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Ad 01#02

Suallardan 37
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Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Sənaye müəssisələri üçün iqtisadi təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi nəyə görə 
əhəmiyyətlidir?1) fəal cəlb edilmiş potensialı antiböhran inkişafını müəyyən edən sabitləşdirici 
amildir 2) iqtisadi artmanın və iqtisadi müstəqilliyin və ölkənin təhlükəsizliyinin dəstəklənməsinə 
zəmanətdir 3) dəyişkən iqtisadi mühitin yaranmasına zəmanət verir (Çəki: 1)

1
2,3
3
1,2
3,1

Sual: Müəssisənin iqtisadi təhlükəsizliyinin tələb edicilərinə aiddeyildir : (Çəki: 1)
müəssisənin yüksək maliyyə səmərəliliyi, müstəqilliyi və işinin sabitliyi;
müəssisənin texnoloji bazasının inkişaf etmə səviyyəsi və rəqabətə davamlılığı;
müəssisəni idarə etmənin təşkilinin yüksək səviyyəsi;
yumuşaq kadr seçimi;



ekoloji standartlara uyğunluğun təminatı;

Sual: Müəssisənin iqtisadi təhlükəsizliyinin tələb edicilərinə aiddeyildir : (Çəki: 1)
müəssisənin fəaliyyətinin bütün istiqamətlərinin hüquqi nizamlanmasının səmərəli 

mexanizminin qurulması
müəssisənin işinin informasiya təhlükəsizliyinin təminatı;
müəssisənin işçilərinin təhlükəsizliyinə, həmçinin onların əmlakının və peşəkar 

maraqlarının qorunmasına zəmanətlər
ekoloji standartlara uyğunluğun təminatsızlığı;
sərt kadr seçimi;

Sual: Istehsal indikatorlarına aiddeyildir: (Çəki: 1)
istehsalın dinamikası ;
istehsal güclərinin yükləməsinin real səviyyəsi;
işin ümumi həcmində ETTKİ-nin payı;
ETTKİ-nin ümumi həcmində ETİ-nin payı;
innovasiya fəallığının səviyyəsi

Sual: Istehsal indikatorlarına aiddir: (Çəki: 1)
istehsalın gəlirliliyinin səviyyəsi;
fond tutumu ;
ödənmə vaxtı keçmiş borc ;
istehsal üçün dövriyyə vasitələrinin, materialların, enerji daşıyıcılarının öz mənbələri ilə 

maliyyələşdirilməsinin təmin olunma payı;
istehsal güclərinin yükləməsinin real səviyyəsi;

Sual: Maliyyə indikatorlarına aiddir: (Çəki: 1)
sifarişlər "portfel"inin həcmi ;
istehsalın dinamikası ;
istehsal güclərinin yükləməsinin real səviyyəsi;
işin ümumi həcmində ETTKİ-nin payı;
ETTKİ-nin ümumi həcmində ETİ-nin payı;

Sual: Maliyyə indikatorlarına aiddir: (Çəki: 1)
bütövlükdə sənaye və ya iqtisadiyyat üzrə orta göstəriciyə əsasən əmək haqqının 

səviyyəsi;
əməkhaqqı üzrə borcun səviyyəsi;
iş vaxtı itkiləri;
kadr potensialının strukturu; 
istehsal üçün dövriyyə vasitələrinin, materialların, enerji daşıyıcılarının öz mənbələri ilə 

maliyyələşdirilməsinin təmin olunma payı;

Sual: Maliyyə indikatorlarına aiddeyildir: (Çəki: 1)
innovasiya fəallığının səviyyəsi 
istehsalın gəlirliliyinin səviyyəsi;
fond tutumu (kapitalın həcmi);
ödənmə vaxtı keçmiş borc (debitor və kreditor);
bütövlükdə sənaye və ya iqtisadiyyat üzrə orta göstəriciyə əsasən əmək haqqının səviyyəsi



Sual: Maliyyə indikatorlarına aiddeyildir: (Çəki: 1)
sifarişlər "portfel"inin həcmi ;
investisiyaların faktiki və zəruri həcmi ;
iş vaxtı itkiləri;
innovasiya fəallığının səviyyəsi ;
istehsalın gəlirliliyinin səviyyəsi;

Sual: Müəssisənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təminatı naminə həyata keçirilən rəqabət 
kəşfiyyatının əsas vəzifələrinə aiddeyildir: (Çəki: 1)

marketinq tədqiqatları;
potensial müştərilərin və partnyorların qiymətləndirilməsi;
bazar taxçalarının axtarışı;
rəqiblərin öyrənilməsi;
 sifarişlər "portfel"inin həcmi

Sual: Sosial indikatorlara aiddeyildir: (Çəki: 1)
bütövlükdə sənaye və ya iqtisadiyyat üzrə orta göstəriciyə əsasən əmək haqqının 

səviyyəsi;
əməkhaqqı üzrə borcun səviyyəsi;
investisiyaların faktiki və zəruri həcmi;
kadr potensialının strukturu (yaş, ixtisas)
iş vaxtı itkiləri;

Sual: Sosial indikatorlara aiddir: (Çəki: 1)
kadr potensialının strukturu;
istehsal prosesinin sabitliyi ;
ÜDM-da istehsalın xüsusi çəkisi;
məhsulun rəqabətə davamlılığının qiymətləndirilməsi;
hamısı

Sual: Müəssisənin iqtisadi təhlükəsizliyinin ən yüksək səviyyəsi nə ilə təmin olunur? (Çəki: 1)
məhsulun rəqabətə davamlılığının qiymətləndirilməsi ilə;
onun fəaliyyətinin funksional tərkib hissələrinin maksimal müdafiəsi ilə;
əməkhaqqı üzrə borcun səviyyəsi ilə;
investisiyaların faktiki və zəruri həcmi ilə;
kadr potensialının strukturu ilə;
bütün variantlar

Sual: Müəssisənin funksional tərkib hissəsinə aiddeyildir: (Çəki: 1)
maliyyə
Texniki-texnoloji
Siyasi-hüquqi
rotasyon
İnformasiya

Sual: Monitorinqin keçirilməsi üçün hansı amillər olmalıdır? 1) müvafiq metodiki amillər 2 ) 
siyasi amillər 3) texniki amillər 4) informasiya amilləri 5) təşkilati amillər (Çəki: 1)

1,2 
4, 2 
 1,3, 4,5 



 2,5 
 hamısı

Sual: Müəssisənin (firmanın) iqtisadi təhlükəsizliyinin təminatının baza istiqamətlərinə aiddir: 
(Çəki: 1)

müəssisə əməkdaşlarının müdafiəsi;
maddi və maliyyə resurslarının mühafizəsi;
informasiya təhlükəsizliyinin təminatı;
firmanın əqli mülkiyyətinin mühafizəsi
bütün variantlar

Sual: Kəşfiyyat üzrə bir çox mütəxəssislərin qiymətləndirilmələrinə görə istifadə edilən 
informasiyanın ən azı neçə faizi məhz açıq mənbələrdən əldə olunur? (Çəki: 1)

80-90%-i
60-80%-i
90- 100%-i
30-40%
70-80%-i

Sual: İqtisadi təhlükəsizliyin təminatı sahəsində hal hazırda hansı bazar formalaşıb? (Çəki: 1)
maliyyə bazarı
xidmətlər bazarı
əmlak bazarı
əmək bazarı
valyuta bazarı 

Sual: Firmanın texniki təhlükəsizliyinin təminatına aiddir: (Çəki: 1)
nəzarət-buraxılış sisteminin yaradılması və təchizatı;
audio- və video nəzarət şəraitinin təminatı; 
xidməti binaların siqnalizasiya ilə və perimetr üzrə siqnalizasiya hasarı ilə təminatı;
qəza siqnal təhlükəsizliyinin və mühafizə işıqlandırmasının yaradılması;
bütün variantlar 

Sual: Müəssisənin iqtisadi təhlükəsizliyinin tələb edicilərinə aiddir : (Çəki: 1)
müəssisənin yüksək maliyyə səmərəliliyi, müstəqilliyi və işinin sabitliyi;
müəssisənin texnoloji bazasının inkişaf etmə səviyyəsi və rəqabətə davamlılığı;
müəssisəni idarə etmənin təşkilinin yüksək səviyyəsi;
ekoloji standartlara uyğunluğun təminatı;
hamısı

Sual: İstehsal üçün dövriyyə vasitələrinin, materialların, enerji daşıyıcılarının öz mənbələri ilə 
maliyyələşdirilməsinin təmin olunma payı hansı indikatora aiddir: (Çəki: 1)

maliyyə
sosial
iqtisadi
siyası
ekoloji



Sual: Maliyyə indikatorlarına aiddir: 1) sifarişlər "portfel"inin həcmi 2) investisiyaların faktiki və 
zəruri həcmi 3) innovasiya fəallığının səviyyəsi 4) əsas istehsal fondlarının (renovasiyalar) 
yenilənməsinin tempi; 5) istehsal prosesinin sabitliyi (Çəki: 1)

1,2,3 
1,2,5, 
2,3,4, 
3,4,5, 
4,5

Sual: İstehsal indikatorlarına aiddir: 1) sifarişlər "portfel"inin həcmi 2) investisiyaların faktiki və 
zəruri həcmi 3) innovasiya fəallığının səviyyəsi 4) əsas istehsal fondlarının (renovasiyalar) 
yenilənməsinin tempi; 5) istehsal prosesinin sabitliyi (Çəki: 1)

1,2,3 
1,2,5
2,3,4, 
3,4,5
4,5

Sual: Sosial indikatorlara aiddir: 1) əmək haqqı üzrə borcun səviyyəsi; 2) iş vaxtı itkiləri; 3) 
innovasiya fəallığının səviyyəsi 4) əsas istehsal fondlarının (renovasiyalar) yenilənməsinin 
tempi; 5) istehsal prosesinin sabitliyi (Çəki: 1)

1,2 
1,2,5, 
2,3,4, 
3,4,5
4,5

Sual: Monitorinqin 2-ci mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
Müəssisənin fəaliyyətinin spesifikalarını nəzərə alaraq onun iqtisadi təhlükəsizliyinin 

qiymətləndirilməsinin texniki-iqtisadi göstəricilər sisteminin formalaşdırılması. 
Monitorinq obyektinin vəziyyətini xarakterizə edən informasiyanın yığılması və 

hazırlanması.
Müəssisənin inkişafının perspektiv istiqamətlərini xarakterizə edən amillərin üzə çıxarılması 

(təyini).
Müəssisənin inkişaf ssenarilərin və ya strategiyalarınınmodelləşdirməsi və 

formalaşdırılması 
Proqnoz dövrün bütün dərinliyi üçün müəssisənin texniki-iqtisadi göstəricilərinin 

hesablaması.

Sual: Monitorinqin 3-cü mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
Müəssisənin fəaliyyətinin spesifikalarını nəzərə alaraq onun iqtisadi təhlükəsizliyinin 

qiymətləndirilməsinin texniki-iqtisadi göstəricilər sisteminin formalaşdırılması. 
Monitorinq obyektinin vəziyyətini xarakterizə edən informasiyanın yığılması və 

hazırlanması.
Müəssisənin inkişafının perspektiv istiqamətlərini xarakterizə edən amillərin üzə çıxarılması 

(təyini).
Müəssisənin inkişaf ssenarilərin və ya strategiyalarının modelləşdirməsi və 

formalaşdırılması
Proqnoz dövrün bütün dərinliyi üçün müəssisənin texniki-iqtisadi göstəricilərinin 

hesablaması.



Sual: Monitorinqin 4-cü mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
Müəssisənin fəaliyyətinin spesifikalarını nəzərə alaraq onun iqtisadi təhlükəsizliyinin 

qiymətləndirilməsinin texniki-iqtisadi göstəricilər sisteminin formalaşdırılması. 
Monitorinq obyektinin vəziyyətini xarakterizə edən informasiyanın yığılması və 

hazırlanması.
Müəssisənin inkişafının perspektiv istiqamətlərini xarakterizə edən amillərin üzə çıxarılması 

(təyini).
Müəssisənin inkişaf ssenarilərin və ya strategiyalarının modelləşdirməsi və 

formalaşdırılması
Proqnoz dövrün bütün dərinliyi üçün müəssisənin texniki-iqtisadi göstəricilərinin 

hesablaması.

Sual: Monitorinqin 5-ci mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
Müəssisənin fəaliyyətinin spesifikalarını nəzərə alaraq onun iqtisadi təhlükəsizliyinin 

qiymətləndirilməsinin texniki-iqtisadi göstəricilər sisteminin formalaşdırılması. 
Monitorinq obyektinin vəziyyətini xarakterizə edən informasiyanın yığılması və 

hazırlanması.
Müəssisənin inkişafının perspektiv istiqamətlərini xarakterizə edən amillərin üzə çıxarılması 

(təyini).
Müəssisənin inkişaf ssenarilərin və ya strategiyalarının modelləşdirməsi və 

formalaşdırılması
Proqnoz dövrün bütün dərinliyi üçün müəssisənin texniki-iqtisadi göstəricilərinin 

hesablaması.

Sual: Monitorinqin 6-cı mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
Müəssisənin fəaliyyətinin spesifikalarını nəzərə alaraq onun iqtisadi təhlükəsizliyinin 

qiymətləndirilməsinin texniki-iqtisadi göstəricilər sisteminin formalaşdırılması. 
Monitorinq obyektinin vəziyyətini xarakterizə edən informasiyanın yığılması və 

hazırlanması.
Müəssisənin inkişafının perspektiv istiqamətlərini xarakterizə edən amillərin üzə çıxarılması 

(təyini).
Müəssisənin inkişaf ssenarilərin və ya strategiyalarının modelləşdirməsi və 

formalaşdırılması
Proqnoz dövrün bütün dərinliyi üçün müəssisənin texniki-iqtisadi göstəricilərinin 

hesablaması.

Sual: Monitorinqin 7-ci mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
Müəssisənin iqtisadi təhlükəsizlik göstəricilərinin təhlilinin aparılması.
Monitorinq obyektinin vəziyyətini xarakterizə edən informasiyanın yığılması və 

hazırlanması.
Müəssisənin inkişafının perspektiv istiqamətlərini xarakterizə edən amillərin üzə çıxarılması 

(təyini).
Müəssisənin inkişaf ssenarilərin və ya strategiyalarının modelləşdirməsi və 

formalaşdırılması
Proqnoz dövrün bütün dərinliyi üçün müəssisənin texniki-iqtisadi göstəricilərinin 

hesablaması.

Sual: Monitorinqin 8-ci mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
Müəssisənin fəaliyyətinin spesifikalarını nəzərə alaraq onun iqtisadi təhlükəsizliyinin 

qiymətləndirilməsinin texniki-iqtisadi göstəricilər sisteminin formalaşdırılması. 
Monitorinq obyektinin vəziyyətini xarakterizə edən informasiyanın yığılması və 

hazırlanması.



Müəssisənin inkişafının perspektiv istiqamətlərini xarakterizə edən amillərin üzə çıxarılması 
(təyini).

Müəssisənin inkişaf ssenarilərin və ya strategiyalarının modelləşdirməsi və 
formalaşdırılması

Müəssisənin iqtisadi təhlükəsizlik təhdidlərinin qabağının alınması və neytrallaşdırılması 
üzrə təkliflərin hazırlaması.

Sual: Firmanın texniki təhlükəsizliyinin təminatına aid deyil: (Çəki: 1)
nəzarət-buraxılış sisteminin yaradılması və təchizatı;
audio- və video nəzarət şəraitinin təminatı; 
xidməti binaların siqnalizasiya ilə və perimetr üzrə siqnalizasiya hasarı ilə təminatı;
qəza siqnal təhlükəsizliyinin və mühafizə işıqlandırmasının yaradılması;
kontrollinq

Sual: Aşağıdakılardan hansına görə biznesdə böyük uğursuzluqlar baş verə bilər? (Çəki: 1)
 Iqtisadiyyatın vəziyyətinə 
Strateji tərəfdaşın seçilməsindəki səhv
 Bazar münasibətlərinə keçməsinə
 Iqtisadi müstəqilliyə
 Doğru cavab yoxdur

Sual: Bazara gözlənilməz güclü rəqabətin daxil olması nəticəsində nə baş verə bilər? (Çəki: 1)
 Rəqabətli kəşfiyyat
 Bazarın düzgün tədqiq olunmaması
Biznesdə böyük uğursuzluqlar
 Sənaye cəsusluğu
 Doğru cavab yoxdur

Sual: Müasir rəqabət mübarizəsi şəraitində sahibkarlıq müəssisələrinin müvəffəqiyyətlə 
işlənməsi üçün nə müstəsna əhəmiyyət kəsb edir? (Çəki: 1)

 Rəqabətli kəşfiyyatın aparılması
 Bazarın tədqiqi
 Mümkün risklərin təhlili
 Biznesin inkişaf meyllərinin ətraflı öyrənilməsi
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Müasir rəqabət mübarizəsi şəraitində sahibkarlıq müəssisələrinin müvəffəqiyyətlə 
işlənməsi üçün nə müstəsna əhəmiyyət kəsb edir? (Çəki: 1)

 Milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyi
Iqtisadı mühitin yaxşılaşdırılması 
 Səriştəli rəhbərlərin iqtisadi siyasəti
Rəqabətli kəşfiyyatın aparılması
Doğru cavab yoxdur

Sual: Iqtisadi təhlukəsizliyin təmin edilməsi nəyin əsas şərtidir? (Çəki: 1)
Ölkənin iqtisadi müstəqilliyinin
 Normal iqtisadi inkişaf səviyyəsinin
 Sahibkarın iqtisadi azadlığının
 Rəqiblərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
 Doğru cavab yoxdur



BÖLMƏ: 02#01
Ad 02#01

Suallardan 31

Maksimal faiz 31

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Sayca ölçülən potensial itki ehtimalı nədir? (Çəki: 1)
 Rentabellik
 Səmərəlilik
Risk
 Diskontlaşdırma
 Heç biri

Sual: Neçə növ ehtimalı qeyd edirlər? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Biznesdə qeyri-müəyyənliyin təzahürünün öyrənilməsi neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Risklə bağlı olaraq neçə iqtisadi hadisə gözlənilir? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Mümkün nəticədən asılı olaraq riskləri neçə böyük qrupa bölmək olar? (Çəki: 1)
1
3
4
2
5

Sual: Maliyyə risklərinin sisteminə aiddeyildir: (Çəki: 1)
kredit
faiz 
valyuta



istehsal
hamısı

Sual: Risk ən azı neçə elementi özündə ehtiva edir: (Çəki: 1)
1
3
4
2
5

Sual: Maddi itkilərə meylli olmanı neçə kateqoriyaya aid etmək olar? (Çəki: 1)
1
3
4
2
5

Sual: Riskləri idarəetmənin maya dəyərini neçənci kateqoriyaya aid etmək olar? (Çəki: 1)
1-yə 
 2-yə 
3-yə 
 4-yə 
5-yə

Sual: Təmiz risk neçə əsas parametrlərlə səciyyələnir? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Ehtiyatsızlığın neçə əsas növü var? (Çəki: 1)
1
2
3
4
6

Sual: Riskdən normal sığortalanma neçə meyarla təyin edilir: (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Qarşılaşdığı problemin həlli imkanlarını ortaya qoyacaq informasiyaları toplamaq üçün 
nəyə ehtiyac vardır? (Çəki: 1)

 Vaxta, 
 əlavə vəsaitə



 mütəxəssis əməyinə
 maliyəyə
hamısına

Sual: Informasiyalar neçə mənbədən əldə olunur? (Çəki: 1)
1
2
3
4
hamısından

Sual: Hadisələr, düşüncələr, əsaslarla nə etmək olar? (Çəki: 1)
informasiya toplamaq
məlumat toplamaq
problemləri həll etmək
rəqabət etmək
hamısı

Sual: Müşahidəçi informasiyaları neçə şəkildə toplaya bilər? (Çəki: 1)
1
2
3
0
4

Sual: Anket metodunda istifadə olunan sualar strukturuna görə neçə formaya bölünür (Çəki: 1)
1
3
2
4
5

Sual: Anketdə istifadə olunan suallar neçə yerə ayrılır? (Çəki: 1)
1
3
4
2
5

Sual: Yaranma amillərinə görə risklər neçə yerə ayrılır? (Çəki: 1)
2
3
4
düzgün cavab yoxdur
1

Sual: Qeydiyyatın xarakteri üzrə risklər neçə yerə ayrılır? (Çəki: 1)
2
3



4
1
5

Sual: Nəticələrinin xarakteri üzrə risklər neçə yerə ayrılır? (Çəki: 1)
2
3
4
1
6

Sual: Müxtəlif qiymətli kağızlardan ibarət olan zərf necə adlanır? (Çəki: 1)
volatilik
Svop
Spret
diversifik
heç biri

Sual: Müntəzəm və qeyri-müntəzəm risklərin cəmi necə adlanır? (Çəki: 1)
sərmayə riski 
müntəzəm risk
qeyri- müntəzəm risk
sistematik risk
heç biri

Sual: Bazar riski neçə yerə ayrılır? (Çəki: 1)
1
2
3
4
heç biri

Sual: Korelyasiya, fond riski hansı növ riskə aid edilməkdədir? (Çəki: 1)
Kredit riskinə
Bazar riskinə
Faiz norma riskinə
Valyuta riskinə
hec birinə

Sual: Fond riskinə aiddeyildir: (Çəki: 1)
səhmin qiymətinin dəyişkənliyi ;
volatilliyin dəyişkənliyi ;
bazis riski
dividendlərin riski.
əyri gəlirlillik riski

Sual: Valyuta riskinə aiddeyildir: (Çəki: 1)
valyuta məzənnələrinin dəyişkənliyi riski;
valyuta məzənnələrinin volatilliyi;



gəlirin konvertasiyası riski
əyri gəlirlillik riski
hamısı

Sual: Əməliyyat riskinin neçə növü var? (Çəki: 1)
1
2
3
5
6

Sual: Əməliyyatın transsəhm riskinə aiddeyildir: (Çəki: 1)
icra zamanı səvlərin ortya çıxması
məhsulun mürəkkəb olması
uçotun düzgün aparılmaması
məhsul çeşidinin az olması 
əmtəənin çatdırılmasının geçikdirilməsi

Sual: Biznesin-hadisə riskinə aiddir: (Çəki: 1)
Valyutaların konvertə edilməsi qabiliyyəti
Kredit reytinqin dəyişiklikləri
Reputasiya riski
Vergi riski
hamısı

Sual: Əməliyyatın nəzarət riskinə aiddeyildir: (Çəki: 1)
insafsız ticarət əməliyyatları;
dələduzluq;
pulların yuyulması;
təhlükəsizlik risqi;
icra zamanı səvlərin ortya çıxması

BÖLMƏ: 02#03
Ad 02#03

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Obyektiv ehtimallar konsepsiyasına aiddir? (Çəki: 1)
Obyektin informasiya fondunun vəziyyətini əks etdirən fikr birinci yerə çıxır. 
Sınaqların sonsuz böyük sayda olduğu və ehtimalın qiymətləndirilməsi hadisənin baş 

vermə tezliyi ilə hesablandığı zaman ehtimal anlayışının tezliyin son qiyməti kimi 
interpretasiya etməsi ilə qurulur.

