e) hamsı doğrudu 

 

 

 

203. Sığorta bazarı nədir ?   

a) sığorta məhsulunun alışı və 
satışı üzrə yaranan iqtisadi 
münasibətlərin məcmusudur 

b) sığorta müqaviləsinin bağlanması 
üzrə yaranan iqtisadi 
münasibətlərin məcmusudur 

c) sığorta xidmətinə tələb və təklifin 
üzləşdiyi bazardır 

d) təsərrüfat subyektlərinin 
fəaliyyətində risklərin tamamilə 



aradan götürülməsi üzrə 
tədbirlərin məcmusudur 

e) Düzgün cavab yoxdur  

 

 

204. Sığorta bazarı aşağıdakılardan 
hansını nəzərdə tutmur ? 

a) bazar münasibətləri 
subyektlərinin sərbəstliyini 

b) bazar münasibətləri 
subyektlərinin sığorta xidmətinin 
alış – satış sahəsindəki 
tamhüquqlu partnyorluğu 

c) şaquli inkişaf sistemini 
d) üfüqi inkişaf sistemini 
e) bazar münasibətləri 

subyektlərinin qeyri bərabər 
hüquqlu fəaliyyətini  

 

 

205.Təsisat aspektində sığorta bazarının 
strukturuna aşağıdakılardan hansı aid 
deyil ?    

a) səhmdar 
b) korporativ 
c) qarşılıqlı 
d) dövlətin sığorta kompaniyaları 
e) daxili 

 

 

206. Sığorta xidmətlərinə tələb və 
təklifin miqyasına görə sığorta bazarını 
neçə hissəyə ayırmaq olar ?  



a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 

 

 

207. Sığorta bazarının iştirakçılarının 
tərkibinə daxildir ?  

a) Alıcı , satıcı , vasitəçi 
b) Alıcı, satıcı, nəzarətçi 
c) Sığortaçı , nəzarətçi 
d) vasitəçi , nəzarətçi 
e) alıcı , satıcı 

 

 

208. Sığorta xidmətinin neçə növü var ?
  

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 

 

 

209. Sığorta bazarı necə sistemə 
malikdir ?    

a) mürəkkəb və çoxamilli dinamik 
b) sadə və çoxamilli dinamik 
c) mürəkkəb və statik 
d) sadə və statik 
e) düzgün cavab yoxdur 



 

 

210. Sığorta bazarı hansı iki sistemin 
dialektik vəhdətini təşkil edir ? . 

a. mürəkkəb və çoxamilli 
dinamik sistem 

b. daxili sistem və xarici 
mühit 

c. təkamilli və çoxamilli 
dinamik sistem 

d. milli və regional sistem 
e. sadə və mürəkkəb sistem 

 

 

211. Sığortaçının təsir göstərə bildiyi 
sistem necə adlanır ?    

a) daxili sistem 
b) xarici mühit 
c) mürəkkəb sistem 
d) çoxamilli dinamik sistem 
e) sadə sistem 

 

 

212. Azərbaycan Respublikasında 
sığorta bazarının inkişafına əngəl olan 
səbəblərə hansını aid etmək olmaz ?  

a) əhalinin gəlirlərinin az olması 
b) sığorta bazarının maliyyə 

həcminin kifayət qədər olmaması 
c) dövlətin sığorta siyasətinin 

müəyyən olunması və həyata 
keçirilməsində çevik iqtisadi 
mexanizmin olmaması 



d) sığortaya olan iqtisadi marağın 
olmaması  

e) təsərrüfat dövriyyəsini 
tənzimləyən normal hüquqi 
bazanın mövcudluğu 

 

 

213. Həyat sığortasının sığorta marağı 
prinsipində sığorta marağına sahib olan 
şəəxslərə kimləri aid etmək olmaz ?  

a) sığorta etdirən şəxs öz həyatında 
b) Iş verən şəxs öz işçilərinin 

həyatında  
c) Biznes üzrə partnyorlar şəxsi 

həyatlarında 
d) Kredit verən şəxs borclu olan 

şəxsin həyatında 
e)  Biznes üzrə partnyorlar 

rəqiblərin həyatında 

 

 

214. Sığortaçı tərəfindən həyatın sığorta 
olunması üzrə müqaviləni pozan sığorta 
etdirən şəxsə ödənilən pul məbləği necə 
adlanır?    

a) alış məbləği 
b) cərimə ödənişi 
c) kompensasiya 
d) satış məbləği 
e) sığorta ödənişi 

 

 



215. Sığorta təsnifatı əmlak sığortasının 
əmlak marağı üzrə sığortalanmış risk 
növlərinə görə neçə yarımsahəyə 
ayrılmışdır ?  