ehtimal analoji şəraitdə alınmış oxşar nəticənin tezliyi ilə deyil, ekspertin mülahizəsinə və 
ya şəxsi təcrübəsinə əsaslanan fərziyyə əsasında təyin edilir

hamısı



Heç biri

Sual: Risklərin maya dəyərinin azalmasına aiddir: (Çəki: 1)
sığorta etmə və ya başqa mənbələrdən əvəzi ödənməyən təsadüfi itkilərin azaldılması;
ehtiyatlardan və sığorta fondlarından istifadəyə görə sığorta mükafatlarının və başqa 

ödənişlərin azaldılması;
təsadüfi itkilərin qarşısının alınması ilə önləyici (preventiv) tədbirlərə çəkilən xərclərin 

azaldılması və ya ixtisarı;
riskləri idarəetmə sisteminə çəkilən inzibati xərclərin azaldılması.
hamısı

Sual: Müşahidə metoduna aiddeyildir (Çəki: 1)
hadisələr haqqında informasiyaları birbaşa müşahidə etməklə toplayırlar.
müşahidəçi informasiyaları müşahidələr aparmaqla üç şəkildə toplaya bilər.
hadisələri gözlə izləyib tanımaq və qeyd etməkdən ibarətdir.
bu metod vasitəsi ilə əsasları müşahidə etmək qeyri-mümkündür
hamısı

Sual: Müşahidə metoduna aiddeyildir: (Çəki: 1)
Bu metod həddindən çox xərc tələb edir 
Bu metod az xərc tələb edir
müşahidə edilən şəxs başqaları tərəfindən müşahidə edildiyindən xəbərsizdir. 
tədqiqat metodları ilə birlikdə istifadə olunan və anket metoduna nəzərən daha obyektiv 

olan müşahidə metodunda tədqiq ediləcək insanlar, obyektlər və hadisələr haqqında 
informasiyaları birbaşa müşahidə etməklə toplayırlar

düzgün cavab yoxdur

Sual: Təcrübə metoduna aiddeyildir: (Çəki: 1)
Təsadüfi üsulla nümunə qrupu seçmək
Ana kütlədən nümunə qrupu seçmək üçün üç üsuldan istifadə oluna bilər
Təsadüfi olmayan üsulla nümunə qrupu seçmək
Təcrübənin obyektiv olması üçün seçilən nümayəndə qrupu ana kütləni təmsil etmə 

qabiliyyətinə malik olmalıdır
düzgün variant yoxdur

Sual: Anket metoduna aiddir: (Çəki: 1)
Pozisyaya görə analiz anketi (Position Analysis Questionnaire);
İş konpanentlərinin anketi (Job Component Inventory)
İş profili sistemi (Work Profiling System);
Ortak metrik anketi (Common-Metric Questionnaire).
hamısı

Sual: İlkin məlumatların toplaması hansı metoda aiddir: (Çəki: 1)
sadə
mürəkkəb 
likert
qarışıq 
əsaslara



Sual: Yaranma vaxtına görə risklər neçə yerə ayrılır? (Çəki: 1)
2
3
4
5
heç biri

Sual: Aşağıdakılar risklərin təsnifatının hansı növünə aid edilir? 1) retrospektiv 2) cari 3) 
perspektiv (Çəki: 1)

yaranma vaxtına 
yaranma sahəsinə
yaranmanın əsas amillərinə;
qeydiyyatın xarakterinə;
nəticələrinin xarakteriə;

BÖLMƏ: 03#02
Ad 03#02

Suallardan 46

Maksimal faiz 46

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Maliyyə təhlükəsizliyi dedikdə nə başa düşülür: (Çəki: 1)
 iqtisadi sistemin (təsərrüfatçı subyektin) inkişafı, 
öz iqtisadi-maliyyə sabitliyini, 
 likvidlikini 
 geniş təkrar istehsal qabiliyyətini saxlayaraq planlı inkişaf etmə qabiliyyəti
hamısı

Sual: Maliyyə təhlükəsizliyinin prioritet məqsədləri: (Çəki: 1)
 maliyyənin qorunması
 büdcə, vergi, maliyyə-kredit sistemlərinin qorunması
 bank sistemlərinin qorunması və yaxşılaşdırılması; o
müstəqilliyin qorunması və xarici kapital tərəfindən iqtisadi sferanın ələ keçirilməsinə yol 

verilməməsi.
hamısı

Sual: Maliyyə təhlükəsizliyinin təminatının əsas məqsədləri və vəzifələri: (Çəki: 1)
 Maliyyə və istehsal fəaliyyətinə təsir edən amillərin təyini, 
Maliyyə və istehsal fəaliyyətinə təsir edən amillərin onların rəsmiləşdirilməsi; 
 bilərəkdən və bilməyərəkdən edilən təsiri ləğv edən məhdudlaşdırıcı sistemin qurulması. 
Maliyyə təhlükəsizliyi sisteminin yaradılması - müxtəlif sahələrdə yüksək ixtisaslı 

mütəxəssislərin iştirakını tələb edən çox meyarlı məsələlərin həlli ilə nəticələnən evristika 
prosesi

 hamısı



Sual: Müəssisələrin maliyyə təhlükəsizliyinin itirilməsinə təsir edən əsas xarici təhlükələr və 
təhdidlərə aiddir: (Çəki: 1)

müəssisənin səhmlərin, borclarının arzuedilməz partnyorlar tərəfindən alınması;
müəssisədə (həm borc vasitələrinin böyük həcmi, həm də müəssisəyə böyük borclar) 

əhəmiyyətli maliyyə öhdəliklərinin mövcudluğu;
kapital bazarlarının və onların infrastrukturunun inkişafdan qalması;
investorların hüquqlarının müdafiəsinin və qanunvericiliyin icrasının kifayət qədər inkişaf 

etdirilməmiş hüquq sistemi;
hamısı

Sual: Müəssisələrin maliyyə təhlükəsizliyinin itirilməsinə təsir edən əsas xarici təhlükələr və 
təhdidlərə aiddir (Çəki: 1)

pul və maliyyə-kredit sistemlərinin böhranı;
iqtisadiyyatın qeyri-sabitliyi;
dövlətin iqtisadi siyasətini formalaşdırmasının mexanizmlərinin natamamlığı.
investorların hüquqlarının müdafiəsinin və qanunvericiliyin icrasının kifayət qədər inkişaf 

etdirilməmiş hüquq sistemi;
 hamısı

Sual: Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyi indikatoru aşağıdakı göstəricilərin sərhəd qiymətləridir: 
(Çəki: 1)

ödəmə əmsalı,
muxtariyyət əmsalı, 
maliyyə levericinin səviyyəsi, 
ödənişə faizlərin təmin olunması əmsalı, 
hamısı

Sual: Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyi indikatoru aşağıdakı göstəricilərin sərhəd qiymətləridir: 
(Çəki: 1)

aktivlərin gəlirliliyi 
şəxsi kapitalın gəlirliliyi
kapitalın orta çəki dəyəri
şirkətin inkişaf göstəricisi
hamısı

Sual: Maliyyə təhlükəsizliyinin monitorinqinin həyata keçirilməsinə aiddir: (Çəki: 1)
müəssisənin xüsusi kapitalının daxili (fundamental) dəyəri;
müəssisənin bazar qiyməti;
müəssisənin daxili dəyərinin və bazar qiymətinin artım templəri;
müəssisənin daxili dəyərinin və bazar qiymətinin müqayisəsi;
hamısı

Sual: Müəssisədə maliyyə təhlükəsizliyi məsələləri nələrdən ibarətdir: (Çəki: 1)
müəssisənin davamlı inkişafını təmin etmək;
pul hesablamalarının və əsas maliyyə-iqtisadi parametrlərinin sabitliyini təmin etmək;
maliyyə və bank böhranlarının və rəqiblərin, kölgə strukturlarının qərəzli fəaliyyətlərinin 

müəssisənin inkişafına neqativ təsirinin neytrallaşdırılması;
müəssisənin pul axınlarının bölgüsünə, istifadəsinə və nəzarətinə görə səhmdarların, 

menecerlərin və kreditorların arasındakı agent münaqişələrinin qarşısının alınması;
 hamısı 



Sual: Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyini müəyyən edən məsələlər: (Çəki: 1)
investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün zəruri vasitələrin defisitinin səviyyəsi ilə
maliyyə axınlarının və haqq-hesab münasibətlərinin (əlaqələrinin) normallaşması
maliyyə partnyorları ilə münasibətlərin sabitliyi (investorlar, banklar və başqaları)
müəssisənin maliyyə durumunun sabitliyi və sarsılmazlığı ilə
hamısı

Sual: Müəssisənin potensial imkanlarının təhlilinin aparılması ilə qiymətləndirilməsinə aiddir: 
(Çəki: 1)

müəssisənin böhranlı maliyyə inkişafı simptomlarının diaqnostikası sisteminin səmərəliliyi
böhranlı maliyyə vəziyyətlərinin öhdəsindən gəlməsi üzrə müəssisənin daxili potensialının 

qiymətləndirilmələri
müəssisənin böhranlı maliyyə vəziyyətlərindən çıxma prosesində onun xarici maliyyə 

dəstəyinin imkanlarının qiymətləndirilmələri
hamısı
heç biri

Sual: Maliyyə təhlükəsizliyinin təhdidlərinin qarşısının alınması üzrə tədbirlərin hərtərəfli planı 
əhatə edir: (Çəki: 1)

böhran əleyhinə tədbirlərinin siyahısı
onların reallaşdırılması üçün ayrılan maliyyə resurslarının həcmi
bəzi böhran əleyhinə tədbirlərin reallaşdırmasının müddətləri
maliyyə sabitləşməsinin gözlənən nəticələri
hamısı

Sual: Maliyyə böhranı təhdidlərinin neytrallaşdırılmasına yönəldilmiş əsas tədbirlər: (Çəki: 1)
müəssisənin maliyyə risklərinin sığortası
müəssisənin artıq və ya istifadə olunmayan aktivlərinin reallaşdırması
debitor borcunun alması üzrə tədbirlərin qəbul edilməsi
müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin ən təhlükəli istiqamətlərində maliyyə əməliyyatlarının 

həcminin ixtisarı
hamısı

Sual: Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyi göstəricilərinə aiddir: (Çəki: 1)
Maliyyə əmsalları
Debitor və kreditor borclarının vəziyyəti.
Gəlirin artım templəri
məhsulun, aktivlərin reallaşdırması
hamısı

Sual: Korporasiyanın dəyər göstəricilərinin sisteminə aiddir: (Çəki: 1)
Korporasiyanın xüsusi kapitalının daxili (fundamental) dəyəri
Korporasiyanın bazar kapitallaşdırılması
Korporasiyanın daxili dəyərinin və bazar kapitallaşdırılmasının artım templəri
Korporasiyanın daxili dəyərinin və bazar kapitallaşdırılmasının müqayisəsi
hamısı

Sual: Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyi göstəricilərinə aid deyil: (Çəki: 1)
Maliyyə əmsalları



Debitor və kreditor borclarının vəziyyəti
Gəlirin artım templəri
məhsulun, aktivlərin reallaşdırması
məhsulun həyat tsikli

Sual: Fırıldaqçılığın növlərinə aiddir: (Çəki: 1)
Kassadan nağd vəsaitin oğurlanması
Hesabların saxtalaşdırılması
İnventarın oğurlanması
Saxta veksellərin verilməsi
hamısı

Sual: Kassadan nağd vəsaitin oğurlanmasına aiddir: (Çəki: 1)
çeklərin oğurluğu
nağd vəsaitin təyinatı üzrə istifadə olunmaması
kassa kitablarının saxtalaşdırılması
bank hesablarındakı vəsaitlərin saxtalaşdırılması;
hamısı

Sual: İnventarın oğurlanmasına aiddir: (Çəki: 1)
müştərilər və ya malgöndərənlərlə gizli razılıq
müəyyən xidmətlərə görə “təşəkkür” alınması (rüşvət)
qurma malgöndərənlərdən istifadə olunması
qiymətlərin artırılması
hamısı

Sual: İnventarın oğurlanmasına aid deyil: (Çəki: 1)
müştərilər və ya malgöndərənlərlə gizli razılıq
müəyyən xidmətlərə görə “təşəkkür” alınması (rüşvət)
qurma malgöndərənlərdən istifadə olunması
qiymətlərin artırılması
nəqliyyat qaimələrinin saxtalaşdırılması

Sual: Əldən çıxmış gəlirə aiddir: (Çəki: 1)
hər hansı bir sövdələşmənin qırılması nəticəsində mənfəətin əldə olunmamsı itkisidir
əmanət və kreditlər üzrə faiz və dividentlərin dərəcəsinin azalması nəticəsində baş verə 

bilər
Onlar kommersiya sazişləri üzrə ödənişlərin və ya broker firmasının komisyon mükafatının 

ödənilməməsi risklərini özündə əks etdirir;
kapital qoyuluşu üçün düzgün formasının seçilməməsi riskidir;
sahikar tərəfindən düzgün olmayan kapital qoyuluşu nəticəsində şəxsi kapitalın itirilməsi və 

öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsi ehtimalıdır.

Sual: Gəlirliyin aşağı düşməsinə aiddir: (Çəki: 1)
hər hansı bir sövdələşmənin qırılması nəticəsində mənfəətin əldə olunmamsı itkisidir
əmanət və kreditlər üzrə faiz və dividentlərin dərəcəsinin azalması nəticəsində baş verə 

bilər
Onlar kommersiya sazişləri üzrə ödənişlərin və ya broker firmasının komisyon mükafatının 

ödənilməməsi risklərini özündə əks etdirir;
kapital qoyuluşu üçün düzgün formasının seçilməməsi riskidir.



sahikar tərəfindən düzgün olmayan kapital qoyuluşu nəticəsində şəxsi kapitalın itirilməsi və 
öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsi ehtimalıdır.

Sual: Birja riskinə aiddir: (Çəki: 1)
hər hansı bir sövdələşmənin qırılması nəticəsində mənfəətin əldə olunmamsı itkisidir
əmanət və kreditlər üzrə faiz və dividentlərin dərəcəsinin azalması nəticəsində baş verə 

bilər
Onlar kommersiya sazişləri üzrə ödənişlərin və ya broker firmasının komisyon mükafatının 

ödənilməməsi risklərini özündə əks etdirir;
kapital qoyuluşu üçün düzgün formasının seçilməməsi riskidir;
sahikar tərəfindən düzgün olmayan kapital qoyuluşu nəticəsində şəxsi kapitalın itirilməsi və 

öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsi ehtimalıdır.

Sual: Selektiv risklərə aiddir: (Çəki: 1)
hər hansı bir sövdələşmənin qırılması nəticəsində mənfəətin əldə olunmamsı itkisidir
əmanət və kreditlər üzrə faiz və dividentlərin dərəcəsinin azalması nəticəsində baş verə 

bilər
Onlar kommersiya sazişləri üzrə ödənişlərin və ya broker firmasının komisyon mükafatının 

ödənilməməsi risklərini özündə əks etdirir;
kapital qoyuluşu üçün düzgün formasının seçilməməsi riskidir;
sahikar tərəfindən düzgün olmayan kapital qoyuluşu nəticəsində şəxsi kapitalın itirilməsi və 

öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsi ehtimalıdır.

Sual: İflasolma riskinə aiddir: (Çəki: 1)
hər hansı bir sövdələşmənin qırılması nəticəsində mənfəətin əldə olunmamsı itkisidir
əmanət və kreditlər üzrə faiz və dividentlərin dərəcəsinin azalması nəticəsində baş verə 

bilər
Onlar kommersiya sazişləri üzrə ödənişlərin və ya broker firmasının komisyon mükafatının 

ödənilməməsi risklərini özündə əks etdirir
kapital qoyuluşu üçün düzgün formasının seçilməməsi riskidir
sahikar tərəfindən düzgün olmayan kapital qoyuluşu nəticəsində şəxsi kapitalın itirilməsi və 

öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsi ehtimalıdır

Sual: Pulun alıcılıq qabiliyyətinə görə risklərə aiddir: (Çəki: 1)
 inflyasiya
deflyasiya
valyuta 
likvidlik 
 hamısı

Sual: Pulun alıcılıq qabiliyyətinə görə risklərə aid deyil: (Çəki: 1)
 inflyasiya
deflyasiya
valyuta 
likvidlik 
mütənasiblik

Sual: İnflyasiya riski: (Çəki: 1)
alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsidir
qiymətlərin səviyyəsinin düşməsi əsasında gəlirlərin azalmasıdır



xarici valyuta kursunun dəyişməsi ilə əlaqədar itkiləri
qiymətli kağızların və digər əmtəələrin realizasiya zamanı keyfiyyətlərinin və istehlak 

dəyərinin dəyişməsi nəticəsində itkilərin yaranma ehtimalıdır
hamısı

Sual: Deflyasiya riski: (Çəki: 1)
alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsidir
qiymətlərin səviyyəsinin düşməsi əsasında gəlirlərin azalmasıdır
xarici valyuta kursunun dəyişməsi ilə əlaqədar itkiləri
qiymətli kağızların və digər əmtəələrin realizasiya zamanı keyfiyyətlərinin və istehlak 

dəyərinin dəyişməsi nəticəsində itkilərin yaranma ehtimalıdır
hamısı

Sual: Valyuta riski: (Çəki: 1)
alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsidir
qiymətlərin səviyyəsinin düşməsi əsasında gəlirlərin azalmasıdır
xarici valyuta kursunun dəyişməsi ilə əlaqədar itkiləri
qiymətli kağızların və digər əmtəələrin realizasiya zamanı keyfiyyətlərinin və istehlak 

dəyərinin dəyişməsi nəticəsində itkilərin yaranma ehtimalıdır
hamısı

Sual: Likvidlik riski: (Çəki: 1)
alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsidir
qiymətlərin səviyyəsinin düşməsi əsasında gəlirlərin azalmasıdır
xarici valyuta kursunun dəyişməsi ilə əlaqədar itkiləri
qiymətli kağızların və digər əmtəələrin realizasiya zamanı keyfiyyətlərinin və istehlak 

dəyərinin dəyişməsi nəticəsində itkilərin yaranma ehtimalıdır
 hamısı

Sual: Maliyyə təhlükəsizliyi dedikdə nə başa düşülmür: (Çəki: 1)
iqtisadi sistemin (təsərrüfatçı subyektin) inkişafı, 
öz iqtisadi-maliyyə sabitliyi, 
likviditlik 
geniş təkrar istehsal qabiliyyətini saxlayaraq planlı inkişaf etmə qabiliyyəti
məhsul dizaynı

Sual: Müəssisələrin maliyyə təhlükəsizliyinin itirilməsinə təsir edən əsas xarici təhlükələr və 
təhdidlərə aid deyil: (Çəki: 1)

müəssisənin səhmlərin, borclarının arzuedilməz partnyorlar tərəfindən alınması;
müəssisədə (həm borc vasitələrinin böyük həcmi, həm də müəssisəyə böyük borclar) 

əhəmiyyətli maliyyə öhdəliklərinin mövcudluğu;
kapital bazarlarının və onların infrastrukturunun inkişafdan qalması;
investorların hüquqlarının müdafiəsinin və qanunvericiliyin icrasının kifayət qədər inkişaf 

etdirilməmiş hüquq sistemi;
biznes infrastrukturunun inkişafı

Sual: Müəssisədə maliyyə təhlükəsizliyi məsələləri ibarətdir: 1) müəssisənin davamlı inkişafını 
təmin etmək; 2) pul hesablamalarının və əsas maliyyə-iqtisadi parametrlərinin sabitliyini təmin 
etmək; 3) maliyyə və bank böhranlarının və rəqiblərin, kölgə strukturlarının qərəzli 
fəaliyyətlərinin müəssisənin inkişafına neqativ təsirinin neytrallaşdırılması; 4) müəssisənin pul 



axınlarının bölgüsünə, istifadəsinə və nəzarətinə görə səhmdarların, menecerlərin və 
kreditorların arasındakı agent münaqişələrinin qarşısının alınması; (Çəki: 1)

1,2,3,4 
1,3, 
2,4
1,4
3

Sual: Təsərrüfatçı subyektlərin maliyyə mötəbərliyinin (ödəmə qabiliyyətinin) aşağıdakı 
indikatorları daxil olmaz: (Çəki: 1)

İdarəetmənin səmərəliliyi /fəaliyyətin gəlirliliyi.
Ödəmə qabiliyyəti (alıcılıq qabiliyyəti) və maliyyə sabitliyi /likvidlik.
İşgüzar fəallıq/vəsaitlərin dövriyyəsi .
Əmlakdan istifadənin səmərəliliyi/bazar sabitliyi.
denominasiya

Sual: Müəssisədə maliyyə təhlükəsizliyi məsələləri nələrdən ibarətdir: 1) müəssisənin davamlı 
inkişafını təmin etmək; 2) pul hesablamalarının və əsas maliyyə-iqtisadi parametrlərinin 
sabitliyini təmin etmək; 3) maliyyə və bank böhranlarının və rəqiblərin, kölgə strukturlarının 
qərəzli fəaliyyətlərinin müəssisənin inkişafına neqativ təsirinin neytrallaşdırılması; 4) 
müəssisənin pul axınlarının bölgüsünə, istifadəsinə və nəzarətinə görə səhmdarların, 
menecerlərin və kreditorların arasındakı agent münaqişələrinin qarşısının alınması; (Çəki: 1)

1,2,3,4 
1,3, 
2,4, 
1,4 
2,3,

Sual: Korporasiyanın dəyər göstəricilərinin sisteminə aid deyil: (Çəki: 1)
Korporasiyanın xüsusi kapitalının daxili (fundamental) dəyəri.
Korporasiyanın bazar kapitallaşdırılması.
Korporasiyanın daxili dəyərinin və bazar kapitallaşdırılmasının artım templəri.
Korporasiyanın daxili dəyərinin və bazar kapitallaşdırılmasının müqayisəsi.
korporasiyanın makro dəyəri

Sual: Qiymətlərin səviyyəsinin düşməsi əsasında gəlirlərin azalmasıdır:: (Çəki: 1)
əldən çıxmış gəlir
birja riski
selektiv risk
iflasolma riski
deflyasiya riski

Sual: Xarici valyuta kursunun dəyişməsi ilə əlaqədar itkilərdir: (Çəki: 1)
əldən çıxmış gəlir
birja riski
selektiv risk
iflasolma riski
valyuta riski



Sual: Qiymətli kağızların və digər əmtəələrin realizasiya zamanı keyfiyyətlərinin və istehlak 
dəyərinin dəyişməsi nəticəsində itikilərin yaranma ehtimalıdır (Çəki: 1)

əldən çıxmış gəlir
birja riski
selektiv risk
iflasolma riski
likvidlik riski

Sual: Biznesdə risk nə ilə əlaqədardır? (Çəki: 1)
 Iqtisadiyyatın vəziyyəti
 Siyasi qeyri-stabilliyi
 Təbii fəlakət
 Rəqiblərin qeyri-qanuni hərəkətləri
Bütün cavablar doğrudur