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 

 

 

216. Respublikamızda əmlak 
sığortasının inkişafı üçün 
aşağıdakısahələrdən hansı perspektiv 
sahə hesab oluna bilməz?   

a) həyat sığortası 
b) tikintilərin sığortası 
c) yüklərin sığortası 
d) yeni texnika və texnologiyanın 

sığortası 
e) xammal və materialların sığortası 

 

 

217. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan 
– Türkiyənin birgə sığorta şirkətidir?  

a) Atəşgah sığorta 
b) New – London 
c) Azer – Asiya 
d) Başak – İnam 
e) Thames İnsurance Group 
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218. Aşağıdakılardan hansı ticarətin 
funksiyasıdır?    

a) dəyərin formasının dəyişməsi 
b) əhalin məhsulla təmin edilməsi 
c) istehsalın inkişaf etdirilməsi 
d) müəssinin müsbət imicini 

formalaşdırılması 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

219. Ticarətin malların satınalma 
yerindən son istehlakçılara çatdırılması 
funksiyasının yerinə yetirilməsi 
nəticələrinə aid deyil?   

a. malın dəyəri ilə birlikdə 
onun istehlak dəyəri də 
realizə edilir 

b. mala olan mülkiyyətcilik 
forması dəyişilir 

c. istehlak şeylərinin pulla 
ifadə olunan ekvivalent 
dəyərinə uyğun surətdə 
bölgüsü həyata keçirilir 

d. Reklam fəaliyyəti həyata 
keçirilir 

e. düzgün cavab yoxdur 



 

 

220. Aşağıdakılardan hansı bazarın 
təsnifatına aid deyil?  

a) Mübadilə predmenti kimi 
malların sahəvi mənsubiyyətinə 
görə 

b) Alqı-satqı (pullu mübadilə) 
obyektinə və onun əhatə etdiyi 
hüdudlara görə 

c) Beynəlxalq mal mübadiləsi 
sferasına və mübadilə obyektinin 
sahəvi mənsubiyyətinə görə 

d) Alqı-satqı (mübadilə) 
münasibətlərinin milli 
hüdudlarına (sərhədlərinə) görə 
bazarlar 

e) Mübadilə predmeti kimi 
malların istehsal 
xüsusiyyətlərinə görə 

 

 

221. Ticarət vasitəçi əməliyyatları 
özəlində cəmləşdirən iri ticarət şirkətləri 
hansı əməliyyatların kompleksini həyata 
keçirir?    

a) sığortaetmə 
b) nəqletmə 
c) texniki xidmətlər 
d) istehsal və emaletmə 
e) hamısı 

 

 



222. Ticarət – vasitəçi firmaların xarici 
firmalar üçün nöqsan cəhətlərinə 
hansını aid etmək olar ?   

a) ixracatçı satış bazarları ilə 
birbaşa əlaqələrdən məhrum 
olur  

b) firma – ixracatçı idxalatçı ölkənin 
ərazisində satış şəbəkəsi yaratmır 
və xərclərdən azad olur 

c) ixracatçı malların realizasiyası ilə 
bağlı birçox xərclərdən azad olur 

d) əlavələrin həm qısamüddətli, həm 
də ortamüddətli kreditləşmə 
əsasında maliyyələşdirilməsi 
üçün ticarət-vasitəçinin 
kapitalından istifadə edilməsi 

e) düzgün cavab yoxdur 

 

223. Beynəlxalq əsas ticarət 
əməliyyatlarına aiddir :    

a) beynəlxalq yüklərin daşınması 
əməliyyatları 

b) nəqliyyat ekspeditor 
əməliyyatları 

c) beynəlxalq yükdaşıma prosesində 
malların qorunması üzrə 
əməliyyatlar 

d) yüklərin sığortası əməliyyatları 
e) icarə üzrə ticarət əməliyyatları 

 

 

224. Beynəlxalq əsas ticarət 
əməliyyatlarına aiddir:    

a) beynəlxalq yüklərin daşınması 
əməliyyatları 



b) nəqliyyat ekspeditor 
əməliyyatları 

c) beynəlxalq yükdaşıma prosesində 
malların qorunması üzrə 
əməliyyatlar 

d) yüklərin sığortası əməliyyatları 
e) beynəlxalq informasiyalar və 

idarəetmənin təkmilləşdirilməsi 
sahəsində məsləhət xidmətləri 
üzrə ticarət əməliyyatları 

 

 

225. Beynəlxalq əlavə ticarət 
əməliyyatlarına aiddir:    

a) malların mübadiləsi üzrə ticarət 
əməliyyatları 

b) patent , lisenziya və “Nou – hou” 
formasında elmi – texniki 
biliklərin mebadiləsi 

c) icarə üzrə ticarət əməliyyatları 
d) beynəlxalq informasiyalar və 

idarəetmənin təkmilləşdirilməsi 
sahəsində məsləhət xidmətləri 
üzrə ticarət əməliyyatları 

e) beynəlxalq yüklərin daşınması 
əməliyyatları 

 

 

226. Beynəlxalq ticarət əməliyyatlarını 
mahiyyətinə görə hansı qruplara 
ayırırlar ?    

a) əsas və əlavə 
b) birbaşa və dolayı 
c) alqı və satqı 
d) istehsal və mübadilə 



e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

227. Kommission firmalar ticarət 
əməliyyatlarını necə yerinə yetirirlər? 
   

a) öz adından və öz hesabına 
b) komitentin adından və komitentin 

hesabına 
c) öz adından və komitentin 

hesabına  
d) komitentin adından və öz 

hesabına 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

228. Ticarət şirkətlərinin fəaliyyətini 
maliyyələşdirən dövlət və xüsusi 
banklar onlara hansı istiqamətdə xidmət 
göstərmir?   

a) xaricdə istehsal müəssisələrinin 
yaradılmasına kömək edir 

b) hər cür obyektlərin axtarıb 
tapılması üçün xarici sifarişlərin 
yerinə yetrilməsində baş podratçı 
kimi çıxış edirlər 

c) yeni texnikanın axtarıb 
tapılmasında xarici firmalar 
arasında texniki və istehsal 
əlaqələrinin təşkilində vasitəçilik 
edirlər 

d) xarici xammal mənbələrinin 
aşkar edilməsində və 
işlənilməsində kömək göstərirlər 



e) yüklərin daşınmasında 
köməklik edir 

 

 

229. Ticarətin ilk tədqiqatçısı kim olub? 
  

a. P. Kantilyon  
b. Smit 
c. D. Rikardo 
d. V. Sakalor 
e. düzgün cavab yoxdur 

 

 

230. Ticarət əməliyyatlarının əsas neçə 
növü qeyd olunur?   

a) 5 
b) 4 
c) 3 
d) 2 
e) 1 

 

 

231. Ticarət palataları neçə cür 
fərqlənir?   

a. 5 
b. 4 
c. 3 
d. 2 
e. düzgün cavab yoxdur 

 

 



232. Sahibkarın xüsusi birləşməsindən 
əmələ gələn təşkilat necə adlanır?   

a. Ticarət palatası ticarət 
evi 

b. Ticarət – vasitəçilik  
c. Sahibkarlıq ittifaqı 
d. Ticarət agentliyi 
e. düzgün cavab yoxdur 

 

 

233. Fyuçers ticarətində “spredinq” 
nəyə deyilir?  

a) ucuz alış üzrə əməliyyatlar və 
baha kontraktların satışı üzrə  

b) qiymətli əməliyyatların həyata 
keçirilməsi 

c) bahalı alış üzrə əməliyyatlar və 
ucuz kontraktlar 

d) ucuz kontraktların satışı 
e) bahalı kontraktların satışı və alışı 

 

 

234. Kənd təsərrüfatının istehsal-
istehlak əlaqələrində mühüm 
mərhələrindən biri hansıdır?  

a) sədavül 
b) tədavül 
c) mədavil 
d) mədaxil 
e) məxaric 

 

 



235. Öz aralarında bir-birini qarşılıqlı 
əvəz etməklə, tələb və təklifi ümumən 
xarakterizə edərək müxtəlif malların 
eyni vaxtda bir müddətə fyuçers 
kontraktı ilə alınması və satılması hanı 
tip sazişə məxsusdur?  

a) məhsullararası 
b) əmtəələrarası 
c) bazarlararası 
d) sazişlərarası 
e) sahələrarası 

 

 