Sual: “Kommersiya sirri” haqqında qanun nə vaxt qəbul edilmişdir? (Çəki: 1)
 1998
 2000
2001
1997
1995

Sual: Aşağıdakilardan hansı mühafizəsinə ehtiyac duyulan sənaye informasiyalarından biridir? 
(Çəki: 1)

EHM-nin proqram təminatı
 Məhsulun satış planı
 Kontraktlar
 Işgüzar yazışmalar
Müştərilərin siyahısı

Sual: Aşağıdakilardan hansı mühafizəsinə ehtiyac duyulan kommersiya informasiyalarından 
biridir? (Çəki: 1)

 Xörəyin hazırlanma resepti
işgüzar razılaşmalar
 Konstruktor sənədləşməsi
 EHM-in proqram təminatı
Doğru cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakilardan hansı mühafizəsinə ehtiyac duyulan kommersiya informasiyalarından biri 
deyil? (Çəki: 1)

kontraktlar
Məhsulun satış planı
Xörəyin hazırlanma resepti
 Rəqabət qabiliyyətinin təhlili
 əməkdaşların əmək haqqı

Sual: Mühafizə tədbirləri hazırlayarkən müəyyənləşdirmək vacib deyil: (Çəki: 1)
 Informasiya kimi maraqlandira bilər
 Hansı informasiyanın mühafizəsinə ehtiyac var
 Informasiyaların mühafizəsi neçəyə başa gəlir



 Informasiyanın həyat müddəti nə qədərdir
tam və etibarlı informasiya varmı

BÖLMƏ: 04#03
Ad 04#03

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Təsərrüfat cinayətləri hansı fəaliyyət sferasına istiqamətlənir: (Çəki: 1)
sahibkarlıq fəaliyyəti sferasında cinayətlər
antiinhisar qanunvericiliyin və digər qanunların pozulması ilə baglı cinayətlər
istehlakçıların hüquqlarını müdafiə sferasında cinayətlər
vergi sferasında cinayətlər
hamısı

Sual: Təsərrüfat cinayətləri hansı fəaliyyət sferasına istiqamətlənir: (Çəki: 1)
valyuta cinayətləri
maliyyə-kredit sferasında cinayətlər
xarici-iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsi sferasında cinayətlər
hamısı
Heç biri

Sual: Kommersiya obyektlərinin müdafiəsinin lazımi səviyyəsinin yaradılması üçün: (Çəki: 1)
işçilərin münasibətlərini tənzimləyən hüquqi normalar sistemi işlənir
verilmiş sahədə başlıca fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdirir
onların fəaliyyətləri üzrə nəzarət, kontrollinq mexanizmləri formalaşdırılır
təhlükəsizliyin təmin edilməsi orqanları formalaşdırılır
hamısı

Sual: Nizamnamələrə əlavələr müəssisənin müdafiəsinə hansı hüquqları verir: (Çəki: 1)
kommersiya sirrinin müdafiəsi üzrə təşkilati strukturunun yaradılması
kommersiya sirrini təşkil edən məlumatların çıxarılması ardıcıllığını müəyyənləşdirən 

normativ və təşkilati sənədlərin, onların qorunması mexanizmlərinin nəşri
bütün təsərrüfat fəaliyyəti növləri üzrə müqavilələrin tərkibinə kommersiya sirrinin 

müdafiəsi üzrə tələblərin daxil edilməsi
dövlət və məhkəmə orqanları qarşısında müəsssiə maraqlarının müdafiəsini tələb etmək
hamısı

Sual: Mühafizə tədbirlər sistemi aşağıdakıları nəzərdə tutmalıdır: (Çəki: 1)
mühafizə quruluşunun (artan istiqamətdə qiymətliyə doğru) çoxsa-həli olmasını (ərazi, yer, 

bina)
mühafizə, aşkaretmə, müşahidə, informasiyanın emalı texniki vasitələrinin kompleks tətbiqi 

və hadisələrinin obyektiv sənədləşdirilməsi
mühafizə edilən yerlərə icazə verilməyən soxulmaların mümkün yol-
mühafizə strukturunda möhkəm rabitə və idarəetmə sistemini



hamısı

Sual: Əkskəşfiyyatın fəaliyyət obyekti kimi müəssisənin fəaliyyətinin daxili mühiti özünə hansı 
elementləri daxil edir? (Çəki: 1)

 əvvəllər işdən qovulmuş işçiləri
 təhlükəsizlik xidmətinin öz əməkdaşları
kommersiya sirrinə icazəsi olan köməkçi heyətdən şəxslər
müəssisənin əməkdaşları, hansı ki, qohumları rəqiblərin yanında işləyirlər
bütün cavablar doğrudur

Sual: Biznes fəaliyyəti subyektləri üçün təhlükənin mənbələri nə hesab edilir? 1. Imkansız 
tərəfdaşların fəaliyyəti 2. Iqtisadiyyatın vəziyyəti 3. Konstruktor sövdələşməsi 4. Kriminal 
zorakılıq 5. Sənaye cəsusluğu (Çəki: 1)

1,2,3
2,3,4
1,4,5
3,4,5
1,3,4

Sual: Aşağıdakılardan hansı biznes fəaliyyəti subyektləri üçün təhlükənin mənbələrindən biri 
deyil? (Çəki: 1)

Sənaye cəsusluğu
Mümkün risklərin təhlili
Kriminal zorakılıq
 Xüsusi heyətin aşağı peşəkarlığı
 Imkansız tərəfdaşların fəaliyyəti

Sual: Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisənin təhlükəsizlik xidmətinin əkskəşfiyyatının 
əhəmiyyəti və rolu 2 vəziyyətə əsasən müəyyən edilir. Bunlar hansılardır? 1. Iqtisadi resurslara 
qarşı mübarizə 2. Nəzarətedici orqanlara kömək göstərmək 3. Ayrı-ayrı əməkdaşlara qarşı 
cinayətin baş verməsi 4. əhalinin kriminal miqyası 5. bəzi sahibkarların iqtisadi cəsusluğun 
köməyi ilə öz rəqiblərini aradan götürməsi (Çəki: 1)

 1,3
1,2
4,5
3,4 
2,4

Sual: Hansı məlumat kommersiya sirri deyil ? (Çəki: 1)
müqavilələr haqqında məlumat 
məhsulun satışı planları
marketinq üzrə tədbirlər
işçilərin sayı
mövzu və bank əməliyyatları haqqında məlumat

Sual: Birbaşa və ya dolayı yolla bilərəkdən və ya bilməyərəkdən yayılması müəssisə və ya özəl 
şəxsi zərərə gətirə bilən məlumatı təyin еdin? (Çəki: 1)

bençmarkinq 
françayzinq 
kommеrsiya sirri 



sənaye şpionajı 
biznesin təhlükəsizliyi 

Sual: Kommersiya sirrinə aid edilə bilməz? (Çəki: 1)
təsis sənədlərində olan informasiya 
sazişlər haqqında məlumatlar
xörəyin hazırlanma prosesi
işgüzar yazışmalar
kreditlər haqqında məlumat

Sual: Biznes təhlükəsizliyinin əsas istiqamətlərinə nə aid edilmir? (Çəki: 1)
biznes və heyətin yüngül təhlüksizliyinin təmin edilməsi 
hüquq mühafizəsi orqanlarının təhlükəsiizlik xidmətlri 
 Xüsusi xidmətlərin təhlükəsizlik xidmətləri 
müəsisədə təşkilati-idarəetmə və inzibati tədbirlər 
rəqiblərlə sıx əlaqələrin qurulması 

Sual: Ümumdünya internet şəbəkəsinin formalaşması, şəbəkə texnologiyasının geniş yayılması 
nəyə səbəb olmuşdur? (Çəki: 1)

qlobal informasiya infrastrukturunun yaradılmasına
informasiyanın mühüm strateji resursa çevrilməsinə
informasiyanın əmtəəyə, xidmətə çevrilməsinə
informasiya və bilik bazarının yaradılmasına
düzgün cavab yoxdur

BÖLMƏ: 05#01
Ad 05#01

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Firmanın təhlükəsizlik xidməti neçə sektordan ibarət olmalıdır: (Çəki: 1)
4
3
5
2
1

Sual: Firmanın təhlükəsizlik sektoruna aiddir: (Çəki: 1)
mühafizə sektoru
rejim sektoru
texniki mühafizə sektoru 
operativ sektor
hamısı



Sual: Firmanın təhlükəsizlik sektoruna aid deyil: (Çəki: 1)
mühafizə sektoru
rejim sektoru
texniki mühafizə sektoru 
operativ sektor
əməyin təşkili

Sual: Mühafizə sektoruna aiddir: (Çəki: 1)
otaq və binaların mühafizəsi;
avadanlıq və əmlakın mühafizəsi;
əməkdaşların və tədbirlərin mühafizəsi;
daşımaların mühafizəsi.
hamısı

Sual: Mühafizə sektoruna aid deyil: (Çəki: 1)
otaq və binaların mühafizəsi;
avadanlıq və əmlakın mühafizəsi;
əməkdaşların və tədbirlərin mühafizəsi;
daşımaların mühafizəsi.
sənədlərin məxfiliyinin təmin edilməsi;

Sual: Rejim sektoru: (Çəki: 1)
sənədlərin məxfiliyinin təmin edilməsi
giriş rejiminin təmin edilməsi;
ziyarətçilərə və nəqliyyata nəzarət;
rejimin pozulması hallarının tədqiq edilməsi.
hamısı

Sual: Rejim sektoruna aid deyil: (Çəki: 1)
sənədlərin məxfiliyinin təmin edilməsi;
giriş rejiminin təmin edilməsi;
ziyarətçilərə və nəqliyyata nəzarət;
rejimin pozulması hallarının tədqiq edilməsi.
əməkdaşların və tədbirlərin mühafizəsi;

Sual: Texniki mühafizə sektoruna aiddir: (Çəki: 1)
informasiya sızmasının texniki kanallarının aşkar edilməsi;
texnika vasitəsilə informasiyaya icazəsiz giriş cəhdləri üzərində nəzarət;
firmanın yanğın əleyhinə vasitələrlə təchiz edilməsi.
firmanın siqnalizasiya və rabitə vasitələri ilə təchiz edilməsi;
hamısı

Sual: Texniki mühafizə sektoruna aid deyil: (Çəki: 1)
informasiya sızmasının texniki kanallarının aşkar edilməsi;
texnika vasitəsilə informasiyaya icazəsiz giriş cəhdləri üzərində nəzarət;
firmanın siqnalizasiya və rabitə vasitələri ilə təchiz edilməsi;
firmanın yanğın əleyhinə vasitələrlə təchiz edilməsi.
daşımaların mühafizəsi.



Sual: Operativ iş sektoruna aiddir (Çəki: 1)
firmanın potensial rəqibləri və düşmənləri olan firmaların və ya cinayət qruplaşmalarının 

aşkar edilməsi və öyrənilməsi;
firmanın sirlərinə nüfuz etmə, hər hansı düşmənçilik aktlarının həyata keçirilməsi 

cəhdlərinin uçot və təhlili;
firmanın fəaliyyətinin «zəif» yerlərin aşkar edilməsi;
«basqınlara» qarşı əks təsir tədbirlərinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi.
hamısı

Sual: Operativ iş sektoruna aid deyil: (Çəki: 1)
firmanın potensial rəqibləri və düşmənləri olan firmaların və ya cinayət qruplaşmalarının 

aşkar edilməsi və öyrənilməsi;
firmanın sirlərinə nüfuz etmə, hər hansı düşmənçilik aktlarının həyata keçirilməsi 

cəhdlərinin uçot və təhlili;
firmanın fəaliyyətinin «zəif» yerlərin aşkar edilməsi;
"basqınlara» qarşı əks təsir tədbirlərinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi.
ziyarətçilərə və nəqliyyata nəzarət

Sual: 1. Rəhbərliyin və personalı mühafizəsinin əsas məqsədlərinə aiddir : 1)gündəlik 
şəraitlərdə və fövqəladə vəziyyətlərin yaranması zamanı onların şəxsi təhlükəsizliyinin təminatı, 
2) müdafiə edilən informasiyaların cinayətkarların əldə etməsinə mümkün cəhdlərin qarşısının, 
bu şəxslərə fiziki və başqa yolla zorakı təsirlərlə alınması, 3)qorunan şəxslərin müxtəlif 
vəziyyətlərdə davranış xüsusiyyətləri üzrə tövsiyələrin hazırlanması 4) əməyin motivasiyası 
(Çəki: 1)

1,2,3, 
1,2,3,4, 
1,2, 
3,4
1,3,

Sual: Mühafizə sistemində zəif yerlərin aradan qaldırması və təhlükəsizliyin təmin olunması 
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi hansı strukturun fəaliyyətinə aiddir: (Çəki: 1)

rejim sektorunun və mühafizə sektorunun tərkibində rejim və mühafizə şöbəsi;
informasiyanın qorunması şöbəsi;
mühəndis-texniki qrupu;
xarici fəaliyyətin təhlükəsizliyi qrupu. 
hamısı

BÖLMƏ: 05#03
Ad 05#03

Suallardan 27

Maksimal faiz 27

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: texniki təminat nədir: (Çəki: 1)
Müdafiə metodları, vasitələri və formaları bütün nüfuz etmə yollarını və informasiyanın 

mümkün sızma kanallarının üzərini etibarlı şəkildə örtməlidir. Eyni zamanda etibarlılıq təkcə 



yolların bağlanmasını yox, həm də təhlükəsizlik vasitə və tədbirlərinin artırılmasını nəzərdə 
tutur;

Hesab edilir ki, təhlükəsizlik tədbirləri təhlükə yollarının qarşısını onların mümkün təsir 
yerindən asılı olmayaraq almalıdır;

Müdafiənin kompleks xarakteri ondan irəli gəlir ki, o özündə hər biri öz növbəsində biri-
birinə qarşılıqlı sürətdə xidmət göstərən tərəflərə, xüsusiyyətlərə və tendensiyalara malik olan 
və özündə qırılmaz surətdə qarşılıqlı əlaqədar və qarşılıqı asılı olan prosesləri birləşdirən 
mürəkkəb sistemi daxil edən özünəməxsus hadisəni əks etdirir.

Buraya onun statusunu, vəziyyətini, təlimatlarını, rəhbərliyini müəyyən edən normativ 
sənədlər daxildir və bu sənədlərin tələbləri müəssisələrin fəaliyyəti üçün zəruridir; 

Müdafiə tədbirlərinin reallaşdırılmasını təmin edən müxtəlif təyinatlı texniki vasitələrdən 
geniş istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. O cümlədən, şəxsi təhlükəsizlik vasitələri, texniki 
mühafizə vasitələri və başqaları;

Sual: informasiya təminatı nədir. (Çəki: 1)
Müdafiə metodları, vasitələri və formaları bütün nüfuz etmə yollarını və informasiyanın 

mümkün sızma kanallarının üzərini etibarlı şəkildə örtməlidir. Eyni zamanda etibarlılıq təkcə 
yolların bağlanmasını yox, həm də təhlükəsizlik vasitə və tədbirlərinin artırılmasını nəzərdə 
tutur;

Hesab edilir ki, təhlükəsizlik tədbirləri təhlükə yollarının qarşısını onların mümkün təsir 
yerindən asılı olmayaraq almalıdır;

Müdafiənin kompleks xarakteri ondan irəli gəlir ki, o özündə hər biri öz növbəsində biri-
birinə qarşılıqlı sürətdə xidmət göstərən tərəflərə, xüsusiyyətlərə və tendensiyalara malik olan 
və özündə qırılmaz surətdə qarşılıqlı əlaqədar və qarşılıqı asılı olan prosesləri birləşdirən 
mürəkkəb sistemi daxil edən özünəməxsus hadisəni əks etdirir.

Buraya onun statusunu, vəziyyətini, təlimatlarını, rəhbərliyini müəyyən edən normativ 
sənədlər daxildir və bu sənədlərin tələbləri müəssisələrin fəaliyyəti üçün zəruridir; 

Özünə sistemin fəaliyyət göstərməsini təmin edən məsələlərin həllinin əsasında duran 
məlumatları, verilənləri, göstəriciləri və parametrləri daxil edir. Buraya, həm giriş, uçot, 
saxlama göstəriciləri, həm də təhlükəsizlik xidmətinin fəaliyyətilə əlaqədar olan müxtəlif 
xarakterli hesablaşma məsələlərinin informasiya təminatı sistemləri aid edilə bilər;

Sual: proqram təminat nədir: (Çəki: 1)
Müdafiə metodları, vasitələri və formaları bütün nüfuz etmə yollarını və informasiyanın 

mümkün sızma kanallarının üzərini etibarlı şəkildə örtməlidir. Eyni zamanda etibarlılıq təkcə 
yolların bağlanmasını yox, həm də təhlükəsizlik vasitə və tədbirlərinin artırılmasını nəzərdə 
tutur;

Hesab edilir ki, təhlükəsizlik tədbirləri təhlükə yollarının qarşısını onların mümkün təsir 
yerindən asılı olmayaraq almalıdır;

Müdafiənin kompleks xarakteri ondan irəli gəlir ki, o özündə hər biri öz növbəsində biri-
birinə qarşılıqlı sürətdə xidmət göstərən tərəflərə, xüsusiyyətlərə və tendensiyalara malik olan 
və özündə qırılmaz surətdə qarşılıqlı əlaqədar və qarşılıqı asılı olan prosesləri birləşdirən 
mürəkkəb sistemi daxil edən özünəməxsus hadisəni əks etdirir.

Buraya onun statusunu, vəziyyətini, təlimatlarını, rəhbərliyini müəyyən edən normativ 
sənədlər daxildir və bu sənədlərin tələbləri müəssisələrin fəaliyyəti üçün zəruridir; 

EHM-ları üçün müəssisənin təhlükəsizliyi üzrə təhlükələrin mövcud olması və onların 
təhlükəlilik dərəcələrinin qiymətləndirilməsini təmin edən müxtəlif informasiya, uçot, statistik 
və hesablaşma proqramları nəzərdə tutulur;

Sual: Təhlükəsizlik xidmətinin başlıca vəzifəsidir: (Çəki: 1)
istehsal-ticarət fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və kommersiya sirri olan 

informasiyanın və məlumatların qorunması;
kommersiya sirrinin hüquqi, təşkilati və mühəndis-texniki (fiziki, aparat, proqram və riyazi) 

mühafizəsi üzrə işlərin təşkil edilməsi;



kommersiya sirri olan məlumatların icazəsiz əldə edilməsini aradan qaldıran xüsusi 
kargüzarlıq işinin təşkil edilməsi;

kommersiya sirrini təşkil edən məlumat və işlərə əsaslandırılmamış girişin və onlardan 
istifadə edilməsinin qarşısının alınması;

hamısı

Sual: Təhlükəsizlik xidməti öz fəaliyyətində nələrə istinad edir: (Çəki: 1)
rejim və mühafizənin təşkil edilməsi üzrə təlimata;
kommersiya sirrinin qorunması üzrə təlimata;
kommersiya sirrini təşkil edən məlumatlar siyahısına;
rəhbərlər, mütəxəssislər və texniki heyət üçün məxfi informasiya ilə iş üzrə təlimata;
hamısı

Sual: Təhlükəsizlik xidmətinin ümumi funksiyaları: (Çəki: 1)
bina və otaqlarda buraxılış və obyektdaxili rejimləri, mühafizə xidmətinin aparılması 

qaydasını təşkil və təmin edir, əməkdaşlar, qonşular, partnyor və ziyarətçilərin rejimn 
tələblərinə riayət etmələrinə nəzarət edir;

kommersiya sirrinin qorunması üzrə münasibətlərin hüquqi və təşkilati cəhətdən 
tənzimlənməsi üzrə işlərə rəhbərlik edir;

əsas sənədlərin işlənib hazırlanmasında həmin sənədlərdə kommersiya sirrinin, xüsusilə, 
nizamnəmənin, daxili əmək-nizam qaydalarının, bölmələr haqqında müddəaların, həmçinin 
əmək müqavilələri, razılaşmaları, podrat, vəzifə təlimatları, rəhbərliyin, mütəxəssislərin, 
işçilərin və əməkdaşların öhdəliklərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və qorunması üzrə 
tələblərin möhkəmləndirilməsində iştirakedir;

başqa bölmələrlə birgə özündə kommersiya sirri təşkil edən məlumatları əks etdirən 
sənədlərlə işin təmin edilməsi üzrə tədbirləri işləyib hazırlayır və həyata keçirir, bütün iş 
növləri zamanı kommersiya sirrinin qorunması üzrə təlimatların yerinə yetirilməsini təşkil edir 
və bunun üzərində nəzarəti həyata keçirir;

hamısı

Sual: Təhlükəsizlik xidməti təşkilati cəhətdən aşağıdakı struktur vahidlərin-dən ibarətdir: (Çəki: 
1)

rejim və mühafizə sektorunda rejim və mühafizə bölmələrindən;
məxfi sənədlərin və üzərində «Kommersiya sirri» qrifi olan sənədlərin işlənməsi sektorunun 

tərkibində olan xüsusi bölmədən;
mühəndis-texniki qrupdan;
əks kəşfiyyat və informasiya-analitik fəaliyyət qrupundan.
hamısı

Sual: Mühafizə sektoru: (Çəki: 1)
otaq və binaların mühafizəsi;
avadanlıq və əmlakın mühafizəsi;
əməkdaşların və tədbirlərin mühafizəsi;
daşımaların mühafizəsi.
hamısı

Sual: Rejim sektoru: (Çəki: 1)
sənədlərin məxfiliyinin təmin edilməsi;
giriş rejiminin təmin edilməsi;
ziyarətçilərə və nəqliyyata nəzarət;
rejimin pozulması hallarının tədqiq edilməsi.



hamısı

Sual: Texniki mühafizə sektoru: (Çəki: 1)
informasiya sızmasının texniki kanallarının aşkar edilməsi;
texnika vasitəsilə informasiyaya icazəsiz giriş cəhdləri üzərində nəzarət;
firmanın siqnalizasiya və rabitə vasitələri ilə təchiz edilməsi;
firmanın yanğın əleyhinə vasitələrlə təchiz edilməsi.
hamısı

Sual: Operativ iş sektoru: (Çəki: 1)
firmanın potensial rəqibləri və düşmənləri olan firmaların və ya cinayət qruplaşmalarının 

aşkar edilməsi və öyrənilməsi;
firmanın sirlərinə nüfuz etmə, hər hansı düşmənçilik aktlarının həyata keçirilməsi 

cəhdlərinin uçot və təhlili;
firmanın fəaliyyətinin «zəif» yerlərin aşkar edilməsi;
«basqınlara» qarşı əks təsir tədbirlərinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi.
hamısı

Sual: Biznesin təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssislər aşağıdakı sahələrdə biliklərə malik olmalıdırlar: 
(Çəki: 1)

informasiya-analitik iş;
kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat metodları;
operativ iş;
sosial psixologiya və şəxsiyyət psixologiyası;
hamısı

Sual: Savadlı (səriştəli) mütəxəssis aşağıdakıları etməyə borcludur: (Çəki: 1)
kommersiya firmasının təhlükəsizliyinin və onun rəbərliyinin şəxsi təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi üzrə kompleks tədbirlər işləyib hazırlamalı;
məxfi informasiyanın, o cümldən kompyuter yaddaşında saxlanılan informasiyanın 

mühafizəsini həyata keçirməli;
gizli texniki müşahidə və dinləmə vasitələrini tətbiq etməyi bacarmalı;
rəqiblər tərəfindən anaoloji tədbirlərin aparılmasına qarşı əks təsir göstərməli;
hamısı

Sual: Savadlı (səriştəli) mütəxəssis aşağıdakıları etməyə borcludur: (Çəki: 1)
maliyyə hesabdarlığından baş çıxarmalı;
firmada qanun pozuntularının profilaktikası ilə məşğul olmalı;
daxili oğurluq, fırıldaq, sabotaj və maliyyə cinayətkarlığı hallarının aşkar edilməsi üzrə 

təhqiqat aparlmalı;
firmanın əməkdaşlarının etibarlılıqlarının yoxlanılmasını (o cümlədən, gizli surətdə) təşkil 

etməli;
hamısı

Sual: Təhlükəsizlik xidməti kimə tabe olur: (Çəki: 1)
Firma rəhbərliyinə
maliyyə bölməsinə
əməyin mühafizəsi bölməsinə
təsərrüfat işləri üzrə mütəxəssisə
heç biri



Sual: Təhlükəsizlik xidmətinin struktur vahidləri: (Çəki: 1)
rejim və mühafizə sektorunda rejim və mühafizə bölmələri;
məxfi sənədlərin və üzərində «Kommersiya sirri» qrifi olan sənədlərin işlənməsi sektorunun 

tərkibində olan xüsusi bölmə;
mühəndis-texniki qrupu;
əks kəşfiyyat və informasiya-analitik fəaliyyət qrupu
hamısı

Sual: Təhlükəsizlik xidmətinin struktur vahidlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
rejim və mühafizə sektorunda rejim və mühafizə bölmələri;
məxfi sənədlərin və üzərində «Kommersiya sirri» qrifi olan sənədlərin işlənməsi sektorunun 

tərkibində olan xüsusi bölmə;
mühəndis-texniki qrupu;
əks kəşfiyyat və informasiya-analitik fəaliyyət qrupu
exitpol

Sual: Firmanın təhlükəsizlik xidmətinin strukturu nə ilə müəyyən olunur: (Çəki: 1)
real maliyyə imkanları, 
kommersiya fəaliyyətinin miqyası
informasiyanın məxfiliyi səviyyəsi 
hamısı
 heç biri

Sual: Firmanın təhlükəsizlik xidmətinin sayı və tərkibi nə ilə müəyyən olunur: (Çəki: 1)
real maliyyə imkanları
kommersiya fəaliyyətinin miqyası
informasiyanın məxfiliyi səviyyəsi 
hamısı
heç biri

Sual: Dövlət və kommersiya sirri təşkil edən məlumatların siyahısının təyini, təhlükəsizliyinin 
təminatı üzrə tədbirlərin təşkili və onların həyata keçirilməsi hansı struktura aiddir: (Çəki: 1)

rejim sektorunun və mühafizə sektorunun tərkibində rejim və mühafizə şöbəsi;
informasiyanın qorunması şöbəsi;
mühəndis-texniki qrupu;
xarici fəaliyyətin təhlükəsizliyi qrupu. 
hamısı

Sual: Rəhbərliyin və personalı mühafizəsinin əsas məqsədlərinə aiddir : 1)gündəlik şəraitlərdə 
və fövqəladə vəziyyətlərin yaranması zamanı onların şəxsi təhlükəsizliyinin təminatı, 2) müdafiə 
edilən informasiyaların cinayətkarların əldə etməsinə mümkün cəhdlərin qarşısının, bu şəxslərə 
fiziki və başqa yolla zorakı təsirlərlə alınması, 3)qorunan şəxslərin müxtəlif vəziyyətlərdə 
davranış xüsusiyyətləri üzrə tövsiyələrin hazırlanması 4) əməyin motivasiyası (Çəki: 1)

1,2,3
1,2,3,4
1,2
3,4
1,3



Sual: Mühəndis-texniki qrupunun vəzifələrindəndir: (Çəki: 1)
qorunan (nəzarət edilən) ərazinin (zonalar) daxilində məxfi informasiyanın ötürülməsi, 

qəbulu və emalı üçün istifadə edilən texniki vasitələrin müəyyən edilməsi;
məxfi informasiya itkisinin texniki vasitələrin, binaların və avadanlığın konstruksiyaları 

vasitəsilə potensial mümkün kanallarını təyin etmək məqsədi ilə ayrılmış yerlərin müayinəsi;
informasiya itkisi təhlükəsinin texniki kanallarının üzə çıxardılması və dərəcəsinin 

qiymətləndirilməsi;
müdafiənin fiziki, aparat və proqram vasitələrindən və riyazi metodlarından istifadə edərək 

təşkilati, təşkilati-texniki və ya texniki tədbirlərlə informasiya itkisinin müəyyən edilmiş 
kanallarının aradan qaldırılması (lokallaşdırması) üzrə tədbirlərin işlənib hazırlaması.

hamısı

Sual: Mühəndis-texniki qrupunun vəzifələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
qorunan (nəzarət edilən) ərazinin (zonalar) daxilində məxfi informasiyanın ötürülməsi, 

qəbulu və emalı üçün istifadə edilən texniki vasitələrin müəyyən edilməsi;
məxfi informasiya itkisinin texniki vasitələrin, binaların və avadanlığın konstruksiyaları 

vasitəsilə potensial mümkün kanallarını təyin etmək məqsədi ilə ayrılmış yerlərin müayinəsi;
informasiya itkisi təhlükəsinin texniki kanallarının üzə çıxardılması və dərəcəsinin 

qiymətləndirilməsi;
müdafiənin fiziki, aparat və proqram vasitələrindən və riyazi metodlarından istifadə edərək 

təşkilati, təşkilati-texniki və ya texniki tədbirlərlə informasiya itkisinin müəyyən edilmiş 
kanallarının aradan qaldırılması (lokallaşdırması) üzrə tədbirlərin işlənib hazırlaması.

avtomatlaşdırılmış sistemlərin istifadəçilərinə informasiyanın təhlükəsiz emalı qaydalarının 
öyrədilməsi

Sual: Təsisçilərin, partnyorların, müştərilərin və potensial olaraq mümkün rəqiblərin fəaliyyət 
məkanında ticarət-konyuktur vəziyyətləri araşdırmaq hansı strukturun fəaliyyətinə aiddir: (Çəki: 
1)

rejim sektorunun və mühafizə sektorunun tərkibində rejim və mühafizə şöbəsi;
informasiyanın qorunması şöbəsi;
mühəndis-texniki qrupu;
xarici fəaliyyətin təhlükəsizliyi qrupu. 
hamısı

Sual: Rəqiblər tərəfindən kommersiya sirlərinin icazəsiz alması cəhdlərinin uçotunu və təhlilini 
aparmaq hansı strukturun fəaliyyətinə aiddir: (Çəki: 1)

rejim sektorunun və mühafizə sektorunun tərkibində rejim və mühafizə şöbəsi;
informasiyanın qorunması şöbəsi;
mühəndis-texniki qrupu
xarici fəaliyyətin təhlükəsizliyi qrupu. 
hamısı

Sual: Təhlükəsizlik xidmətinin prinsiplərinə aiddir: (Çəki: 1)
kadr işi "xüsusi maraqlar" güdənlər üçün deyil; 
kadr işçisinin etibarlılığına və onun işinin keyfiyyətinə zəmanət dürüstlük və ləyaqət, 

təcrübə və ixtisasdır; 
kadr işi Təhlükəsizlik Şöbə rəhbərliyinin nəzərdə tutduğu məqsədlərə və vəzifələrə 

istiqamətləndirilməlidir; 
tərkibinə görə Təhlükəsizlik Şöbə bölməsini gündəlik birgə işə maraqlı olan, müvəffəqiyyəti 

onların "operativ reputasiya"sından asılı olan məsləkdaşların daimi qrupları təşkil etməlidir
hamısı



Sual: Təhlükəsizlik xidmətinin prinsiplərinə aid deyil: (Çəki: 1)
kadr işi "xüsusi maraqlar" güdənlər üçün deyil; 
kadr işçisinin etibarlılığına və onun işinin keyfiyyətinə zəmanət dürüstlük və ləyaqət, 

təcrübə və ixtisasdır; 
kadr işi Təhlükəsizlik Şöbə rəhbərliyinin nəzərdə tutduğu məqsədlərə və vəzifələrə 

istiqamətləndirilməlidir; 
tərkibinə görə Təhlükəsizlik Şöbə bölməsini gündəlik birgə işə maraqlı olan, müvəffəqiyyəti 

onların "operativ reputasiya"sından asılı olan məsləkdaşların daimi qrupları təşkil etməlidir
kadr işi "xüsusi maraqlar" güdənlər üçündür; 

BÖLMƏ: 06#01
Ad 06#01

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Kommersiya sirrinə aiddir: (Çəki: 1)
istehsal texnologiyası;
texnoloji üsullar və avadanlıq;
əvvəllər məlum olan texnologiyalar və proseslərin modifikasiyaları;
idarəetmənin perspektivli metodları;
bütün variantlar

Sual: Xarici firmalar öz kommersiya sirrinin mühafizəsinə çəkdiyi xərclər bütün istehsal prosesi 
xərclərinin neçə faizini təşkil edir? (Çəki: 1)

20-25%-ni
 10-15%-ni
25-35%-ni
40-50%-ni
5-10%-ni

Sual: Kommersiya sirrinin mühafizəsi üzrə hazırlanmış plan neçə bölmədən ibarətdir? (Çəki: 1)
1
3
2
4
5

Sual: Zərfləri açmadan onun yapışdırılmamış küncləri vasitəsilə oxumağa nə imkan verir? 
(Çəki: 1)

lupa
teleskop
telemonitor-iynə
komüter proqmı vasitəsi ilə
monitor-sancaq



Sual: Praktikada "kommersiya sirri" termini ilə yanaşı hansı terminlər istifadə olunur: 1) məxfi 
informasiya 2) nou-hau 3) istehsal sirləri 4 ) lisenziya 5) faktorinq (Çəki: 1)

1,2,3
1,3,5, 
2,4
1,2,3,4,5 
3,4,5

Sual: Mühafizəçi təchiz olunmalıdır: (Çəki: 1)
odlu silah, 
radiotelefon, 
güllədeşməz jilet, 
xüsusi halda qorunan şəxsin avtomobilinin dibinin müayinəsi üçün alətlər və xüsusi 

vasitələr, 
hamısı

Sual: Hal-hazırda daşına bilən həyəcanın siqnalizatorlarını neçə kateqoriyaya bölmək olar: 
(Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Partlayıcı maddələrin quraşdırılmasını aşkar edən əsas əlamətlərə aiddir: (Çəki: 1)
döşəmədə təmir işlərinin izi; 
rəngi pozulmuş sahələr; 
nəzərə çarpan təzə qazılmış və ya qurumuş torpaq sahələri; 
divarlardakı boşluqlar; 
hamısı

BÖLMƏ: 06#03
Ad 06#03

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Kommersiya sirrinə aidedilmiş məlumatların əlamətlərinə aiddeyildir: (Çəki: 1)
dövlət sirri olmamaq;
müəssisənin istehsal fəaliyyətinə aid olmaq;
cəmiyyətin maraqlarına zərər verməmək; 
girişdə müəssisənin rəhbəri tərəfindən qanuni əsaslarla təyin olunmuş məhdudiyyətlərə 

malik olmamaq; 
həqiqi və ya potensial kommersiya dəyərinə malik olmaq və rəqabət mübarizəsində 

üstünlüklər yaratmaq;



Sual: Kommersiya sirrinə aid deyil: 1.Dövlət tərəfindən mühafizə olunan məlumatlar 2. qanuni 
əsaslarla ictimai məlumatlar 3. Ümumən münasib məlumatlar, patentlər, əmtəə nişanları 4. 
Fəaliyyətin neqativ tərəfi haqqında məlumatlar 5.Təsərrüfat fəaliyyətinin təsis sənədləri və 
məlumatları (Çəki: 1)

1,2,3,4,5
1,3,5
2,4
2,3
1,2

Sual: Kommersiya sirrinin mühafizəsi nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
kommersiya sirri olan informasiyanın və onun təsir müddətlərinin müəyyənləşdirilməsi 

qaydasını
kommersiya sirrini təşkil edən məlumatlarda əməkdaşların, ezamiyyət olunmuş və adi 

şəxslərin daxilolma sistemini
Kommersiya sirrinin qrifli sənədlərlə işləmək qaydasını
Kommersiya sirrinin qrifli sənədlərin, işlərin və nəşrlərin qorunmasının təminini
hamısı

Sual: Kommersiya informasiyasının ən əhəmiyyətli mənbəyi nədir? 1) daxili materiallar 2) 
ticarət formasının sənədləri 3) əmtəə dövriyyəsinin həcmləri 4) mal ehtiyatları (Çəki: 1)

1,2,3,4 
1,2
3,4, 
1,3
2,4,

Sual: Müxtəlif informasiya axınlarının alması, yığılması, saxlanması, emalı və istifadəsi ilə 
əlaqədardır: (Çəki: 1)

kommersiya sirri
bençmarkinq
innovasiya
lizinq
françayzinq

Sual: Kommersiya informasiyasının dəyərinin təyini zamanı hansı meyarlara əsaslanmaq 
lazımdır: (Çəki: 1)

vaxtlı vaxtında olmasına görə
tərkibinə görə
dəyərinə görə
keyfiyyətinə görə
hamısı

Sual: Dövlət rejim müəssisələrinin (idarələr) informasiyası, əhəmiyyətin (dəyərlər) dərəcəsindən 
asılı olaraq, təşkil edən məlumatlara aiddir: 1) dövlət sirri; 2) hərbi sirr; 3) xidməti sirr; 4) 
proteksionizm əməliyyatı; (Çəki: 1)

1,2,3
1,2,3,4
1,2
3,4



2,4

Sual: Dövlət sirlərinin təhlükəsizliyi nə ilə təmin olunmur: 1) rejim tədbirləri ilə 2) qanununun 
cinayət normaları ilə 3) məhkəmə ilə 4) davranış qaydaları ilə (Çəki: 1)

1,4 
1,2 
3,4 
2,3 
hamısı 

Sual: Kommersiya sirrinə aiddir: 1) istehsal texnologiyası; 2) texnoloji üsullar və avadanlıq; 3) 
əvvəllər məlum olan texnologiyalar və proseslərin modifikasiyaları; 4) idarəetmənin perspektivli 
metodları; 5) proseslərin idarəedilməsi (Çəki: 1)

1,2,3,4
1,3,5 
3,4,5
2,4
2,3,4

Sual: Kommersiya sirrinin mühafizəsi üzrə plan hazırlamamışdan öncə nələri müəyyən etmək 
lazımdır: 1) hansı informasiya müdafiəyə ehtiyac duyur; 2) o kimdə maraq oyada bilər; 3) bu 
sirlərin "həyatının müddəti" nə qədərdir; 4) onların müdafiəsi nəyə başa gələcək. (Çəki: 1)

1,2,3,4
1,3
2,4 
1,2
3

Sual: Məxfi informasiyanın oğurluğunun qarşısının alınması, məxfi informasiyanın itkisinin 
qarşısının alınması üçün tələb olunacaqlara aiddir: 1) hansı kommersiya informasiyasının firma 
sirri olduğunu müəyyən etmək; 2) onun yığılma yerlərini təyin etmək; 3) informasiya itkisinin 
potensial kanallarını aşkar etmək; 4) mütəxəssislərdən bu kanalların açılması üçün 
konsultasiya almaq; 5) məxfi informasiyanın müdafiəsini təmin edən müxtəlif sistemlərdən 
istifadə üzrə xərclərin nisbətini təhlil etmək və ən münasibini seçmək; (Çəki: 1)

1,2,3,5
1,3,5
2,4
1,2,4
3,4,5

BÖLMƏ: 07#01
Ad 07#01

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Hamıya məlumdur ki, 90%-ə qədər partlayıcı qurğu avtomobilə nə zaman qoyulur? (Çəki: 
1)

səhər
gecə
günorta
axşam üstü
səhər tezdən

Sual: Müəssisə və firmaların personalının təhlükəsizliyinin təmin olunmasının və fiziki qəsd 
təhdidlərindən müdafiənin neçə əsas istiqaməti var? (Çəki: 1)

1
2
3
4
6

BÖLMƏ: 07#02
Ad 07#02

Suallardan 45

Maksimal faiz 45

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Kommersiya obyektlərinin təhlükəsizliyinin kompleks sistemlərində ən mürəkkəb 
istiqamətlərdən biri hal-hazırda hansıdır? (Çəki: 1)

rəhbərlərin və müəssisələrin personalının şəxsi təhlükəsizliyinin təminatı;
rəhbərlərin şəxsi təhlükəsizliyinin təminatı;
müəssisələrin təhlükəsizliyinin təminatı;
protokolların təhlükəsizliyinin təminatı;
müəssisənin əsas vəsaitlərinin təhlükəsizliyinin təminatı;

Sual: Müəssisə və firmaların personalının təhlükəsizliyinin təmin olunmasının və fiziki qəsd 
təhdidlərindən müdafiənin əsas istiqamətlərinə aiddeyildir: (Çəki: 1)

personalın fiziki mühafizəsi bölməsini daxil etməklə müəssisədə təhlükəsizlik xidmətinin 
formalaşdırılması;

müəssisədə personala fiziki təhdidlərin qabaqlanmasının ümumi tədbirlərinin həyata 
keçirilməsi;

fiziki mühafizə bölmələrinin həftəlik səmərəli fəaliyyətinin təşkili;
ekstremal vəziyyətlərdə müəssisənin konkret əməkdaşlarının təhlükəsizliyin təmin 

olunması operativ tədbirlərin keçirilməsi;
heç biri

Sual: Müəssisədə ümumi təhlükəsizlik rejimi kimlərin iştirakı ilə dəstəklənir? (Çəki: 1)
mühafizəçinin 
təhlükəsizlik menecerinin
bütün personalın
genel müdürün
muzdlu keşikçilərin 



Sual: Personalın həyat və sağlamlığının mühafizəsi problemlərinin həlli variantlarına aiddir: 
(Çəki: 1)

ixtisaslaşdırılmış şəxsi mühafizə agentliklərinin əməkdaşlarının cəlb edilməsi;
təhlükəsizlik menecerinin yaradılmas;
kameraların quraşdırılması;
təhlükəsizlik kameralarına çiddi nəzarət;
muzdlu keşikçilərə yüksək əmək haqqının verilməsi;

Sual: Müəssisədə fiziki mühafizə neçə istiqamət üzrə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
1
3
2
4
5

Sual: Müəssisənin fiziki mühafizə obyektlərinə aiddeyildir: (Çəki: 1)
binalar
intellektual, maddi və maliyyə dəyərlərinin mühafizəsi;
maliyyə sənədləri
investisiya layihələrində iştirak edənlər 
dövriyyə vəsaitləri

Sual: Müəssisənin fiziki mühafizə subyektlərinə aiddir: (Çəki: 1)
binalar
intellektual, maddi və maliyyə dəyərlərinin mühafizəsi;
maliyyə sənədləri
investisiya layihələrində iştirak edənlər 
dövriyyə vəsaitləri

Sual: Ənənəvi olaraq personalın fiziki mühafizəsi bölməsinə hansı funksiyalar həvalə edilir? 
(Çəki: 1)

müəssisənin əməkdaşlarına, onun yerli və xarici biznesmenlər arasındakı işgüzar 
partnyorlarına qarşı cinayətkar qruplar və elementlər tərəfindən fiziki və başqa zorakılıqların 
qarşısının alınması, yəni onların həyatının və sağlamlığın müdafiəsi;

qorunan şəxslərin mülkiyyətinə cinayətkar qəsdlərin xəbərdarlığı;
qorunan şəxslərə qarşı qeyri-qanuni təsirlərin zərərli nəticələrinin lokallaşdırması;
buraxılış rejiminin təminatı;
hamısı

Sual: Ənənəvi olaraq personalın fiziki mühafizəsi bölməsinə hansı funksiyalar həvalə edilir? 
(Çəki: 1)

qorunan şəxslər haqqında informasiya itkisinə yol verilməməsi;
qorunan şəxslərin həyat və sağlamlığına kənardan edilən təhdidlər haqqında qabaqcadan 

informasiyanın alınması və təhlili.
qorunan şəxslərin mülkiyyətinə cinayətkar qəsdlərin xəbərdarlığı;
qorunan şəxslərə qarşı qeyri-qanuni təsirlərin zərərli nəticələrinin lokallaşdırması;
hamısı



Sual: Peşəkarların fikrincə, 40 nəfəri "açıq", qalanları isə "gizli" işləyən 200 nəfərlik bir qüvvə 
qorunanın bir şəxsin sui-qəsddən müdafiəsinin yalnız neçə faizini təmin edə bilər? (Çəki: 1)

80%-i
95%-i
90%-i
100%-i
75%-i

Sual: Mühafizə bölməsinin kadr təminatı və onun əməkdaşlarına qarşı tələblərə aid deyildir: 
(Çəki: 1)

Onlardan hansısa birinin əvəzedilməsi məcburi qaydada müəssisənin rəhbəri ilə 
razılaşdırılmalıdır.

Bir qayda olaraq, belə əməkdaşları, 500 sualdan ibarət testi özündə ehtiva edən yapon 
sistemi üzrə yığırlar.

Bu zaman intellektə, psixikaya, emosional-iradə sferasına, dürüstlüyə və ədəbə xüsusi 
diqqət yetirilir.

Fiziki mühafizə bölməsinin işinin təşkili zamanı məcburi şərt şəxsi mühafizənin tərkibinə 
daxil olan əməkdaşların dəqiq seçilməsi və daimi olmasıdır.

mühafizə əməkdaşları müvafiq lisenziyalara, fəaliyyətin bu sferasında yaxşı peşəkar 
hazırlığa və praktik təcrübəyə malik olmalıdır.