236. Fərqinə görə hansı tip sazişləri 
biliriniz?  

a) ölkədaxili-ölkəarası 
b) zonadaxili-zonaarası 
c) bazardaxili, bazarlararası, 

əmtəələrarası 
d) şəhərlərarası, şəhərdaxili 
e) müəssisələrarası, müəssisədaxili 

 

 

237. Ticarət vasitəçiləri bir qayda 
olaraq hansı ticarət müəssisələri 
formasında fəaliyyət göstərir?   

a) topdan və pərakəndə 
b) xüsusi tədbirlər nəticəsində 
c) vasitəçilər şəbəkəsində 
d) bazarın öyrəniloməsində 
e) hesabat formasında 

 

 



238. İri partiyalarla əldə edilən alıcıların 
ödəniş qabiliyyətli tələblərin müşahidə 
edilməsi aşağıda verilənlərdən hansının 
tərəfindən həyata keçirilir?  

a) Ticarət vasitəçiləri 
b) mağazalar 
c) istehsalçılar 
d) xüsusiləşdirilmiş istehlakçılar 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

239. Topdan ticarəti pərakəndə 
ticarətdən fəqləndirən neçə əsas əlamət 
xarakterikdir?  

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 6 
e) 5 

 

 

240. Təklif tələbatdan çox olarsa bu 
halda nə baş verər?    

a) Qiyməti artar 
b) Qiyməti azalar 
c) Qiyməti sabit qalar 
d) Məhsul daha çox satılar 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

241. Birja əməliyyatları hansı 
xüsusiyyətlərə malikdir?   



a) Xüsusi yerlərdə keçirilmə 
b) daimi keçirilmə 
c) aşkar keçirilmə 
d) ixtisaslaşmaya məruz qalması 
e) hamısı düzgün cavabdır 

 

 

242. Birja əməliyyatları hansı 
xüsusiyyətlərə malikdir?   

a) Qiymət qoymanın sərbəst olması 
b) Dövlət tərəfindən bir başa 

tənzimlənmə 
c) Əmtənin keyfiyyətini nəzərə 

almaqla keçirilməsi 
d) Vasitəçilər tərəfindən keçirilməsi  
e) Hamısı düzgün variantdı 

 

 

243. Informasiya bazarında əmtəə kimi 
spesifik bir məhsul olan aşağıda 
verilənlərdən hansılar vasitəç kimi edir?
  

a. hamısı 
b. Informasiya resursları  
c. Texnoloji informasiya  
d. Idarəetmənin kompyuter 

sistemi 
e. Kommunikasiya sistemi 

 

 

244. Informasiya xidmətinin təyinatına 
görə ASK infrastrukturlarının 
sferalarında yeri neçəncidir  



a) 1 
b) 2 
c) 4 
d) 3 
e) 6 

 

 

245. Kommunikasiya xidməti hansı 
infrastruktur sahəsinə aid edilir  

a. Məhsulların tədarükü və 
satışının təşkili üzrə 
xidmət  

b. Bütün infrastruktur 
sahələrinə xidmət 

c. Texnoloji informasiya 
sahəsinə xidmət 

d. Idarəetmə kompyuter 
sahəsinə xidmət 

b) düzgün cavab yoxdur 

 

 

246. Biznesdə qiymətləndrmə 
fəaliyyətinə neçə istiqamətdə yanaşmaq 
olar?  

a) 2 
b) 4 
c) 5 
d) 3 
e) 6 

 

 

247. Aşağıda verolənlərdən hansı 
əmlakın qiymətləndirilməsinə aiddir    



a) Mütləq qiymətləndirmə  
b) Sahibkarlıq növü kimi 

qiymətləndirmə 
c) Sahibkarlarının qiymətləndirmə 

fəaliyyətindən istifadə 
d) Dəyərin qiymətləndirilməsi 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

248. Biznesin qiymətləndirilməsinə 
aşağıdakılardan hansı aiddir?  

a. Gələcəkdə müəssisənin 
gələcəkdə gəlir alınmasına 
imkan verən mülkiyyət 
hüququnun texnologiyası 

b. Rəqabət qabiliyyətli  
c. Material və qeyri-maddi 

aktivlərin aşkarlanması 
d. Materiallar və qeyri – 

maddi aktivlərin 
aydınlaşdırılması 

e. hamısı 

 

 

249. Biznesin qiymətləndirilməsi 
prosesində tətbiq edilən metod aşağıda 
verilənlərdən hansından asılıdır?   

a. Məqsəd və səbəblərdən  
b. Müəssisənin aktivlərinin 

dəyərindən 
c. Mövcud müəssisənin 

dəyərindən 
d. Gəlir metodundan  
e. Xərc metodundan 



 