Sual: Mühafizə əməkdaşlarından tələb olunan keyfiyyətlərə aiddeyildir: (Çəki: 1)
təmas yaratmaq qabiliyyəti;
nəzakət və ədəb qaydalarını yaxşı bilmək;
yüksək mənəvi-etik prinsiplər, o cümlədən, ailə münasibətlərində;
qanunlara riayət etmədə məcburilik;
riskə getməyə məcbur olmamaq 

Sual: Mütəxəssislər hesab edirlər ki, müəssisədə istehsal sirləri haqqında əhəmiyyətli 
informasiyaya malik olan insanların işlədiyi və ya böyük maddi dəyərlərin cəmləşdirildiyi bütün 
yerlərdə nə olmalıdır. (Çəki: 1)

kabel mühafizə televiziyasının quraşdırılması;
telefon
telefaks
onlayn sistemi
maqnitofon

Sual: Multiton rabitəyə aiddir: (Çəki: 1)
Çoxfunksiyalı qurğudur, həmçinin ondan ekstremal vəziyyətlərdə istifadə etmək olar.
Onun üstünlüyü ondadır ki, o daim qorunan insanın üstündə olur
İstifadəçi ondan istənilən vaxt istifadə edə bilər. 
Yeganə olaraq, yadda saxlamaq lazımdır ki, multitonun mərkəzi pultu ilə aranızdakı 

məsafə multiton sistemlərinin hamısına sizin oldunuz yeri tez müəyyən etməyə imkan vermir.
hamısı

Sual: Keşikçilərin fəaliyyətinin aşağı səmərəliliyinə aiddeyildir: (Çəki: 1)
Qüvvəyə qənaət cəhdi
Təhlükəyə uyğunlaşma və ya onun nəticələrinin lazımi qədər qiymətləndirməməsi;
Öz kollektivinin qrup normalarını təqib etmək cəhdi
Şəxsi təcrübənin həddindən artıq qiymətləndirilməsi



Qorunan şəxsin təhlükəsizliyi nöqteyi-nəzərindən bəzi əhəmiyyətli hərəkətlərin buraxılması 
hesabına vaxta qənaət etməmək cəhdi.

Sual: Keşikçilərin fəaliyyətinin aşağı səmərəliliyinə aiddeyildir: (Çəki: 1)
Məsləkdaşların gözündə özünütəsdiq məqsədi ilə təhlükəli hərəkətlər, əhatə edənlərin 

xoşuna gəlmək arzusu, laqeyd davranış 
Məsləkdaşlara - qorunan şəxsin təhlükəsizliyin təmin olunması qaydalarını pozanlara 

oriyentasiya
Stress vəziyyətləri və öz gözlərində özünütəsdiq cəhdləri
Öz kollektivinin qrup normalarını təqib etməmək cəhdi
Şəxsi təcrübənin həddindən artıq qiymətləndirilməsi

Sual: Şəxsi təhlükəsizlik təminatının riayət ediləcək qaydalarına aiddir: (Çəki: 1)
qarşıdakı planlar və səfərlər haqqında telefonla danışıqlarına yol verilməməsi;
səfərlərin, təyyarələrin və başqa nəqliyyat növlərinin reyslərinin marşrutlarının təhlükəsizlik 

xidməti ilə məcburi qaydada razılaşdırma;
avtomobildən istifadə edərkən, poçtla alınmış bağlamaları, paketləri, zərfləri açarkən 

xüsusi ehtiyatlılığa riayət etmə;
şəxsi mühafizəyə daxil olan təhlükəsizlik əməkdaşlarının dəqiq seçimi və daimi tərkibinin 

təminatı
bütün variantlar

Sual: Təhlükəsizlik xidmətinin mühafizə funksiyalarının səmərəliliyinə aiddeyildir: (Çəki: 1)
qorunan öz mühafizəçilərindən əmin olmalıdır;
qorunan yadda saxlamalıdır ki, onun həyatı mühafizəçilərin savadlı işindən asılıdır, və 

buna görə də, nəinki onu izləyən, həm də adət edilmişlərdən - ən zəiflərdən çəkinərək 
marşrutları hazırlayan mühafizəsinə tamamilə etibar etməlidir; 

qorunan təhlükəsizlik xidmətinin tövsiyələrinə öz narazılığını nümayiş etdirməməlidir, 
bununla o öz şəxsi təhlükəsizliyini əlavə təhdidlərə təhrik edər;

qorunan keşikçiləri qulluqçu və yükdaşıyanlarla eyniləşdirməlidir;
qorunan özü maşın sürməməlidir.

Sual: Təhlükəsizlik xidməti qorunan şəxsin müxtəlif həyat şəraitlərində davranış qaydaları 
haqqında daim məlumatlandırılmasına aiddeyildir: (Çəki: 1)

kafe və restoranlarda - qəflətən yaxalanmamaq üçün kürəyi çıxışa deyil, divara tərəf 
oturmalıdır

pərdələrlə ayrılmış qaranlıq künclərdə yerləşməyə çalışmamalıdır;
mehmanxanalarda çıxışdan uzaq nömrənin verilməməsini xahiş etməlıdir 
piyada gəzintilər zaman - ən qısa yollardan çəkinməlidir
avtomobildə hərəkət edən zaman - avtomobili həmişə qaraja və ya qorunan dayanacağa 

qoymalıdır.

Sual: Poçt göndərilmələrdə mümkün partlayıcıların qoyulmasının xarici əlamətlərinə aiddeyildir: 
(Çəki: 1)

qeyri-adi ölçülər və bağlamanın həcmi;
çəkinin qablaşdırma üzrə bərabər paylanması;
qablaşdırmanın ölçüləri üçün çox böyük çəki;
qablaşdırmanın güclü yay kimi əyilən yan divarları, yəni bağlama kip qablaşdırılmamışdır;
qablaşdırmanın divarlarında qeyri-adi çıxıntılar;



Sual: Poçt göndərmələrdə mümkün partlayıcıların qoyulmasının xarici əlamətlərinə aiddeyildir: 
(Çəki: 1)

qablaşdırmadan çıxan məftil, metal, ağac, orqanik şüşən və ya metal folqa tikələri;
qablaşdırmanın üzündə kiçik deşiklər və ya perforasiya;
qablaşdırmadan çıxan badam qoxusu və ya başqa qeyri-adi qoxu;
qablaşdırmasında yağ ləkələrinin olmaması;
qablaşdırmasının daxilinə bərkidilməmiş əşyanın tapılma;

Sual: Detonatorlara malik olan, şübhəli poçt bağlamasının zərirsizləşdirməsinə aiddir: (Çəki: 1)
səliqə ilə onu kənara qoymaq;
bütün əməkdaşlarla həmin yerdən çıxmaq;
polis nümayəndəsi ilə əlaqə saxlamaq;
hamısı
heçbiri

Sual: Ekstremal şəraitlərdə fiziki təhlükəsizliyin təminatı tədbirlərinə aiddir: (Çəki: 1)
xidmət otaqlarına keçid qaydalarını yaxşı bilmək;
ziyarətçinin adını, atasının adını, soyadını, onun gəlməsinin məqsədini, 
hansı təşkilatdan və ya müəssisədən gəldiyini,
konkret olaraq onu obyektə kimin dəvət etdiyini qabaqcadan bilmək;
hamısı

Sual: Partlayıcı maddələrin quraşdırılmasını aşkar edən əsas əlamətlərə aiddeyildir: (Çəki: 1)
divarlarda, döşəmədə təmir işlərinin izi;
rəngi pozulmuş sahələr;
nəzərə çarpan təzə qazılmış və ya qurumuş torpaq sahələri; 
divarların hamar olması;
çəkilmiş məftil, ip, kəndir, bu yer üçün tipik olmayan müxtəlif material qalıqları.

Sual: Partlayıcı qurğuya oxşar əşyanı aşkar edərkən riayət olunacaqlara aiddeyildir: (Çəki: 1)
başqa yolla təhlükəsiz yerə çəkilmək; 
vəziyyəti qiymətləndirmək, 
aşkar edilmiş əşyanı və ətrafı müşahidə etməyə davam etmək,
insanları təhlükəli yerə buraxmamaq; 
tapıntı haqqında müvafiq orqanlara məlumat vermək;

Sual: Qorunan şəxsin getməyə hazırlaşdığı zaman mühafizə nümayəndəsi məcburdur: (Çəki: 
1)

qorunan şəxsin yaşayış evinə və ya iş yerinə yanaşmaları evlərin damlarına, zirzəmilərin 
pəncərələrinə, bilavasitə yaxınlıqda olan ağaclara, həmçinin bəzi şəxslərin və ya qrupların 
davranışına və partlayıcı maddələrin olmasına şübhə doğuran əşyalara xüsusi diqqət 
yetirmək;

qorunan şəxs gedəcəyi nəqliyyat vasitəsini baxışdan keçirmək;
əməliyyata daimi hazır olmaq.
hamısı
heç biri

Sual: Müəssisənin fiziki mühafizə obyektlərinə aiddir: (Çəki: 1)
binalar
intellektual, maddi və maliyyə dəyərlərinin mühafizəsi;



maliyyə sənədləri
dövriyyə vəsaitləri
hamısı

Sual: Personalın fiziki mühafizəsi bölməsinə həvalə edələn funksiyalardandır: 1) müəssisənin 
əməkdaşlarına, onun yerli və xarici biznesmenlər arasındakı işgüzar partnyorlarına qarşı 
cinayətkar qruplar və elementlər tərəfindən fiziki və başqa zorakılıqların qarşısının alınması, 
yəni onların həyatının və sağlamlığın müdafiəsi; 2) qorunan şəxslərin mülkiyyətinə cinayətkar 
qəsdlərin xəbərdarlığı; 3) qorunan şəxslərə qarşı qeyri-qanuni təsirlərin zərərli nəticələrinin 
lokallaşdırması; 4) nəqliyyat vasitələrinin sifarişi (Çəki: 1)

1,2,3 
1,2
3,4
2,4
1,4

Sual: Multiton rabitəyə aid deyil: (Çəki: 1)
Çoxfunksiyalı qurğudur, həmçinin ondan ekstremal vəziyyətlərdə istifadə etmək olar.
Onun üstünlüyü ondadır ki, o daim qorunan insanın üstündə olur
İstifadəçi ondan istənilən vaxt istifadə edə bilər. 
Yeganə olaraq, yadda saxlamaq lazımdır ki, multitonun mərkəzi pultu ilə aranızdakı 

məsafə multiton sistemlərinin hamısına sizin oldunuz yeri tez müəyyən etməyə imkan vermir.
İstifadəçi ondan şəxs ondan icazə ilə istifadə edə bilər

Sual: Mühafizə əməkdaşları hansı keyfiyyətlərə malik olmalıdırlar: (Çəki: 1)
vəziyyəti ani qiymətləndirmək, məlumatı yığılmaq və onu təhlil etmək, təhdidin növü və 

xarakterinin təyin etnik vərdişləri;
operativ olaraq savadlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti;
ünsiyyətə hüsn-rəğbət oyadan zahiri görünüş;
təşəbbüskarlıq;
hamısı

Sual: İkinci kateqoriya siqnalizatorların əsas cəhətidir: (Çəki: 1)
Onlar təhlükə baş verdikdə istifadəçi tərəfindən qoşulur və təhlükəsizlik xidməti 

əməkdaşlarının pultuna və ya hər hansı başqa yerə həyəcan siqnalı verir
Kömək göstərə biləcək insanlar hücum obyektindən kifayət qədər uzaq məsafədə 

yerləşirlər. Həyəcan siqnalı obyektinin bilavasitə yaxınlığında olanlar siqnalı eşidə bilmir, bu 
da onları gücü çatan köməyi vaxtında göstərmək imkanlarından məhrum edir.

ölçülərinə görə çox böyük səsli həyəcan siqnalı verən cihazlar təşkil edir.
hücum edən siqnalizasiyanın səsini eşidib sahibdən cihazı ala və onu söndürə bilər.
hamısı

Sual: İkinci kateqoriya siqnalizatorların mənfi cəhətidir: (Çəki: 1)
Onlar təhlükə baş verdikdə istifadəçi tərəfindən qoşulur və təhlükəsizlik xidməti 

əməkdaşlarının pultuna və ya hər hansı başqa yerə həyəcan siqnalı verir
Kömək göstərə biləcək insanlar hücum obyektindən kifayət qədər uzaq məsafədə 

yerləşirlər. Həyəcan siqnalı obyektinin bilavasitə yaxınlığında olanlar siqnalı eşidə bilmir, bu 
da onları gücü çatan köməyi vaxtında göstərmək imkanlarından məhrum edir.

ölçülərinə görə çox böyük səsli həyəcan siqnalı verən cihazlar təşkil edir.
hücum edən siqnalizasiyanın səsini eşidib sahibdən cihazı ala və onu söndürə bilər.
hamısı



Sual: Qüvvəyə qənaət cəhdinə aiddir: (Çəki: 1)
Məhz bu səbəbdən keşikçilər tez-tez müdafiənin zəruri vasitələrindən istifadə etmirlər, 

təhlükəsizliyin təmin olunması üçün lazım olan hərəkətlərə məhəl qoymayırlar, daha təhlükəli 
olsa da, sadə, daha asan hərəkət üsulları seçirlər.

Təhlükəyə alışaraq, keşikçi diqqətsiz, ehtiyatsız hərəkət etməyə başlayır, həddindən artıq 
zəifləyir, sayıqlığını itirir.

Mühafizə üzrə qayda və təlimatların pozulmaları həvəsləndirilən yerdə meydana çıxır.
Keşikçi hesab edir ki, təhlükəli vəziyyət yaranarkən onun təcrübəsi və bacarığı sürətlə 

adekvat tədbirlər görmək imkanına zəmanət verir, buna görə də o, mühafizə üzrə təlimatları 
poza bilər. 

Bu təzə işçi üçün xüsusilə tipikdir, öz müəlliminin davranış modelini yamsılayaraq, 
qaydaları pozan olur.

Sual: Stress vəziyyətləri və öz gözlərində özünütəsdiq cəhdlərinə aiddir: (Çəki: 1)
Belə vəziyyətdə keşikçilər, stressi aradan qaldırmağa (zəiflətməyə) və ya hansısa şəxslərin 

tənələrindən qaçmağa çalışaraq, mühafizə fəaliyyəti qaydalarını ciddi şəkildə pozur.
Təhlükəyə alışaraq, keşikçi diqqətsiz, ehtiyatsız hərəkət etməyə başlayır, həddindən artıq 

zəifləyir, sayıqlığını itirir.
Mühafizə üzrə qayda və təlimatların pozulmaları həvəsləndirilən yerdə meydana çıxır.
Keşikçi hesab edir ki, təhlükəli vəziyyət yaranarkən onun təcrübəsi və bacarığı sürətlə 

adekvat tədbirlər görmək imkanına zəmanət verir, buna görə də o, mühafizə üzrə təlimatları 
poza bilər.

Bu təzə işçi üçün xüsusilə tipikdir, öz müəlliminin davranış modelini yamsılayaraq, 
qaydaları pozan olur

Sual: Şəxsi təhlükəsizlik təminatının riayət ediləcək qaydalarına aid deyil: (Çəki: 1)
qarşıdakı planlar və səfərlər haqqında telefonla danışıqlarına yol verilməməsi;
səfərlərin, təyyarələrin və başqa nəqliyyat növlərinin reyslərinin marşrutlarının təhlükəsizlik 

xidməti ilə məcburi qaydada razılaşdırma;
avtomobildən istifadə edərkən, poçtla alınmış bağlamaları, paketləri, zərfləri açarkən 

xüsusi ehtiyatlılığa riayət etmə;
şəxsi mühafizəyə daxil olan təhlükəsizlik əməkdaşlarının dəqiq seçimi və daimi tərkibinin 

təminatı
fəaliyyətləri barəsində hər kəsə məlumat verilməsi

Sual: Təhlükəsizlik xidməti qorunan şəxsin müxtəlif həyat şəraitlərində davranış qaydaları 
haqqında daim məlumatlandırılmasına aiddir: (Çəki: 1)

kafe və restoranlarda - qəflətən yaxalanmamaq üçün kürəyi çıxışa deyil, divara tərəf 
oturmalıdır

pərdələrlə ayrılmış qaranlıq künclərdə yerləşməyə çalışmamalıdır;
piyada gəzintilər zaman - ən qısa yollardan çəkinməlidir
avtomobildə hərəkət edən zaman - avtomobili həmişə qaraja və ya qorunan dayanacağa 

qoymalıdır.
hamısı

Sual: E.Toffel «Müharibə və antimüharibə» əsərində göstərir ki, ..... (Çəki: 1)
qlobal informasiya infrastrukturu yaradılıb
dünya iqtisadiyyatlnda informasiyanln rolu prinsipcə dəyişmişdir
etibarlı informasiya sahibkarlığın təhlükəsizliyinin əsas təminatıdır
İnformasiya mühüm strateji resursa çevrilir
düzgün cavab yoxdur



Sual: «Təhlükəsizlik texnologiyası» mövzusunda beşinci beynəlxalq forum neçənci ildə və 
harada keçirilmişdir? (Çəki: 1)

2002-ci il Kiev şəhrində
2000-ci ildə Moskva şəhərində
2003-cu ildə Ankara şəhərində
2004-cu ildə Naxçıvanda
2001-ci ildə İstanbul şəhərində

Sual: 2000-ci ildə Moskva şəhərində keçirilmiş «Təhlükəsizlik texnologiyası» mövzusunda 
beşinci beynəlxalq forumda hansı mövzuda dəyirmi masa olmuşdur? (Çəki: 1)

İnformasiya mühüm strateji resurs kimi 
internet şəbəkəsinin formalaşması və inkişafı
Sahibkarlığın təhlükəsizliyinin informasiya-analitik təminatı
Azərbaycanda təhlükəsizlik texnologiyası
düzgün cavab yoxdur

Sual: Biznesin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində hansı orqan və təşkilatlar iştirak edirlər? 
(Çəki: 1)

dövlət orqanları 
Vergilər Nazirliyi 
Dövlət Gömrük Komitəsi
kommersiya əsasında biznesin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə xidmət göstərən 

xüsusi firma və təşkilatlar
bütün cavablar doğrudur

Sual: Biznesin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində hansı orqan və təşkilatlar iştirak etmir? (Çəki: 
1)

İqtisadi inkişaf nazirliyi
dövlət orqanları 
Vergilər Nazirliyi
Dövlət Gömrük Komitəsi
bütün cavablar doğrudur

Sual: Kompleks mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsinin başlıca məqsədi nəyi təmin 
etməkdir? 1. mövcud çətinlikləri aradan qaldırmaq 2. müəssisənin hazırki vaxtda dayanaqlı və 
maksimum effektiv fəaliyyətini 3. iş yerlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək 4. gələcəkdə biznesin 
inkişafının yüksək potensialını 5. kommersiya sirrini qorumaq (Çəki: 1)

1,2
2,4
3,5 
4,5 
1,3

Sual: Kommersiya sirri hüquqi və fiziki şəxslərin hansı fəaliyyəti ilə bağlı sahibinin razılığı 
olmadan açıqlanması, onların qanuni maraqlarına ziyan vura bilən məlumatlardır? (Çəki: 1)

istehsal
texnoloji
idarəetmə
maliyyə
bütün cavablar 



Sual: Müəssisənin kommersiya sirri sayılan informasiyalara aiddir : (Çəki: 1)
elmi-texniki işləmlər 
kəşflər (nou-hau)
müəssisənin maliyyə əməliyyatları
strukturu və heyəti 
bütün cavablar doğrudur

Sual: Müəssisənin kommersiya sirri sayılan informasiyalara aid deyil : (Çəki: 1)
elmi-texniki işləmlər 
kəşflər (nou-hau)
müəssisənin maliyyə əməliyyatları
strukturu və heyəti 
mariflənmə və tərbiyəvi tədbirlər

BÖLMƏ: 08#01
Ad 08#01

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İşgüzar kəşfiyyatla nələr məşğul olur: (Çəki: 1)
banklar
audit şirkətləri
konsaltinq şirkətləri
reytinq agentlikləri 
hamısı

Sual: İşgüzar kəşfiyyatla məşğul olmur: (Çəki: 1)
banklar
audit şirkətləri
konsaltinq şirkətləri
reytinq agentlikləri 
istehsal şöbəsi

Sual: Kəşfiyyat tsikli neçə mərhələdən ibarətdir: (Çəki: 1)
4
3
2
5
6

Sual: Müasir biznesin aparılmasının korporativ mədəniyyətinin tərkib hissəsidir: (Çəki: 1)
Marketinq kəşfiyyatı
rəqabət kəşfiyyatı
işgüzar kəşfiyyat



məxfi kəşfiyyat
hamısı

Sual: Rəqiblərin öyrənilməsi nəyə aiddir: (Çəki: 1)
sənaye cəsusluğuna
auditə
işgüzar kəşfiyyatın vəzifələrinə
məxfi kəşfiyyat
hamısı

Sual: Bazar "taxçalarının" axtarışı nəyə aiddir: (Çəki: 1)
sənaye cəsusluğuna
auditə
işgüzar kəşfiyyatın vəzifələrinə
məxfi kəşfiyyat
hamısı

Sual: Sərgilərdə götürülmüş məlumatlar, bazarın tədqiqatlarının nəticələri, müştərilərdən 
alınmış məlumatlar, rəqiblərin uğurlu və uğursuz tədbirləri haqqında informasiya mənbələrinin 
neçənci tipinə aiddir: (Çəki: 1)

birinci
ikinci
üçüncü
dördüncü
beşinci

Sual: Sənaye casusluğu metodları ilə alınmış məlumatlar informasiya mənbələrinin neçənci 
tipinə aiddir: (Çəki: 1)

birinci
ikinci
üçüncü
dördüncü
beşinci

Sual: İnformasiya xidmətləri bazarında işləyən ixtisaslaşdırılmış firmalar informasiya 
mənbələrinin neçənci tipinə aiddir: (Çəki: 1)

birinci
ikinci
üçüncü
dördüncü
beşinci

BÖLMƏ: 08#02
Ad 08#02

Suallardan 40

Maksimal faiz 40

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Kəşfiyyat anlayışı: (Çəki: 1)
 nəyinsə tədqiqatı (müayinəsi ilə) ilə bağlı xüsusi məqsədlə aparılan fəaliyyət növü; 
ayrı - ayrı insanlar və insanlar qrupları tərəfindən, onların peşəkar maraqları sferasına daxil 

olan hadisələr və obyektlər haqqında tələb edilən informasiyanın alınması üçün həyata 
keçirilən hərəkətlər; 

ölkənin daxilində və onun hüdudları xaricində elmlə, istehsalla, iqtisadiyyatla, siyasətlə, 
müharibə ilə və ictimai münasibətlərlə bağlı, vəzifələri çərçivəsində həll edilə bilən istənilən 
hadisələrin müxtəlif aspektlərinin xüsusi öyrənməsi ilə məşğul olan təşkilat (təşkilat vahidləri); 

konkret insanların, peşəkar qrupların və təşkilat vahidlərinin maraq sferasına daxil olan 
obyektlərin və hadisələrin öyrənilməsi üsullarının və metodlarının məcmusu.

hamısı

Sual: Marketinq kəşfiyyatı : (Çəki: 1)
məhsulun hazırlamasının ilk mərhələsindən başlayaraq onun satışına qədər reklamın, 

qiymətləndirmənin, məhsulun irəliləyişinin öyrənilməsini nəzərdə tutur
rəqiblərlə münasibətlər sisteminin qurulması, yəni rəqib haqqında məlumatların alınması 

və işlənməsi üzrə tədbirlər kompleksinin yaradılması (əmlak, maliyyə və idarə resursları, 
imkanlar və zəifliklər, həmçinin operativ və strateji planlar haqqında) nəzərdə tutur.

dünyada partnyorlar və rəqiblər haqqında məlumatların yığılması və təhlili başa düşülür.
sənədlərin məxfiliyinin təmin edilməsi
giriş rejiminin təmin edilməsi;