 

250. İnformasiya məhsulunu başqa 
əmtəələrdən fərqləndirən əsas 
xüsusiyyətlər hansıdir?  

a) İnformasiya istifadə zamanı yox 
olmur, əksinə dəfələrlə istifadə 
oluna bilir. 

b) İnformasiya məhsulu zaman 
keçdikcə özünəməxsus “mənəvi 
köhnəlmə”yə məruz qalır. 
İnformasiya istifadə zamanı 
aşınmaya məruz qalmamasına 
baxmayaraq, onun təqdim etdiyi 
məlumat aktuallığını saxlayıb-
saxlamamasından asılı olaraq öz 
qiymətini itirə bilər 

c) İnformasiya məhsulları və 
xidmətlərinin müxtəlif 
istehlakçıları üçün 
informasiyanın çatdırılmasının 
müxtəlif üsulları əlverişlidir, 
çünki informasiya məhsulunun 
istehlakı səy tələb edir 

d) İnformasiya istehsalı maddi 
məhsulların istehsalından fərqli 
olaraq tirajın təyin edilməsinə 
nisbətən daha çox xərc tələb edir 

e) bütün cavablar doğrudu 

 

 

251. İnformasiyanın istifadə 
səmərəliliyi və imkanları hansı 
keyfiyyət göstəriciləri ilə ölçülür?   



a) məzmunluluq, aktuallıq, vaxtında 
verilmə, qeyri-dəqiqlik, sabitlik 

b) həqiqilik, məzmunluluq, 
dolğunluq, istifadə 
mürəkkəbliyi, aktuallıq, 
vaxtında verilmə, dəqiqlik, 
dəyişkənlik 

c) dolğunluq, istifadə mürəkkəbliyi, 
aktuallıq 

d) həqiqilik, məzmunluluq, 
dolğunluq, istifadə asanlığı, 
aktuallıq, vaxtında verilmə, 
dəqiqlik, sabitlik 

e) vaxtında verilmə, dəqiqlik, 
dəyişkənlik 

 

 

252. Relevant informasiya:  

a) konkret məqsəd, məsələ, şəxs və 
dövr üçün yığılan 
məlumatlardır. 

b) biznesin daxili və xarici mühiti 
haqqında informasiya olub, 
idarəetmə qərarlarının qəbul 
edilməsi üçün vacibdir 

c) biznesdəki hadisələrlə eyni 
vaxtda baş verən hadisələr 
haqqındakı informasiyadır. 

d) elm və istehsal informasiyasıdır 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

253. Cari informasiya:  



a) biznesdəki hadisələrlə eyni 
vaxtda baş verən hadisələr 
haqqındakı informasiyadır. 

b) konkret məqsəd, məsələ, şəxs və 
dövr üçün yığılan məlumatlardır 

c) biznesin daxili və xarici mühiti 
haqqında informasiya olub, 
idarəetmə qərarlarının qəbul 
edilməsi üçün vacibdir 

d) inormasiya-kommersiya 
mərkəzinin xidməti 

e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

254. Biznesdə informasiya başvermə 
yerinə görə fərqləndirilir?  

a) daxili və xarici 
b) icmal və yekun 
c) operativ və icmal 
d) birbasa və dolayı 
e) birbasa və daxili 

 

 

255. Xarici informasiyaya hansı 
məlumatlar daxildir?  

a) dövriyyələrin, sifarişlərin, 
müştərilərin statistikası, buraxılan 
məhsulun miqdarı və keyfiyyəti 
haqqında 

b) müvafiq sahədə nou-hau, 
patentlər, lisenziyalar haqqında 
informasiya, istehlakçılar, 
tədarükçülər (malgöndərən), 
rəqiblər haqqında məlumatlar, 
müvafiq sahədə nou-hau, 



patentlər, lisenziyalar haqqında 
informasiya 

c) gəlir, mənfəət və zərərlər 
haqqında 

d) istehsal xərcləri haqqında 
e) avadanlıq, texnologiya haqqında 

və firmanın fəaliyyətinin bütün 
tərəflərini xarakterizə edən digər 
xəbərlər 

 

 

256. Həlledici (əsas) informasiya 
sistemləri:  

a) informasiyanın işlənməsinin 
bütün əməliyyatlarını müəyyən 
alqoritm üzrə həyata keçirir. 