Sual: Rəqabət kəşfiyyatı (competitive intelligence) (Çəki: 1)
məhsulun hazırlamasının ilk mərhələsindən başlayaraq onun satışına qədər reklamın, 

qiymətləndirmənin, məhsulun irəliləyişinin öyrənilməsini nəzərdə tutur
rəqiblərlə münasibətlər sisteminin qurulması, yəni rəqib haqqında məlumatların alınması 

və işlənməsi üzrə tədbirlər kompleksinin yaradılması (əmlak, maliyyə və idarə resursları, 
imkanlar və zəifliklər, həmçinin operativ və strateji planlar haqqında) nəzərdə tutur.

dünyada partnyorlar və rəqiblər haqqında məlumatların yığılması və təhlili başa düşülür.
sənədlərin məxfiliyinin təmin edilməsi
giriş rejiminin təmin edilməsi;

Sual: İşgüzar kəşfiyyat: (Çəki: 1)
məhsulun hazırlamasının ilk mərhələsindən başlayaraq onun satışına qədər reklamın, 

qiymətləndirmənin, məhsulun irəliləyişinin öyrənilməsini nəzərdə tutur
rəqiblərlə münasibətlər sisteminin qurulması, yəni rəqib haqqında məlumatların alınması 

və işlənməsi üzrə tədbirlər kompleksinin yaradılması (əmlak, maliyyə və idarə resursları, 
imkanlar və zəifliklər, həmçinin operativ və strateji planlar haqqında) nəzərdə tutur.

dünyada partnyorlar və rəqiblər haqqında məlumatların yığılması və təhlili başa düşülür.
sənədlərin məxfiliyinin təmin edilməsi
giriş rejiminin təmin edilməsi;

Sual: İşgüzar kəşfiyyat: (Çəki: 1)
məhsulun hazırlamasının ilk mərhələsindən başlayaraq onun satışına qədər reklamın, 

qiymətləndirmənin, məhsulun irəliləyişinin öyrənilməsini nəzərdə tutur
rəqiblərlə münasibətlər sisteminin qurulması, yəni rəqib haqqında məlumatların alınması 

və işlənməsi üzrə tədbirlər kompleksinin yaradılması (əmlak, maliyyə və idarə resursları, 
imkanlar və zəifliklər, həmçinin operativ və strateji planlar haqqında) nəzərdə tutur.

müasir biznesin aparılmasının korporativ mədəniyyətinin tərkib hissəsidir.
sənədlərin məxfiliyinin təmin edilməsi



giriş rejiminin təmin edilməsi;

Sual: İşgüzar kəşfiyyatın əsas vəzifələrinə aiddir: (Çəki: 1)
marketinq tədqiqatları;
potensial müştərilərin qiymətləndirilməsi;
bazar "taxçalarının" axtarışı;
rəqiblərin öyrənilməsi
hamısı

Sual: İşgüzar kəşfiyyatın əsas vəzifələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
marketinq tədqiqatları;
potensial müştərilərin qiymətləndirilməsi;
bazar "taxçalarının" axtarışı;
rəqiblərin öyrənilməsi;
 iş analizi

Sual: Kəşfiyyat tsiklinin mərhələlərinə aiddir: (Çəki: 1)
məsələnin qoyuluşu, 
"xam" informasiyanın yığılması, 
“xam” informasiyanın təhlili və analitik informasiyanın hazırlığı, 
analitik materialların rəhbərliyə çatdırılması.
hamısı

Sual: Kəşfiyyat tsiklinin mərhələlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
məsələnin qoyuluşu
"xam" informasiyanın yığılması
“xam” informasiyanın təhlili və analitik informasiyanın hazırlığı, 
analitik materialların rəhbərliyə çatdırılması.
xam materialların rəhbərliyə çatdırılması

Sual: Məsələnin qoyuluşuna aiddir: (Çəki: 1)
Zəruri ilkin mənbələrin üzə çıxardılması 
analitik materiallar hazırlanacaq " xam" informasiyanın yığılması
analitik və qeyri-analitin üsullardan istifadə etməklə təhlillər
analitik sənədlər əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş şəxslərə ötürülür
hamısı

Sual: Məlumatın yığılmasına aiddir. (Çəki: 1)
Zəruri ilkin mənbələrin üzə çıxardılması 
analitik materiallar hazırlanacaq " xam" informasiyanın yığılması
analitik və qeyri-analitin üsullardan istifadə etməklə təhlillər
analitik sənədlər əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş şəxslərə ötürülür
hamısı

Sual: İnformasiyanın təhlilinə aiddir: (Çəki: 1)
Zəruri ilkin mənbələrin üzə çıxardılması 
analitik materiallar hazırlanacaq " xam" informasiyanın yığılması
analitik və qeyri-analitin üsullardan istifadə etməklə təhlillər
analitik sənədlər əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş şəxslərə ötürülür



hamısı

Sual: Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur: (Çəki: 1)
İnformasiya faktlardan ibarətdir
yalnız emal olunmamış informasiyaya əsaslanaraq düzgün qərarlar qəbul etmək olmaz
Məlumat - bu süzülmüş və təhlil edilmiş informasiya fraqmentlərinin toplusudur
İnformasiyanı məlumata necə çevirməyi bilən şirkət çiçəklənəcək, bunu etməyi bilməyən 

şirkət isə sonda müflis olacaq.
hamısı

Sual: İşgüzar Kəşfiyyatın informasiya resursları aiddir: (Çəki: 1)
dərc edilmiş açıq girişli sənədlər
elektron informasiya vasitələri 
ixtisaslaşdırılmış serverlər.
hamısı
heç biri

Sual: Investext bazası nədir: (Çəki: 1)
məhsulun hazırlamasının ilk mərhələsindən başlayaraq onun satışına qədər reklamın, 

qiymətləndirmənin, məhsulun irəliləyişinin öyrənilməsini nəzərdə tutur
rəqiblərlə münasibətlər sisteminin qurulması, yəni rəqib haqqında məlumatların alınması 

və işlənməsi üzrə tədbirlər kompleksinin yaradılması (əmlak, maliyyə və idarə resursları, 
imkanlar və zəifliklər, həmçinin operativ və strateji planlar haqqında) nəzərdə tutur.

müasir biznesin aparılmasının korporativ mədəniyyətinin tərkib hissəsidir.
şirkətlərin fəaliyyəti haqqında materiallar, regionların və sənaye sahələrinin iqtisadi 

həyatının icmalları.
giriş rejiminin təmin edilməsi

Sual: İnformasiya mənbələrinin ikinci tipinə nələr aiddir: (Çəki: 1)
sərgilərdə götürülmüş məlumatlar
bazarın tədqiqatlarının nəticələri
müştərilərdən alınmış məlumatlar
rəqiblərin uğurlu və uğursuz tədbirləri haqqında informasiya
hamısı

Sual: İnformasiya mənbələrinin üçüncü tipinə nələr aiddir: (Çəki: 1)
sərgilərdə götürülmüş məlumatlar
bazarın tədqiqatlarının nəticələri
müştərilərdən alınmış məlumatlar
rəqiblərin uğurlu və uğursuz tədbirləri haqqında informasiya
İşgüzar kəşfiyyat bölməsinin agentura fəaliyyətinin nəticələridir.

Sual: İnformasiya mənbələrinin dördüncü tipinə nələr aiddir: (Çəki: 1)
informasiya xidmətləri bazarında işləyən ixtisaslaşdırılmış firmalar
bazarın tədqiqatlarının nəticələri
müştərilərdən alınmış məlumatlar
rəqiblərin uğurlu və uğursuz tədbirləri haqqında informasiya
İşgüzar kəşfiyyat bölməsinin agentura fəaliyyətinin nəticələridir.



Sual: "Sıfır metodu"na aiddir: (Çəki: 1)
menecerlərin dinamik, həmişə gələcəyə yönəlmiş insanlar olduğu qənaətinə əsaslanır
əsaslanan hesabatlar faydasızdır, çünki onlarda yalnız baş vermişlər haqqında informasiya 

nəzərdən keçirilir və gələcək tələbatlarına toxunulmurlar.
iki yaxın konsepsiyaya əsaslandırılmışdır. Onlardan birincisi şirkətin iqtisadi "sağlamlığını" 

əks etdirən bəzi indikatorların seçimini və bu əsas məsələlər üzrə informasiyanın yığılmasını 
tələb edir. İkinci konsepsiya birinciyə analojidir, amma məlumatlar rəhbərə bütün seçilmiş 
əsas indikatorlar üzrə bildirilmir, ancaq verilmiş normanı ötən göstəricilər ona çatdırılır.

Menecerlər lazımlı informasiyanın alınmasına sifarişlər verirlər. Menecerlərin tələbatı 
şirkətdə mövcud olan informasiya sistemləri ilə müqayisə edilir, və boşluqlar əlavə 
informasiya sistemlərinin yaradılması yolu ilə doldurulur.

hamısı

Sual: "Əlavə məhsul metoduna" aiddir: (Çəki: 1)
menecerlərin dinamik, həmişə gələcəyə yönəlmiş insanlar olduğu qənaətinə əsaslanır
əsaslanan hesabatlar faydasızdır, çünki onlarda yalnız baş vermişlər haqqında informasiya 

nəzərdən keçirilir və gələcək tələbatlarına toxunulmurlar.
iki yaxın konsepsiyaya əsaslandırılmışdır. Onlardan birincisi şirkətin iqtisadi "sağlamlığını" 

əks etdirən bəzi indikatorların seçimini və bu əsas məsələlər üzrə informasiyanın yığılmasını 
tələb edir. İkinci konsepsiya birinciyə analojidir, amma məlumatlar rəhbərə bütün seçilmiş 
əsas indikatorlar üzrə bildirilmir, ancaq verilmiş normanı ötən göstəricilər ona çatdırılır.

Menecerlər lazımlı informasiyanın alınmasına sifarişlər verirlər. Menecerlərin tələbatı 
şirkətdə mövcud olan informasiya sistemləri ilə müqayisə edilir, və boşluqlar əlavə 
informasiya sistemlərinin yaradılması yolu ilə doldurulur.

hamısı

Sual: "Əsas indikatorlar" metoduna aiddir: (Çəki: 1)
menecerlərin dinamik, həmişə gələcəyə yönəlmiş insanlar olduğu qənaətinə əsaslanır
əsaslanan hesabatlar faydasızdır, çünki onlarda yalnız baş vermişlər haqqında informasiya 

nəzərdən keçirilir və gələcək tələbatlarına toxunulmurlar.
iki yaxın konsepsiyaya əsaslandırılmışdır. Onlardan birincisi şirkətin iqtisadi "sağlamlığını" 

əks etdirən bəzi indikatorların seçimini və bu əsas məsələlər üzrə informasiyanın yığılmasını 
tələb edir. İkinci konsepsiya birinciyə analojidir, amma məlumatlar rəhbərə bütün seçilmiş 
əsas indikatorlar üzrə bildirilmir, ancaq verilmiş normanı ötən göstəricilər ona çatdırılır.

Menecerlər lazımlı informasiyanın alınmasına sifarişlər verirlər. Menecerlərin tələbatı 
şirkətdə mövcud olan informasiya sistemləri ilə müqayisə edilir, və boşluqlar əlavə 
informasiya sistemlərinin yaradılması yolu ilə doldurulur.

hamısı

Sual: "Ümumi öyrənmə (tədqiqat)" metoduna aiddir: (Çəki: 1)
menecerlərin dinamik, həmişə gələcəyə yönəlmiş insanlar olduğu qənaətinə əsaslanır
əsaslanan hesabatlar faydasızdır, çünki onlarda yalnız baş vermişlər haqqında informasiya 

nəzərdən keçirilir və gələcək tələbatlarına toxunulmurlar.
iki yaxın konsepsiyaya əsaslandırılmışdır. 
Onlardan birincisi şirkətin iqtisadi "sağlamlığını" əks etdirən bəzi indikatorların seçimini və 

bu əsas məsələlər üzrə informasiyanın yığılmasını tələb edir. İkinci konsepsiya birinciyə 
analojidir, amma məlumatlar rəhbərə bütün seçilmiş əsas indikatorlar üzrə bildirilmir, ancaq 
verilmiş normanı ötən göstəricilər ona çatdırılır.

Menecerlər lazımlı informasiyanın alınmasına sifarişlər verirlər. Menecerlərin tələbatı 
şirkətdə mövcud olan informasiya sistemləri ilə müqayisə edilir, və boşluqlar əlavə 
informasiya sistemlərinin yaradılması yolu ilə doldurulur.

hamısı



Sual: İşgüzar kəşfiyyatın planlaşdırılması şərtləri: (Çəki: 1)
Normal planlaşdırmanın təşkilinin ən əhəmiyyətli şərti, dəqiq təyin edilmiş müddətdə 

tapşırığın yerinə yetirilməsi tələbi də daxil olmaqla, sifarişçinin tələblərinin aydın başa 
düşülməsidir.

İkinci şərt: şirkətin "müvəffəqiyyətinin vacib amillərinin" uçotu.
Üçüncü şərt: məlumatın yığılması və təhlili planının işlənib hazırlaması.
hamısı
heç biri

Sual: Məhsulun hazırlamasının ilk mərhələsindən başlayaraq onun satışına qədər reklamın, 
qiymətləndirmənin, məhsulun irəliləyişinin öyrənilməsini nəzərdə tutur: (Çəki: 1)

Marketinq kəşfiyyatı
rəqabət kəşfiyyatı
işgüzar kəşfiyyat
məxfi kəşfiyyat
hamısı

Sual: Rəqiblərlə münasibətlər sisteminin qurulması, yəni rəqib haqqında məlumatların alınması 
və işlənməsi üzrə tədbirlər kompleksinin yaradılması (əmlak, maliyyə və idarə resursları, 
imkanlar və zəifliklər, həmçinin operativ və strateji planlar haqqında) nəzərdə tutur (Çəki: 1)

Marketinq kəşfiyyatı
rəqabət kəşfiyyatı
işgüzar kəşfiyyat
məxfi kəşfiyyat
hamısı

Sual: Dünyada partnyorlar və rəqiblər haqqında məlumatların yığılması və təhlili başa düşülür 
(Çəki: 1)

Marketinq kəşfiyyatı
rəqabət kəşfiyyatı
işgüzar kəşfiyyat
məxfi kəşfiyyat
hamısı

Sual: Kəşfiyyat tsiklinin 1-ci mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
məsələnin qoyuluşu, 
"xam" informasiyanın yığılması, 
“xam” informasiyanın təhlili və analitik informasiyanın hazırlığı, 
analitik materialların rəhbərliyə çatdırılması.
hamısı

Sual: Kəşfiyyat tsiklinin 2-ci mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
məsələnin qoyuluşu, 
"xam" informasiyanın yığılması, 
“xam” informasiyanın təhlili və analitik informasiyanın hazırlığı, 
analitik materialların rəhbərliyə çatdırılması.
hamısı

Sual: Kəşfiyyat tsiklinin 3-cü mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
məsələnin qoyuluşu



"xam" informasiyanın yığılması, 
“xam” informasiyanın təhlili və analitik informasiyanın hazırlığı, 
analitik materialların rəhbərliyə çatdırılması.
hamısı

Sual: Kəşfiyyat tsiklinin 4-cü mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
məsələnin qoyuluşu, 
"xam" informasiyanın yığılması, 
“xam” informasiyanın təhlili və analitik informasiyanın hazırlığı, 
analitik materialların rəhbərliyə çatdırılması.
hamısı

Sual: Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur: 1) İnformasiya faktlardan ibarətdir 2) yalnız emal 
olunmamış informasiyaya əsaslanaraq düzgün qərarlar qəbul etmək olmaz 3) Məlumat - bu 
süzülmüş və təhlil edilmiş informasiya fraqmentlərinin toplusudur 4) İnformasiyanı məlumata 
necə çevirməyi bilən şirkət çiçəklənəcək, bunu etməyi bilməyən şirkət isə sonda müflis olacaq. 
5) yalnız emal olunmamış informasiyaya əsaslanaraq düzgün qərarlar qəbul etmək olar (Çəki: 
1)

1,2,3,4 
1,2,3,4,5 
3,4,5. 
2,4,5. 
1,4,5

Sual: Şirkətlərin fəaliyyəti haqqında materiallar, regionların və sənaye sahələrinin iqtisadi 
həyatının icmallarıdır: (Çəki: 1)

Marketinq kəşfiyyatı
rəqabət kəşfiyyatı
işgüzar kəşfiyyat
məxfi kəşfiyyat
Investext bazası

Sual: İşgüzar kəşfiyyatın imkanlarındandır: (Çəki: 1)
Siyasi, qanunverici və tənzimləyici sahələrdə biznesə təsir edən dəyişikliklərin monitorinqi;
Yeni işin açılması
Öz fəaliyyətinə səmimi baxış
Ən yeni idarəetmə alətlərinin tətbiqində kömək
hamısı

Sual: Menecerlərin dinamik, həmişə gələcəyə yönəlmiş insanlar olduğu qənaətinə əsaslanır: 
(Çəki: 1)

Sıfır metoduna aiddir
"Əlavə məhsul metoduna" aiddir
“Əsas indikatorlar" metoduna aiddir
"Ümumi öyrənmə (tədqiqat)" metoduna aiddir
“İlk dinləmə”metoduna aiddir

Sual: Əsaslanan hesabatlar faydasızdır, çünki onlarda yalnız baş vermişlər haqqında 
informasiya nəzərdən keçirilir və gələcək tələbatlarına toxunulmurlar: (Çəki: 1)

Sıfır metoduna aiddir



"Əlavə məhsul metoduna" aiddir
“Əsas indikatorlar" metoduna aiddir
"Ümumi öyrənmə (tədqiqat)" metoduna aiddir
“İlk dinləmə”metoduna aiddir

Sual: İki yaxın konsepsiyaya əsaslandırılmışdır. Onlardan birincisi şirkətin iqtisadi 
"sağlamlığını" əks etdirən bəzi indikatorların seçimini və bu əsas məsələlər üzrə informasiyanın 
yığılmasını tələb edir: (Çəki: 1)

Sıfır metoduna aiddir
"Əlavə məhsul metoduna" aiddir
“Əsas indikatorlar" metoduna aiddir
"Ümumi öyrənmə (tədqiqat)" metoduna aiddir
“İlk dinləmə”metoduna aiddir

Sual: Menecerlər lazımlı informasiyanın alınmasına sifarişlər verirlər. Menecerlərin tələbatı 
şirkətdə mövcud olan informasiya sistemləri ilə müqayisə edilir, və boşluqlar əlavə informasiya 
sistemlərinin yaradılması yolu ilə doldurulur: (Çəki: 1)

Sıfır metoduna aiddir
"Əlavə məhsul metoduna" aiddir
“Əsas indikatorlar" metoduna aiddir
"Ümumi öyrənmə (tədqiqat)" metoduna aiddir
“İlk dinləmə”metoduna aiddir

Sual: Aşağıdakılardan hansı sənaye əks kəşfiyyatın tsiklləri mərhələləridir? 1. Rəqiblərin 
qiymətləndirilməsi 2. Sənaye cəsusluğu 3. Xüsusi zəifliyin qiymətləndirilməsi 4. Əks tədbirlərin 
reallaşdırılması 5. Rəqiblərin aksiyaları (Çəki: 1)

1,3,4
1,2,3
2,4,5
3,4,5 
1,2,5

Sual: “Kim çalışırsa hamısını mühafizə etsin, heç nəyi mühafizə edə bilmir” bu kəlam kimə 
məxsusdur? (Çəki: 1)

 Adam Smitt
 David Rikardo
Otto Bismark
Aristotel
Devid İston

Sual: Əkskəşfiyyatın fəaliyyət obyekti kimi müəssisənin fəaliyyətinin ..... çıxış edir (Çəki: 1)
 Xarici mühiti
Daxili mühiti
Hüquqi mühiti
Texnoloji muhiti
Iqtisadi mühiti

BÖLMƏ: 08#03
Ad 08#03

Suallardan 2



Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakı fikirlərdən hansı səhvdir: (Çəki: 1)
İnformasiya faktlardan ibarətdir
yalnız emal olunmamış informasiyaya əsaslanaraq düzgün qərarlar qəbul etmək olmaz
Məlumat - bu süzülmüş və təhlil edilmiş informasiya fraqmentlərinin toplusudur
İnformasiyanı məlumata necə çevirməyi bilən şirkət çiçəklənəcək, bunu etməyi bilməyən 

şirkət isə sonda müflis olacaq.
yalnız emal olunmamış informasiyaya əsaslanaraq düzgün qərarlar qəbul etmək olar

Sual: İşgüzar kəşfiyyatın imkanlarına aiddir: (Çəki: 1)
Bazardakı dəyişiklikləri qabaqcadan görmək;
Rəqiblərin hərəkətlərini qabaqcadan görmək;
Yeni və ya potensial rəqiblərin üzə çıxarılması;
Rəqiblərin müvəffəqiyyətlərinin və uğursuzluqlarının öyrənilməsi;
hamısı

BÖLMƏ: 09#02
Ad 09#02

Suallardan 36

Maksimal faiz 36

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İnformasiya təhlükəsizliyinin təhdidi nədir? (Çəki: 1)
 sistemin idarə etdiyi informasiya resurslarının, həmçinin proqram və aparat vasitələrinin 

təhrifinə, icazəsiz istifadəsinə və ya hətta dağıdılmasına gətirib çıxara bilən hadisələr və ya 
hərəkətlər başa düşülür.