b) insan tərəfindən nəzarətə 
götürülən informasiyanı işləyib 
hazırlayır və konkret fəaliyyət 
sahəsinə çevrilmir. Bu sistemlər 
daha böyük intellektə malikdir, 
çünki onlar üçün verilənlərin yox, 
biliklərin işlənməsi xarakterikdir. 

c) informasiyanı işləyib hazırlayır, 
hansı ki, onun əsasında insan 
qərar qəbul edir. 

d) informasiyanın girişi, 
sistemləşdirilməsi, qorunması və 
ötürülməsini, istifadəçinin 
verilənlərin mürəkkəb şəkil 
dəyişməsi olmadan sorğusuna 
əsasən yerinə yetirir.  

e) hamsı düzgün cavabdır 

 

 



257. Informasiya sistemlərinin 
fəaliyyətinin nəticəsinə aşağıdakı 
verilənlərdən hansı aiddir   

a) Informasiya xidmətləri 
b) Informasiya massivləri 
c) Hamısı düzgün cavabdı 
d) Realizasiya üçün təyin olunmuş 

sənədlər 
e) Verilənlər bazası 

 

 

258. Informasiya üçün əsas mühit 
aşağıda verilənlərdən hansıdır   

a) Informasiya sistemləri ilə sıx 
bağlılıq 

b) Informasiya məhsuldarlığı 
c) Informasiya xidmətləri  
d) Informasiya təsnifatı 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

259. İnformasiya bazarında rəqabət 
məhsulların qiymətinə necə təsir etdi? 
   

a) Qiymətlər aşağı düşdü 
b) Qiymətlər kəskin qalxdı 
c) Qiymətlər sabit qaldı 
d) Qiymətlər cüzi qalxdı 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 



260. Hansı məhsulun ilkin istehsalı 
baha, təkrar istehsalı isə ucuz başa gəlir
   

a) Qida məhsulu 
b) İnformasiya məhsulu 
c) Geyim məhsulu 
d) Sənaye məhsulu 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

261. Informasiya bazarı aşağıda 
verilənlərdən hansı mühitdən ibarətdir
   

a) Kompyuter şəbəkisəndən  
b) Proqram məhsulundan 
c) Insanlardan  
d) Müxtəlif nov rabitə 

vasitələrindən 
e) Hamisi düzgün cavabdı 

 

 

262. Informasiya emalı sistemində əsas 
məqsədə aşağıdakılardan hansı aiddir  

a. Informasiyanın saxlanması  
b. Informasiyanin lazımı 

informasiyaya çatdırılması  
c. Informasiyanı sorğulara 

görə axtarışı 
d. Informasiyanının 

sistemləşdirilməsi  
e. Hamısı düzgün cavabdi 

 

 



263. Informasiya məhsullarına 
aşağıdakılardan hansı aiddir  

a) Informasiya proqramı 
b) Verilənlər bazası 
c) Verilənlər bankı  
d) Digər informasiyalar 
e) Hamısı düzgün cavabdı 

 

 

264. Informasiya bazarında olan 
məhsullara görə ödəmələrə və tarixi 
səbəblərə görə informasiya bazarı neçə 
bazara bölünür    

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 

 

 

265. Informasiya məhsullarının 
keyfiyyət aşağıda verilənlərin hansından 
ibarətdir    

a) Ölkə əhalisinin rifah halından  
b) Qiymətlərindən  
c) Miqdarından  
d) Bazarda eyni cur məhsulun növ 

müxtəlifliyindən 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 



266. İnformasiya bazarı nöqteyi 
nəzərdən informasiya məhsullarını neçə 
sinifə ayırmaq olar?  

a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) 8 
e) 10 

 

 

267. İnformasiya bazarı nöqteyi 
nəzərdən informasiya məhsullarını 
hansı siniflərə ayırmaq olar?    

a) İnformasiya məhsulları və 
informasiya xidmətləri 

b) İnformasiya məhsulları və 
informasiya proqnozu 

c) İnformasiya hüququ və 
informasiya xidmətləri 

d) İnformasiya bazarı və 
informasiya məhsulu 

e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

268. Satiş nöqteyi nəzrdən əsas 
informasiya məhsulları hansı 
məhsullara bölünür   

a) Düzgün cavab yoxdur 
b) Azad yayım  
c) Necə var 
d) Informasiya vasitələri 
e) Şərti havayı 

 



 

269. Informasiya məhsulu istifadəçi 
haqqında məlumatların alınması neçə 
yolu var?   

a. 2 
b. 3 
c. 4 
d. 5 
e. 6 

 

270. Qiymətləndirmədə əsas neçə 
modelin konbinyasiyaları xüsusi yerə 
malikdir    

a) 3 
b) 2 
c) 4 
d) 5 
e) 6 

 

 

271. Informasiya bazarında informasiya 
xidmətləri üzrə bağlanmış kontraktların 
dəyəri aşağıda göstərilən hansı 
faktorlardam aslı olur   

a) Təqdim olunmuş xidmətlərin 
dəyəri 

b) Xidmətlərin satışından əldə 
olunan gəlir 

c) Göstərilən xidmətlərin dəyəri 
azrsındakı fərqdən, mənfəətdən 

d) Qiymətləndirmə modeli və ya 
sxemdən  

e) Hamısı düzgün cavabdı 

 



Bölmə: 1401Ad 1401 

Suallardan 14 

 

 

 

 

272. Qiymət fərqinə görə neçə tip saziş 
mövcuddur?    

a) üç tip 
b) bir tip 
c) iki tip 
d) dörd tip 
e) beş tip 

 

 

273. Tələb və təklif amillərinin 
əmtəənin qiymətinə təsirinin 
öyrənilməsində hansı üsuldan istifadə 
edilir?   

a) əsaslı 
b) əsassız 
c) tətbiqi 
d) sintez 
e) təhlil 

 

 

274. Hansı tip bazarda alıcıların qiymət 
fərqində əsasən coğrafi xüsusiyyətlər, 
ərazi yerləşməsi əks olunur?  

a. müəssisələrarası 
b. zonalararası 



c. şəhərlərarası 
d. bazarlararası 
e. ölkələrarası 

 

 

275. Qiymətin fyuçers kontraktları 
bazarında dinamikasını 
proqnozlaşdırmaq üçün neçə təhlil 
üsulu tətbiq edilir?   

a) 5 
b) 10 
c) 8 
d) 7 
e) 2 

 

 

276. Fyuçers bazarında keçmiş qiymət 
dinamikası və cari qiymət nəyə 
əsaslanır?    

a) Ekstropolyasiya 
b) Ekstravagantlığa 
c) Ekstrazamana 
d) ekstraqiymətə 
e) ekstravolyasiya 

 

 

277. Nəğd və fyuçers bazarlarında hansı 
qiymətin yüksək olmasından asılı olaraq 
bazis necə ola bilər?    

a) müsbət və ya mənfi 
b) mənfi və ya müsbət 
c) mənfi-müsbət 



d) müsbət-mənfi 
e) sıfra bərabər 

 

 

278. Bazisin azalması necə əlamət 
sayılır?   

a) pis əlamət 
b) oxşar əlamət yaxşı əlamət 
c) fərqli əlamət  
d) gözəl əlamət 

 

 

279. Məhsul yığımından dərhal sonra 
hansı bazarda mümkün qiymətə ticarət 
etməyə başlayırlar?    

a) fyuçers bazarında 
b) nəğd bazarında 
c) yarmarka bazarında 
d) k/t-ı bazarında 
e) birjada 

 

 

280. Tələb və təklif amillərinin 
əmtəənin qiymətinə təsirinin 
öyrənilməsində hansı üsuldan istifadə 
edilir?  

a. əsaslı 
b. əsassız 
c. tətbiqi 
d. sintez 
e. təhlil 

 



 

281. Bazisin yüksəlməsi satıcı üçün 
hansı əlamət sayılır?   

a) sevindirici əlamət 
b) xoşagələn 
c) yaxşı əlamət 
d) əla əlamət 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

282. Kodeksdə şirkətin hansı tərəflərlə 
münasibətlərin ardıcıl əks etdirilir?    

a) İstehlakçılarla  
b) Əməkdaşlarla 
c) Təchizatçılarla 
d) Cəmiyyət və ictimai quruplarla 
e) Hamısı 

 

 

283. Biznes hansı anlayışın sinonimi 
kimi işlədilir?   

a) Sahibkarlıq 
b) Mülkiyyətçilik 
c) Reallıq 
d) məsləhətçilik 
e) İdeya 

 

 

284. Biznesin neçə mühiti var?  

a. 2 
b. 3 



c. 4 
d. 1 
e. 6 

 

 