 İnformasiya resurslarından səmərəi istifadəni nəzərdə tutur.
 sistemin idarə etdiyi informasiya resurslarının, həmçinin proqram və aparat vasitələrinin 

təhrifinə, icazəsiz istifadəsinə və ya hətta dağıdılmasına gətirib çıxara bilən hadisələr və ya 
hərəkətlər başa düşülmür.

proqram və aparat vasitələrinin təhrifinə,şərait yaratmır. 
 Heç biri

Sual: İnformasiya təhlükəsizliyi təhdidlərinin növlərinə aiddir: 1)təsadüfi, 2) qəsdsiz 3) 
bilərəkdən 4) ehtimalsız (Çəki: 1)

 1,3
1,2
3,4
,2,4
hamısı 



Sual: İnformasiya sisteminin işini pozmağa və ya məlumata icazə verilməmiş girişi əldə etməyə 
çalışan insan necə adlanır? 1) marker 2) kompüter qulduru 3) haker 4) server (Çəki: 1)

 1,4
2,3
4
1
 hamısı

Sual: Hal-hazırda informasiyanın qorunmasının təminatı üçün müdafiənin xüsusi 
mexanizmlərinin işlənib hazırlaması ilə yanaşı hansı qarşılıqlı əlaqəli tədbirlər görülməkdədir? 
(Çəki: 1)

 xüsusi texniki və proqram vasitələrindən istifadə
 təşkilat tədbirlər
 normativ-hüquq aktlar
 mənəvi - etik əks təsir tədbirləri və s. 
 hamısı

Sual: Passiv təhdid nədir? (Çəki: 1)
 İS-in fəaliyyətinə təsir göstərmədən onun informasiya resurslarının icazə verilməmiş 

istifadəsinə yönəldilməsidir. 
 İS-in komponentlərinə məqsədyönlü təsir etmək yolu ilə onun normal fəaliyyətini pozmaq 

məqsədinə malik olmasıdır.
 idarə olunan təşkilatın daxilində yarananlara deyilməkdədir.
 hamısı
 heç biri

Sual: Aktiv təhdidlərə aiddir: (Çəki: 1)
 kompüterin və ya onun əməliyyat sistemlərinin sıradan çıxardılması,
 VB-də məlumatların təhrifi,
 kompüterlərdə PT-ni dağıtma,
 əlaqə xətlərinin işinin pozulması
 hamısı

Sual: İnformasiya təhlükəsizliyinin və İS-in normal fəaliyyətinin əsas təhdidlərinə aiddir: (Çəki: 
1)

 məxfi informasiyanın itkisi;
 informasiyanın gözdən salınması;
 informasiya resurslarının icazə verilməmiş istifadəsi;
 informasiya resurslarının səhv istifadəsi;
 hamısı

Sual: İnformasiya təhlükəsizliyinin və İS-in normal fəaliyyətinin əsas təhdidlərinə aiddir: (Çəki: 
1)

 abunəçilərin arasında icazə verilməmiş informasiya mübadiləsi;
 informasiyadan imtina;
 informasiya xidmətinin pozulması;
 imtiyazların qanunsuz istifadəsi.
 hamısı

Sual: Məxfi informasiyanın nəzarətsiz gedişinə aiddir: (Çəki: 1)



 vizual-optik, 
 akustik,
 elektromaqnit
 flash
 hamısı

Sual: İcazə verilməmiş məlumata girişin yayılmış yollarına aiddir: (Çəki: 1)
 akustik şüaların ələ keçirməsi və printer mətninin bərpası;
 icazə verilmiş sorğuların icrasından sonra sistemin yaddaşındakı qalıq informasiyanın 

oxunması;
 müdafiənin tədbirlərinin öhdəsindən gələrək məlumat daşıyıcılarının kopyalanması
 qeyd olunmuş istifadəçi adı altında maskalanma;
 hamısı

Sual: İcazə verilməmiş məlumata girişin yayılmış yollarına aiddir: (Çəki: 1)
 sistemin sorğuları kimi maskalanma;
 proqram tələlərindən istifadə;
 proqramlaşdırma dillərinin və əməliyyat sistemlərinin çatışmazlıqlarından istifadə;
 aparaturaya və informasiyanın girişini təmin edən xüsusi olaraq işlənib hazırlanmış aparat 

vasitələrinin rabitə xətlərinə qanunsuz qoşulması;
 hamısı

Sual: İcazə verilməmiş məlumata girişin yayılmış yollarına aiddir: (Çəki: 1)
 müdafiənin mexanizmlərinin pis niyyətlə sıradan çıxardılması;
 şifrlənmiş informasiyaların şifrini xüsusi proqramlarla açılması;
 informasiya infeksiyaları.
 proqram tələlərindən istifadə;
 hamısı

Sual: İcazə verilməmiş girişin primitiv yollarına aiddir: (Çəki: 1)
 məlumat daşıyıcılarının və sənəd tullantılarının oğurluğu;
 təşəbbüskar əməkdaşlıq;
 oğru tərəfindən əməkdaşlığa meylləndirmə;
 gizli qulaq asma;
 hamısı

Sual: “Qurd” nədir? (Çəki: 1)
 şəbəkə vasitəsilə yayılaraq maqnit daşıyıcısında öz surətini saxlamayan proqramdı
 şəbəkə vasitəsilə yayılaraq maqnit daşıyıcısında öz surətini saxlayan proqramdı
 Zərərsiz proqramdır
 hamısı
 heç biri

Sual: 1988-ci ildə İnternet şəbəkəsini darmadağın edən virus necə adlanır? (Çəki: 1)
 Moarrisa
 Morrisa
 Marrisa
 Melisa
 Morqan



Sual: İnformasiya təhlükəsizliyi sisteminin, proqram təminatının məqsədli funksiyalarına aiddir: 
(Çəki: 1)

 Hüquqi təminat 
 Təşkilati təminat 
 Texniki (aparat) təminat. 
 Proqram təminatı. 
 hamısı

Sual: İnformasiya təhlükəsizliyi sisteminin, proqram təminatının məqsədli funksiyalarına 
aiddeyidir: (Çəki: 1)

 Riyazi təminat
 Dil təminatı
 Normativ-metodik təminat
 Siyasi təminat 
 Təşkilati təminat

Sual: Hal-hazırda informasiyanın qorunmasına yönələn tədbirlərə aid deyil: (Çəki: 1)
xüsusi texniki və proqram vasitələrindən istifadə,
təşkilat tədbirlər, 
normativ-hüquq aktlar,
mənəvi - etik əks təsir tədbirləri və s. 
ekoloji tədbirlər

Sual: Sosial gərginliklə və ağır mənəvi iqlimlə müəyyən edilir: (Çəki: 1)
daxili təhdidlər
xarici təhdidlər
ümumi təhdidlər
xüsusi tədbirlər
təkmilləşdirilmiş tədbirlər

Sual: Rəqiblərin pisniyyətli hərəkətləri ilə, iqtisadi şəraitlə və başqa səbəblərlə (məsələn, təbii 
fəlakətlər) müəyyən edilir: (Çəki: 1)

daxili təhdidlər
xarici təhdidlər
ümumi təhdidlər
xüsusi tədbirlər
təkmilləşdirilmiş tədbirlər

Sual: Məxfi informasiyanın itkisinə aiddir: (Çəki: 1)
bu İnformasiya və ya xidmətə görə etibar edilmiş və ya iş prosesində məlum olmuş bir qrup 

şəxslərin dairəsi hüdudlarından məxfi informasiyanın nəzarətsiz çıxışıdır.
Cinayətkarlar və ya rəqiblər üçün konkret maraq təşkil etməyən müəyyən məlumatlara 

malik olmayan maddi obyekt nəzərdə tutulmur.
İS-in fəaliyyətinə təsir göstərmədən onun informasiya resurslarının icazə verilməmiş 

istifadəsinə yönəldilməsidir. 
İS-in komponentlərinə məqsədyönlü təsir etmək yolu ilə onun normal fəaliyyətini pozmaq 

məqsədinə malik olanlardır.
idarə olunan təşkilatın daxilində yarananlara deyilməkdədir. 



Sual: İcazə verilməmiş məlumata girişin yayılmış yollarına aiddir: (Çəki: 1)
elektron şüaların ələ keçirilməsi;
daşıyıcı rabitə xətlərinin parazit modulyasiyasının alınması məqsədi ilə məcburi 

elektromaqnit şüalandırma (işığa vermək);
gizli qulaq asma qurğularının tətbiqi;
distansiyadan şəkil çəkmə;
hamısı

Sual: İcazə verilməmiş girişin primitiv yollarına aid deyil: (Çəki: 1)
məlumat daşıyıcılarının və sənəd tullantılarının oğurluğu;
təşəbbüskar əməkdaşlıq;
oğru tərəfindən əməkdaşlığa meylləndirmə;
gizli qulaq asma;
gizli qulaq asma qurğularının tətbiqi;

Sual: İnformasiyanın təhrif və ya məhv edilməsi üçün istifadə olunurlar, nadir hallarda onların 
köməyi ilə oğurluq və ya dələduzluq edirlər: (Çəki: 1)

Məntiqi bombaya aiddir
virusa aiddir
qurda aiddir
parolların qəsbkarına aiddir
hamısına aiddir

Sual: Bu başqa proqramlara sonradan çoxalma qabiliyyətə malik olan dəyişdirilmiş surətini 
əlavə etmək yolu ilə onları yoluxdura bilən proqramdır: (Çəki: 1)

Məntiqi bombaya aiddir
virusa aiddir
qurda aiddir
parolların qəsbkarına aiddir
hamısına aiddir

Sual: Şəbəkə vasitəsilə yayılaraq maqnit daşıyıcısında öz surətini saxlamayan proqramdır: 
(Çəki: 1)

Məntiqi bombaya aiddir
virusa aiddir
qurda aiddir
parolların qəsbkarına aiddir
hamısına aiddir

Sual: Parolların oğurluğu üçün xüsusi olaraq nəzərdə tutulmuş proqramlardır: (Çəki: 1)
Məntiqi bombaya aiddir
virusa aiddir
qurda aiddir
parolların qəsbkarına aiddir
hamısına aiddir

Sual: İnformasiya resurslarının icazə verilməmiş istifadəsinə aiddir: (Çəki: 1)
İnformasiya itkisinin səbəbidir, onun gözdən salmasının vasitəsidir. Digər tərəfdən, o 

sərbəst qiymətə malikdir, çünki idarə olunan sistemə və ya onun abunəçilərinə böyük zərər 
vura bilər(İT-in tam sıradan çıxması)



İcazə verilmiş olsa da, göstərilən resursların dağılmasına, itirilməsinə və gözdən 
salınmasına gətirib çıxara bilər. Bu təhdid əksər hallarda İnformasiya texnologiyalarının 
proqram təminatında olan səhvlər nəticəsində olur.

mənbəyi İnformasiya texnologiyalarının özü olan təhdiddir. İnformasiya resurslarının 
verilməsinin ləngidilməsi abunəçi üçün ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər.

İstənilən qorunmuş sistem fövqəladə vəziyyətlərdə istifadə edilən vasitələrə və ya mövcud 
təhlükəsizlik siyasəti pozulduqda işləməyi bacaran vasitələrə malikdir. Adətən bu vasitələr 
xüsusi funksiyaları yerinə yetirən administratorlar, operatorlar, sistem proqramçıları və başqa 
istifadəçilər tərəfindən istifadə olunur.

hamısı

Sual: Proqram təminatına aiddir: (Çəki: 1)
Tələbləri informasiya mühafizə sistemində onların fəaliyyət sferası çərçivəsində məcburi 

olan qanunverici aktlar, normativ-hüquqi sənədlər, tezislər, təlimatlar, əsasnamələr, 
məcmusudur. 

Nəzərdə tutulur ki, informasiya təhlükəsizliyinin reallaşdırması müəyyən struktur vahidləri 
tərəfindən həyata keçirilir, məsələn, firmanın təhlükəsizlik xidməti və onun struktur tərkibi: 
rejim, mühafizə və başqaları.

Həm informasiyanın qorunması üçün, həm də İTS-in fəaliyyətinin təminatı üçün texniki 
vasitələrin geniş istifadəsi təsəvvür edilir

Müxtəlif itki kanallarının və informasiyaya icazə verilməmiş giriş üsullarının mövcudluğunun 
və təhlükəsinin qiymətləndirilməsini təmin edən müxtəlif informasiya, qeydiyyat, statistik və 
uçot proqramları nəzərdə tutulur.

Bu - cinayətkarların əlinə keçmiş müdafiənin zəruri texniki vasitələrinin, zonalarının və 
normalarının təhlükəsinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı müxtəlif hesabatlar üçün istifadə edilən 
riyazi metodlardır

Sual: Riyazi təminata aiddir: (Çəki: 1)
Tələbləri informasiya mühafizə sistemində onların fəaliyyət sferası çərçivəsində məcburi 

olan qanunverici aktlar, normativ-hüquqi sənədlər, tezislər, təlimatlar, əsasnamələr, 
məcmusudur. 

Nəzərdə tutulur ki, informasiya təhlükəsizliyinin reallaşdırması müəyyən struktur vahidləri 
tərəfindən həyata keçirilir, məsələn, firmanın təhlükəsizlik xidməti və onun struktur tərkibi: 
rejim, mühafizə və başqaları.

Həm informasiyanın qorunması üçün, həm də İTS-in fəaliyyətinin təminatı üçün texniki 
vasitələrin geniş istifadəsi təsəvvür edilir

Müxtəlif itki kanallarının və informasiyaya icazə verilməmiş giriş üsullarının mövcudluğunun 
və təhlükəsinin qiymətləndirilməsini təmin edən müxtəlif informasiya, qeydiyyat, statistik və 
uçot proqramları nəzərdə tutulur.

Bu - cinayətkarların əlinə keçmiş müdafiənin zəruri texniki vasitələrinin, zonalarının və 
normalarının təhlükəsinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı müxtəlif hesabatlar üçün istifadə edilən 
riyazi metodlardır

Sual: Dil təminatına aiddir: (Çəki: 1)
İnformasiya təhlükəsizliyi təminatı sahəsində mütəxəssislərin və istifadəçilərin ünsiyyətinin 

xüsusi dil vasitələrinin məcmusu. 
Nəzərdə tutulur ki, informasiya təhlükəsizliyinin reallaşdırması müəyyən struktur vahidləri 

tərəfindən həyata keçirilir, məsələn, firmanın təhlükəsizlik xidməti və onun struktur tərkibi: 
rejim, mühafizə və başqaları.

Həm informasiyanın qorunması üçün, həm də İTS-in fəaliyyətinin təminatı üçün texniki 
vasitələrin geniş istifadəsi təsəvvür edilir

Müxtəlif itki kanallarının və informasiyaya icazə verilməmiş giriş üsullarının mövcudluğunun 
və təhlükəsinin qiymətləndirilməsini təmin edən müxtəlif informasiya, qeydiyyat, statistik və 
uçot proqramları nəzərdə tutulur.



Bu - cinayətkarların əlinə keçmiş müdafiənin zəruri texniki vasitələrinin, zonalarının və 
normalarının təhlükəsinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı müxtəlif hesabatlar üçün istifadə edilən 
riyazi metodlardır

Sual: Normativ-metodik təminata aiddir: (Çəki: 1)
Bura informasiyanın qorunması funksiyalarını reallaşdıran orqanların, xidmətlərin, 

vasitələrin fəaliyyətinin normaları və reqlamentləri, məxfiliyin sərt tələblərinə riayət etmə 
şəraitində öz işini yerinə yetirən zaman istifadəçilərin fəaliyyətini təmin edən müxtəlif növ 
metodika daxildir.

Nəzərdə tutulur ki, informasiya təhlükəsizliyinin reallaşdırması müəyyən struktur vahidləri 
tərəfindən həyata keçirilir, məsələn, firmanın təhlükəsizlik xidməti və onun struktur tərkibi: 
rejim, mühafizə və başqaları.

Həm informasiyanın qorunması üçün, həm də İTS-in fəaliyyətinin təminatı üçün texniki 
vasitələrin geniş istifadəsi təsəvvür edilir

Müxtəlif itki kanallarının və informasiyaya icazə verilməmiş giriş üsullarının mövcudluğunun 
və təhlükəsinin qiymətləndirilməsini təmin edən müxtəlif informasiya, qeydiyyat, statistik və 
uçot proqramları nəzərdə tutulur.

Bu - cinayətkarların əlinə keçmiş müdafiənin zəruri texniki vasitələrinin, zonalarının və 
normalarının təhlükəsinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı müxtəlif hesabatlar üçün istifadə edilən 
riyazi metodlardır

Sual: Maneəyə aiddir: (Çəki: 1)
cinayətkarı müdafiə edilən informasiya aparan yola fiziki sədd (aparaturaya, məlumat 

daşıyıcıları və s.) çəkmə metodudur
Nəzərdə tutulur ki, informasiya təhlükəsizliyinin reallaşdırması müəyyən struktur vahidləri 

tərəfindən həyata keçirilir, məsələn, firmanın təhlükəsizlik xidməti və onun struktur tərkibi: 
rejim, mühafizə və başqaları.

Həm informasiyanın qorunması üçün, həm də İTS-in fəaliyyətinin təminatı üçün texniki 
vasitələrin geniş istifadəsi təsəvvür edilir

Müxtəlif itki kanallarının və informasiyaya icazə verilməmiş giriş üsullarının mövcudluğunun 
və təhlükəsinin qiymətləndirilməsini təmin edən müxtəlif informasiya, qeydiyyat, statistik və 
uçot proqramları nəzərdə tutulur.

Bu - cinayətkarların əlinə keçmiş müdafiənin zəruri texniki vasitələrinin, zonalarının və 
normalarının təhlükəsinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı müxtəlif hesabatlar üçün istifadə edilən 
riyazi metodlardır

Sual: Girişi idarəetmə müdafiənin funksiyalarını daxildir: (Çəki: 1)
istifadəçilərin, personalın və sistemin (hər obyektinə şəxsi identifikatorun verilməsi) 

resurslarının eyniləşdirməsi;
obyektin və ya subyektin onlara təqdim edilmiş identifikator görə (həqiqiliyin təyin 

olunması) tanınması;
səlahiyyətlərin (həftənin gününün, günün vaxtının; sorğu edilən resursların və 

prosedurların müəyyən edilmiş reqlamentə uyğunluğunun yoxlaması) yoxlaması;
müəyyən edilmiş reqlament daxilində iş şəraitlərinin həlli və yaradılması;
hamısı

Sual: Meylə aiddir: (Çəki: 1)
cinayətkarı müdafiə edilən informasiya aparan yola fiziki sədd (aparaturaya, məlumat 

daşıyıcıları və s.) çəkmə metodudur
istifadəçiləri və İnformasiya sistemləri personalını yaranmış mənəvi və etik normalara 

riayət etmək hesabına müəyyən edilmiş intizamı pozmamaq meyli oyadan müdafiə 
metodudur.



Həm informasiyanın qorunması üçün, həm də İTS-in fəaliyyətinin təminatı üçün texniki 
vasitələrin geniş istifadəsi təsəvvür edilir

Müxtəlif itki kanallarının və informasiyaya icazə verilməmiş giriş üsullarının mövcudluğunun 
və təhlükəsinin qiymətləndirilməsini təmin edən müxtəlif informasiya, qeydiyyat, statistik və 
uçot proqramları nəzərdə tutulur.

Bu - cinayətkarların əlinə keçmiş müdafiənin zəruri texniki vasitələrinin, zonalarının və 
normalarının təhlükəsinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı müxtəlif hesabatlar üçün istifadə edilən 
riyazi metodlardır

Sual: Məxfiliyin təminatı və ötürülən xəbərlərin mötəbərliyi (həqiqiliyi) haqqında elmdir: (Çəki: 1)
Kriptoqrafiya
tomoqrafiya
etnoqrafiya
düzgün cavab yoxdur
xronoqrafiya

BÖLMƏ: 09#03
Ad 09#03

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İcazə verilməmiş məlumata girişin yayılmış yollarına aiddir: (Çəki: 1)
 elektron şüaların ələ keçirilməsi
 daşıyıcı rabitə xətlərinin parazit modulyasiyasının alınması məqsədi ilə məcburi 

elektromaqnit şüalandırma (işığa vermək);
 gizli qulaq asma qurğularının tətbiqi;
 distansiyadan şəkil çəkmə;
 hamısı

Sual: İnformasiya təhlükəsizliyinin və İnformasiya sisteminin normal fəaliyyətinin əsas 
təhdidlərinə aid deyil: (Çəki: 1)

məxfi informasiyanın itkisi;
informasiyanın gözdən salınması;
informasiya resurslarının icazə verilməmiş istifadəsi;
informasiya resurslarının səhv istifadəsi;
imtiyazların qanuni istifadəsi

Sual: İcazə verilməmiş giriş nədir: (Çəki: 1)
bu qorunan məlumatlara giriş hüquqlarına malik olmayan şəxsin məxfi informasiyaya qeyri-

qanuni şəkildə qəsdən yiyələnməsidir
Cinayətkarlar və ya rəqiblər üçün konkret maraq təşkil etməyən müəyyən məlumatlara 

malik olmayan maddi obyekt nəzərdə tutulmur.
İS-in fəaliyyətinə təsir göstərmədən onun informasiya resurslarının icazə verilməmiş 

istifadəsinə yönəldilməsidir. 
İS-in komponentlərinə məqsədyönlü təsir etmək yolu ilə onun normal fəaliyyətini pozmaq 

məqsədinə malik olanlardır.
idarə olunan təşkilatın daxilində yarananlara deyilməkdədir. 



Sual: Ticarət sirlərinin itkisi üçün ilkin şərtləri yaradan səbəblərə və şərtlərə aiddir: (Çəki: 1)
təşkilatının işçilərinin məxfi informasiyanın müdafiəsi qaydalarını kifayət qədər bilməməsi 

və onlara ciddi riayət edilməsi zərurətini başa düşməməsi;
məxfi informasiyanın emalının tövsiyə edilməmiş texniki vasitələrindən istifadəsi;
hüquqi, təşkilati və mühəndis-texniki tədbirlər ilə informasiyanın qorunması qaydalarına 

riayət edilməsinə zəif nəzarət;
kadr dəyişkənliyi, o cümlədən, kommersiya sirri təşkil edən məlumatlarla yiyələnənlər; 
hamısı

Sual: İnformasiya resurslarının səhv istifadəsinə aiddir: (Çəki: 1)
İnformasiya itkisinin səbəbidir, onun gözdən salmasının vasitəsidir. Digər tərəfdən, o 

sərbəst qiymətə malikdir, çünki idarə olunan sistemə və ya onun abunəçilərinə böyük zərər 
vura bilər(İT-in tam sıradan çıxması)

İcazə verilmiş olsa da, göstərilən resursların dağılmasına, itirilməsinə və gözdən 
salınmasına gətirib çıxara bilər. Bu təhdid əksər hallarda İnformasiya texnologiyalarının 
proqram təminatında olan səhvlər nəticəsində olur.

mənbəyi İnformasiya texnologiyalarının özü olan təhdiddir. İnformasiya resurslarının 
verilməsinin ləngidilməsi abunəçi üçün ağır nəticələrə gətirib çıxara biler

İstənilən qorunmuş sistem fövqəladə vəziyyətlərdə istifadə edilən vasitələrə və ya mövcud 
təhlükəsizlik siyasəti pozulduqda işləməyi bacaran vasitələrə malikdir. Adətən bu vasitələr 
xüsusi funksiyaları yerinə yetirən administratorlar, operatorlar, sistem proqramçıları və başqa 
istifadəçilər tərəfindən istifadə olunur.

hamisi

Sual: İnformasiya xidmətinin pozulmasına aiddir: (Çəki: 1)
İnformasiya itkisinin səbəbidir, onun gözdən salmasının vasitəsidir. Digər tərəfdən, o 

sərbəst qiymətə malikdir, çünki idarə olunan sistemə və ya onun abunəçilərinə böyük zərər 
vura bilər(İT-in tam sıradan çıxması)

İcazə verilmiş olsa da, göstərilən resursların dağılmasına, itirilməsinə və gözdən 
salınmasına gətirib çıxara bilər. Bu təhdid əksər hallarda İnformasiya texnologiyalarının 
proqram təminatında olan səhvlər nəticəsində olur.

mənbəyi İnformasiya texnologiyalarının özü olan təhdiddir. İnformasiya resurslarının 
verilməsinin ləngidilməsi abunəçi üçün ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər.