285. Hansı tip bazarda alıcıların qiymət 
fərqində əsasən coğrafi xüsusiyyətlər, 
ərazi yerləşməsi əks olunur?   

a) müəssisələrarası 
b) zonalararası 
c) şəhərlərarası 
d) bazarlararası 
e) ölkələrarası 

 

 

 

 

286. Iqtisadi ədəbiyyatlarda əmək 
bazarını modellərini neçə tipə bölürlər?
   

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 

 

 

287. Azərbaycan Respublikası Əmək 
Məcəlləsində neşə yaşından hər bir tam 
fəaliyyət olan şəxs əmək müqaviləsinin 
tərəfi ola bilər?  



a) 15 
b) 16 
c) 17 
d) 18 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

288. Əmək bazarı hansı hallarda 
mühüm rol oynayır?   

a) əməyin ödənilməsinin 
kəmiyyətində  

b) əməyin ödənilməsinin 
keyfiyyətində  

c) əmək davranışında  
d) əməyin qiymətləndirilməsində  
e) düzgün cavab yoxdur  

 

 

289. Əmək keyfiyyətinə aşağıdakılarda 
hansı təsir edir?   

a) əmək şəraiti 
b) müəssisənin quruluşu  
c) işçilərin sayı  
d) işçilərlə münasibət  
e) düzgün cavab yoxdur  

 

 

290. İşçi qüvvəsinin dəyəri nədən 
ibarətdir?   

a. Əmək haqqından 
b. İş saatından 
c. İşin tələbindən 



d. İşin həcmindən 
e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

291. Əmək bazarında işçi aşağıda 
verilənlərdən hansı imkanı əldə edir?  

a. Qabiliyyətini 
reallaşdırmaq 

b. Dəyərinin formalaşması 
c. İş saatından 
d. İşin tələbatından 
e. Düzgün cavab yoxdur 

 

 

292. Əmək bazarı anlayışı nədir?   

a) Əmtəə mübadiləsi prosesi 
b) Sövdələşmə prosesi 
c) Alqı-satqı prosesi 
d) İşçi qüvvəsinin dəyəri 
e) İşçi qüvvəsinin təklifi 

 

 

293. Azərbaycanda miqrasiya nə 
vaxtdan intensiv surətdə inkişaf etməyə 
başlamışdır?   

a) 1989 
b) 1991 
c) 1993 
d) 1995 
e) 1997 

 



 

294. Məşğulluq strategiyasını təmin 
edən dövlət proqramı neçənci ildə 
təsdiq edilmişdir.   

a) 15 May 2007 
b) 29 Sentyabr 2005 
c) 10 Mart 2009 
d) 13 Dekabr 2004 
e) 13 İyul 2002 

 

 

295. Insan təlabatını ödəyə bilən əmək 
məhsuluna aşağıdakılardan hansı aiddir  

a. əmtəə 
b. əmək 
c. məhsuldar qüvvə  
d. işçi qüvvəsi  
e. istehlak dəyəri 

 

 

296. Müasir Dövrdə bazarda satışın 
təşkili üçün effektiv olan hansı 
modeldən istifadə olunur?   

a) Françayzinq 
b) Faktorinq 
c) Lizinq 
d) Forvard 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 



 

 

297. Cəmiyyətin həyatında əmək 
bazarının əhəmiyyətinə aşağıdakılardan 
hansı daxildir?  

a) Iqtisadi fəal əhalinin məşğulluğu 
b) Istehsal və xidmət sahəsinə daxil 

olması  
c) Işçinin lazımı əmək haqqını 

alması 
d) Işçinin əməyinin daha məhsuldar 

və daha yüksək ödənişi 
e) Hamısı 

 

 

298. Əməyin ödənilməsinin əsas 
prinsiplərinə hansılar daxildir?   

a) keyfiyyəti 
b) kəmiyyəti 
c) şərait 
d) məhsuldarlıq 
e) hamısı düzgündür 

 

 

299. Əməyin keyfiyyətinin 
qiymətləndirmək üçün hansı metoddan 
istifadə olunur?  

a. analitik  
b. funkisolnal  
c. sosial psixoloji  
d. dialektik  
e. düzgün cavab yoxdur 



 

 

300. Əməyin keyfiyyətinin 
qiymətləndirək üçün yekun metod kim 
tərəfindən aparılır ?    

a) ekspertlər 
b) nümayəndələr  
c) menecerlər  
d) vasitəçilər 
e) düzgün cavab yoxdur  

 

 

 

 