İstənilən qorunmuş sistem fövqəladə vəziyyətlərdə istifadə edilən vasitələrə və ya mövcud 
təhlükəsizlik siyasəti pozulduqda işləməyi bacaran vasitələrə malikdir. Adətən bu vasitələr 
xüsusi funksiyaları yerinə yetirən administratorlar, operatorlar, sistem proqramçıları və başqa 
istifadəçilər tərəfindən istifadə olunur.

hamısı

Sual: İmtiyazlardan qanunsuz istifadəsinə aiddir: (Çəki: 1)
İnformasiya itkisinin səbəbidir, onun gözdən salmasının vasitəsidir. Digər tərəfdən, o 

sərbəst qiymətə malikdir, çünki idarə olunan sistemə və ya onun abunəçilərinə böyük zərər 
vura bilər(İT-in tam sıradan çıxması)

İcazə verilmiş olsa da, göstərilən resursların dağılmasına, itirilməsinə və gözdən 
salınmasına gətirib çıxara bilər. Bu təhdid əksər hallarda İnformasiya texnologiyalarının 
proqram təminatında olan səhvlər nəticəsində olur.

mənbəyi İnformasiya texnologiyalarının özü olan təhdiddir. İnformasiya resurslarının 
verilməsinin ləngidilməsi abunəçi üçün ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər.

İstənilən qorunmuş sistem fövqəladə vəziyyətlərdə istifadə edilən vasitələrə və ya mövcud 
təhlükəsizlik siyasəti pozulduqda işləməyi bacaran vasitələrə malikdir. Adətən bu vasitələr 
xüsusi funksiyaları yerinə yetirən administratorlar, operatorlar, sistem proqramçıları və başqa 
istifadəçilər tərəfindən istifadə olunur.



hamısı

Sual: Hüquqi təminata aiddir: (Çəki: 1)
Tələbləri informasiya mühafizə sistemində onların fəaliyyət sferası çərçivəsində məcburi 

olan qanunverici aktlar, normativ-hüquqi sənədlər, tezislər, təlimatlar, əsasnamələr, 
məcmusudur. 

Nəzərdə tutulur ki, informasiya təhlükəsizliyinin reallaşdırması müəyyən struktur vahidləri 
tərəfindən həyata keçirilir, məsələn, firmanın təhlükəsizlik xidməti və onun struktur tərkibi: 
rejim, mühafizə və başqaları.

Həm informasiyanın qorunması üçün, həm də İTS-in fəaliyyətinin təminatı üçün texniki 
vasitələrin geniş istifadəsi təsəvvür edilir

Müxtəlif itki kanallarının və informasiyaya icazə verilməmiş giriş üsullarının mövcudluğunun 
və təhlükəsinin qiymətləndirilməsini təmin edən müxtəlif informasiya, qeydiyyat, statistik və 
uçot proqramları nəzərdə tutulur.

Bu - cinayətkarların əlinə keçmiş müdafiənin zəruri texniki vasitələrinin, zonalarının və 
normalarının təhlükəsinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı müxtəlif hesabatlar üçün istifadə edilən 
riyazi metodlardır

Sual: Təşkilati təminata aiddir: (Çəki: 1)
Tələbləri informasiya mühafizə sistemində onların fəaliyyət sferası çərçivəsində məcburi 

olan qanunverici aktlar, normativ-hüquqi sənədlər, tezislər, təlimatlar, əsasnamələr, 
məcmusudur. 

Nəzərdə tutulur ki, informasiya təhlükəsizliyinin reallaşdırması müəyyən struktur vahidləri 
tərəfindən həyata keçirilir, məsələn, firmanın təhlükəsizlik xidməti və onun struktur tərkibi: 
rejim, mühafizə və başqaları.

Həm informasiyanın qorunması üçün, həm də İTS-in fəaliyyətinin təminatı üçün texniki 
vasitələrin geniş istifadəsi təsəvvür edilir

Müxtəlif itki kanallarının və informasiyaya icazə verilməmiş giriş üsullarının mövcudluğunun 
və təhlükəsinin qiymətləndirilməsini təmin edən müxtəlif informasiya, qeydiyyat, statistik və 
uçot proqramları nəzərdə tutulur.

Bu - cinayətkarların əlinə keçmiş müdafiənin zəruri texniki vasitələrinin, zonalarının və 
normalarının təhlükəsinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı müxtəlif hesabatlar üçün istifadə edilən 
riyazi metodlardır

Sual: Texniki (aparat) təminata aiddir: (Çəki: 1)
Tələbləri informasiya mühafizə sistemində onların fəaliyyət sferası çərçivəsində məcburi 

olan qanunverici aktlar, normativ-hüquqi sənədlər, tezislər, təlimatlar, əsasnamələr, 
məcmusudur. 

Nəzərdə tutulur ki, informasiya təhlükəsizliyinin reallaşdırması müəyyən struktur vahidləri 
tərəfindən həyata keçirilir, məsələn, firmanın təhlükəsizlik xidməti və onun struktur tərkibi: 
rejim, mühafizə və başqaları.

Həm informasiyanın qorunması üçün, həm də İTS-in fəaliyyətinin təminatı üçün texniki 
vasitələrin geniş istifadəsi təsəvvür edilir

Müxtəlif itki kanallarının və informasiyaya icazə verilməmiş giriş üsullarının mövcudluğunun 
və təhlükəsinin qiymətləndirilməsini təmin edən müxtəlif informasiya, qeydiyyat, statistik və 
uçot proqramları nəzərdə tutulur.

Bu - cinayətkarların əlinə keçmiş müdafiənin zəruri texniki vasitələrinin, zonalarının və 
normalarının təhlükəsinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı müxtəlif hesabatlar üçün istifadə edilən 
riyazi metodlardır

BÖLMƏ: 10#02
Ad 10#02

Suallardan 43



Maksimal faiz 43

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: New Xerox Movement proqramının məqsədinə aiddeyildir: (Çəki: 1)
yeni məhsulun mənimsənməsi; 
istehsala çəkilən xərclərə nəzarət;
yeni baza texnologiyalarının tətbiqi ;
marketinqin rolunun artırılması ;
təhlükəsizlik tədbirlərinin güçləndirilməsi;

Sual: New Xerox Movement proqramının aləti aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1)
Bençmarkinq
marketinq
təhlükəsizlik
ekonometrika
 innovasiya 

Sual: Aşağıda verilən tərifi hansı terminə aidetmək olar? Başqaları ilə müqayisə etmək yolu ilə 
öz şirkətinin göstəricilərinin ölçülməsidir. (Çəki: 1)

ekonometrikanın 
marketinqin
təhlükəsizlikyin
Bençmarkinqin
innovasiyanın 

Sual: Bençmarkinq prosesinin birinci əsas mərhələsinə aiddir : (Çəki: 1)
Ən yaxşı şirkətlərin müəyyən edilməsi;
Sizin şirkətinizdə yaxşılaşması tələb olunan funksiyaların və proseslərin müəyyən edilməsi;
Sizin şirkətinizin göstəricilərinin ölçülməsi;
Başqa şirkətlərin göstəricilərinin ölçülməsi;
Alınmış informasiyadan sizin şirkətin göstəricilərinin yaxşılaşması üçün istifadə edilməsi;

Sual: Bençmarkinq prosesinin ikinci əsas mərhələsinə aiddir : (Çəki: 1)
Sizin şirkətinizin göstəricilərinin ölçülməsi;
Başqa şirkətlərin göstəricilərinin ölçülməsi;
Alınmış informasiyadan sizin şirkətin göstəricilərinin yaxşılaşması üçün istifadə edilməsi;
Ən yaxşı şirkətlərin müəyyən edilməsi;
Sizin şirkətinizdə yaxşılaşması tələb olunan funksiyaların və proseslərin müəyyən edilməsi;

Sual: Bençmarkinq prosesinin üçüncü əsas mərhələsinə aiddir : (Çəki: 1)
Sizin şirkətinizin göstəricilərinin ölçülməsi;
Başqa şirkətlərin göstəricilərinin ölçülməsi;
Alınmış informasiyadan sizin şirkətin göstəricilərinin yaxşılaşması üçün istifadə edilməsi;
Ən yaxşı şirkətlərin müəyyən edilməsi;
Sizin şirkətinizdə yaxşılaşması tələb olunan funksiyaların və proseslərin müəyyən edilməsi;



Sual: Bençmarkinq prosesinin dördüncü əsas mərhələsinə aiddir : (Çəki: 1)
Sizin şirkətinizin göstəricilərinin ölçülməsi;
Başqa şirkətlərin göstəricilərinin ölçülməsi;
Alınmış informasiyadan sizin şirkətin göstəricilərinin yaxşılaşması üçün istifadə edilməsi;
Ən yaxşı şirkətlərin müəyyən edilməsi;
Sizin şirkətinizdə yaxşılaşması tələb olunan funksiyaların və proseslərin müəyyən edilməsi;

Sual: Bençmarkinq prosesinin beşinci əsas mərhələsinə aiddir : (Çəki: 1)
Sizin şirkətinizin göstəricilərinin ölçülməsi;
Başqa şirkətlərin göstəricilərinin ölçülməsi;
Alınmış informasiyadan sizin şirkətin göstəricilərinin yaxşılaşması üçün istifadə edilməsi;
Ən yaxşı şirkətlərin müəyyən edilməsi;
Sizin şirkətinizdə yaxşılaşması tələb olunan funksiyaların və proseslərin müəyyən edilməsi;

Sual: Bençmarkinqin qızıl qaydası nədir? (Çəki: 1)
Özünüzün təqdim edə biləcəyiniz informasiyanı soruşun;
Başqa şirkətlərin göstəricilərinin ölçülməsi;
Alınmış informasiyadan sizin şirkətin göstəricilərinin yaxşılaşması üçün istifadə edilməsi;
Ən yaxşı şirkətlərin müəyyən edilməsi;
Sizin şirkətinizdə yaxşılaşması tələb olunan funksiyaların və proseslərin müəyyən edilməsi;

Sual: Bençmarkinqin davranış kodeksinə aiddeyildir: (Çəki: 1)
Qanunilik prinsipi 
Mübadilə prinsipi
Məxfilik prinsipi
İstifadə prinsipi
İkinci tərəfin əlaqəsi prinsipi

Sual: Bençmarkinqin davranış kodeksinə aiddeyildir: (Çəki: 1)
Hazırlıq prinsipi 
Üçüncü tərəfin əlaqəsi prinsipi
Birinci tərəfin əlaqəsi prinsipi
İştirak prinsipi
İstifadə prinsipi

Sual: ABŞ biznesində ən nüfuzlu mükafat necə adlanır? (Çəki: 1)
Kolbun Boldrij mükafatı 
Malkolmun Boldrij mükafatı
Xeroxun mükafatı
Polsun mükafatı
Alkolbun Boldiraj mükafatı

Sual: İddiaçı-şirkətlərin qiymətləndirildiyi əsas nominasiya hansıdır? (Çəki: 1)
"İnformasiya və təhlil" nominasiyası
" Təhlil və informasiya " nominasiyası
" Liderlik " nominasiyası
" Prosesləri idarəetmə " nominasiyası
"Strateji planlaşdırma" nominasiyası



Sual: İddiaçı-şirkətlərin qiymətləndirildiyi qalan nominasiyalara aiddeyildir: (Çəki: 1)
"İnsan resursları " nominasiyası
" İnformasiya və təhlil " nominasiyası
" Liderlik " nominasiyası
" Prosesləri idarəetmə " nominasiyası
"Strateji planlaşdırma" nominasiyası

Sual: Savadlı (səriştəli) mütəxəssis nələri etməyə borcludur: (Çəki: 1)
kommersiya firmasının təhlükəsizliyinin və onun rəbərliyinin şəxsi təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi üzrə kompleks tədbirlər işləyib hazırlamalı;
məxfi informasiyanın, o cümldən kompyuter yaddaşında saxlanılan informasiyanın 

mühafizəsini həyata keçirməli;
gizli texniki müşahidə və dinləmə vasitələrini tətbiq etməyi bacarmalı;
rəqiblər tərəfindən anaoloji tədbirlərin aparılmasına qarşı əks təsir göstərməli;
hamısı

Sual: Savadlı (səriştəli) mütəxəssis nələri etməyə borcludur: (Çəki: 1)
firmanın əməkdaşlarının etibarlılıqlarının yoxlanılmasını (o cümlədən, gizli surətdə) təşkil 

etməli;
firma işçilərinin rəqiblərlə və ya kriminal strukturlarla əməkdaşlıq etmə halları (aşkar etməli) 

haqqında xəbərdarlıq etməli; 
cinayətlərin və başqa hadisələrin təhqiq edilməsi zamanı istintaq orqanları və polislərlə 

qarşılıqlı əlaqəyə girməli;
özündə partnyorların maliyyə-iqtisadi vəziyyətinin təhlilini, rəqiblərin və potensial 

müştərilərin qiymətləndirilməsini əks etdirən sənədləri hazırlamalı;
hamısı

Sual: Nəzarət – təftiş komissiyasına nələr aiddir: (Çəki: 1)
sənədlərin (materialların, məlumatların, qiymətlilərin) mövcud olması, vəziyyəti və uçotu 

üzrə rüblük və illik komissiyalar;
dövri sənədlərin, elanların, prospektlərin, intervyuların və mətbuat, radio və televiziya, 

seminar, simpozium, konfrans və s.-dəki başqa çıxışların nəşr etdirilməsi imkanlarının 
qiymətləndirilməsi üzrə komissiya;

kommersiya sirrinin mühafizə edilməsi üzrə bilik və bacarıqların yoxlanılması, həmçinin 
firmanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə təşkil edilmiş tədbirlərin effektivliyinin və 
etibarlılığıın qiymətləndirilməsi üçün müvəqqəti yoxlama komissiyaları;

firmanın təhlükəsizliyinin auditi üzrə xüsusi qruplar.
hamısı

Sual: Firmanın təhlükəsizlik xidmətinin hüquqi-mühafizə şərtləri: (Çəki: 1)
TX-nin güc və vasitələrinin kifayət qədər olmaması;
Kriminal şərait və mütəşəkkil cinayətkarlıq fəaliyyətinin xüsusiyyətləri haqqında informasiya 

mənbələrinin məhdudluğu;
Material qiymətlilərinin və maliyyə vəsaitlərinin uzaq məsafələrə nəql edilməsi üzərində 

mühafizənin çətinliyi;
Firma və TX-nin yeni əməkdaşları haqqında informasiyanın əldə edilməsinin zəruriliyi;
hamısı

Sual: Böhran qrupuna daxildir: (Çəki: 1)
firmanın rəhbəri;
hüquqşünas;



maliyyəçi;
təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri
hamısı

Sual: Böhran qrupu hansı məsələləri həll edir: (Çəki: 1)
şəraitin qiymətləndirilməsi;
təhlükəsizlik üzrə təxirəsalınmaz tədbirlərin qəbul edilməsi;
fövqəladə şəraitdə firmanın fəaliyyətinin idarə edilməsi;
hüquq-mühafizə orqanları ilə operativ qarşılıqlı təsirin təmin edilməsi
hamısı

Sual: Gündəlik rejimə daxildir: (Çəki: 1)
bütün təhlükə növlərinin proqnozlaşdırılması, aşkar edilməsi, qiymətləndirilməsi, qarşısının 

alınması və neytrallaşdırılması üzrə fəaliyyətlər;
təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə plan və proqramlarının işlənib hazırlanması və 

korreksiya edilməsi;
kadrların seçilməsi, öyrədilməsi, monitorinqi və təkmilləşdirilməsi və bir sıra başqa 

fəaliyyətlər.
hamısı
Heç biri

Sual: Yüksək hazılıq rejiminə daxildir: (Çəki: 1)
təhlükələrin dəf edilməsi planlarının dəqiqləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi;
dəstək güclərinin hazırlığının artırılması;
operativ idarəetmə qrupunun işə başlaması.
hamısı
heç biri

Sual: Bençmarkinq nədir: (Çəki: 1)
bu dünya biznesinin liderlərindən istənilən hər hansı bir təşkilatın, bu təşkilata öz 

göstəricilərini yaxşılaşdırmağa kömək edə biləcək informasiyanın alınması məqsədi ilə 
fasiləsiz qiymətləndirilməsi və müqayisəsi prosesidir.

istifadəçiləri və İnformasiya sistemləri personalını yaranmış mənəvi və etik normalara 
riayət etmək hesabına müəyyən edilmiş intizamı pozmamaq meyli oyadanmüdafiə metodudur 

Həm informasiyanın qorunması üçün, həm də İTS-in fəaliyyətinin təminatı üçün texniki 
vasitələrin geniş istifadəsi təsəvvür edilir

Müxtəlif itki kanallarının və informasiyaya icazə verilməmiş giriş üsullarının mövcudluğunun 
və təhlükəsinin qiymətləndirilməsini təmin edən müxtəlif informasiya, qeydiyyat, statistik və 
uçot proqramları nəzərdə tutulur.

Bu - cinayətkarların əlinə keçmiş müdafiənin zəruri texniki vasitələrinin, zonalarının və 
normalarının təhlükəsinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı müxtəlif hesabatlar üçün istifadə edilən 
riyazi metodlardır

Sual: New Xerox Movement proqramının məqsədinə aiddir: (Çəki: 1)
yeni məhsulun mənimsənməsi; 
istehsala çəkilən xərclərə nəzarət;
yeni baza texnologiyalarının tətbiqi ;
marketinqin rolunun artırılması ;
hamısı



Sual: Yaxşılaşması tələb olunan əhəmiyyətli funksiyaların və ya proseslərin müəyyən edilməsi 
bençmarkinqin neçənci mərhələsində baş verir: (Çəki: 1)

1-ci mərhələsində
2-ci mərhələsində
3-cü mərhələsində
4-cü mərhələsində
5-ci mərhələsində

Sual: Ən yaxşı şirkətlərin təyini bençmarkinqin neçənci mərhələsində baş verir: (Çəki: 1)
1-ci mərhələsində
 2-ci mərhələsində
3-cü mərhələsində
4-cü mərhələsində
5-ci mərhələsində

Sual: Sizin şirkətinizin göstəricilərinin ölçülməsi bençmarkinqin neçənci mərhələsində baş verir: 
(Çəki: 1)

1-ci mərhələsində
2-ci mərhələsində
3-cü mərhələsində
4-cü mərhələsində
5-ci mərhələsində

Sual: Başqa şirkətlərin göstəricilərinin ölçüsü bençmarkinqin neçənci mərhələsində baş verir: 
(Çəki: 1)

1-ci mərhələsində
2-ci mərhələsində
3-cü mərhələsində
4-cü mərhələsində
5-ci mərhələsində

Sual: Alınmış informasiyadan sizin şirkətinizin göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün istifadə 
olunması bençmarkinqin neçənci mərhələsində baş verir: (Çəki: 1)

1-ci mərhələsində
2-ci mərhələsində
3-cü mərhələsində
4-cü mərhələsində
5-ci mərhələsində

Sual: Bençmarkinqdə Qanunilik prinsipinə aiddir: (Çəki: 1)
Əgər heç olmasa fəaliyyətin qanuniliyi haqqında hər hansı şübhələr varsa, bu fəaliyyətə 

təşəbbüs etməyin
İnformasiyasını bençmarkinq üzrə partnyorunuza ondan soruşduğunuzla eyni şəkildə və 

keyfiyyətdə verməyə çalışın
Bençmarkinqdə, ona cəlb edilmiş şəxslər və şirkətlər üçün qarşılıqlı mübadiləni məxfi kimi 

qiymətləndirin
Bençmarkinq zamanı alınmış informasiyadan yalnız, bençmarkinq tədqiqatında iştirak 

edən şirkətlərdə əməliyyatların və ya proseslərin qısaca və dürüst ifadə edildiyi kimi 
təkmilləşdirməsi məqsədi üçün istifadə edin

İmkan olduqda öz partnyorlarınız vasitəsilə bençmarkinq üçün əlaqələr qurun.



Sual: Bençmarkinqdə Mübadilə prinsipinə aiddir: (Çəki: 1)
Əgər heç olmasa fəaliyyətin qanuniliyi haqqında hər hansı şübhələr varsa, bu fəaliyyətə 

təşəbbüs etməyin
İnformasiyasını bençmarkinq üzrə partnyorunuza ondan soruşduğunuzla eyni şəkildəvə 

keyfiyyətdə verməyə çalışın 
Bençmarkinqdə, ona cəlb edilmiş şəxslər və şirkətlər üçün qarşılıqlı mübadiləni məxfi kimi 

qiymətləndirin
Bençmarkinq zamanı alınmış informasiyadan yalnız, bençmarkinq tədqiqatında iştirak 

edən şirkətlərdə əməliyyatların və ya proseslərin qısaca və dürüst ifadə edildiyi kimi 
təkmilləşdirməsi məqsədi üçün istifadə edin

İmkan olduqda öz partnyorlarınız vasitəsilə bençmarkinq üçün əlaqələr qurun

Sual: Bençmarkinqdə Məxfilik prinsipinə aiddir: (Çəki: 1)
Əgər heç olmasa fəaliyyətin qanuniliyi haqqında hər hansı şübhələr varsa, bu fəaliyyətə 

təşəbbüs etməyin
İnformasiyasını bençmarkinq üzrə partnyorunuza ondan soruşduğunuzla eyni şəkildə və 

keyfiyyətdə verməyə çalışın
Bençmarkinq zamanı alınmış informasiyadan yalnız, bençmarkinq tədqiqatında iştirak 

edən şirkətlərdə əməliyyatların və ya proseslərin qısaca və dürüst ifadə edildiyi kimi 
təkmilləşdirməsi məqsədi üçün istifadə edin

Bençmarkinqdə, ona cəlb edilmiş şəxslər və şirkətlər üçün qarşılıqlı mübadiləni məxfi kimi 
qiymətləndirin

İmkan olduqda öz partnyorlarınız vasitəsilə bençmarkinq üçün əlaqələr qurun

Sual: Bençmarkinqdə İstifadə prinsipinə aiddir: (Çəki: 1)
Əgər heç olmasa fəaliyyətin qanuniliyi haqqında hər hansı şübhələr varsa, bu fəaliyyətə 

təşəbbüs etməyin
İnformasiyasını bençmarkinq üzrə partnyorunuza ondan soruşduğunuzla eyni şəkildə və 

keyfiyyətdə verməyə çalışın
Bençmarkinqdə, ona cəlb edilmiş şəxslər və şirkətlər üçün qarşılıqlı mübadiləni məxfi kimi 

qiymətləndirin
Bençmarkinq zamanı alınmış informasiyadan yalnız, bençmarkinq tədqiqatında iştirak 

edən şirkətlərdə əməliyyatların və ya proseslərin qısaca və dürüst ifadə edildiyi kimi 
təkmilləşdirməsi məqsədi üçün istifadə edin

İmkan olduqda öz partnyorlarınız vasitəsilə bençmarkinq üçün əlaqələr qurun

Sual: Bençmarkinqdə Birinci tərəfin əlaqəsi prinsipinə aiddir: (Çəki: 1)
Əgər heç olmasa fəaliyyətin qanuniliyi haqqında hər hansı şübhələr varsa, bu fəaliyyətə 

təşəbbüs etməyin
İnformasiyasını bençmarkinq üzrə partnyorunuza ondan soruşduğunuzla eyni şəkildə və 

keyfiyyətdə verməyə çalışın
Bençmarkinqdə, ona cəlb edilmiş şəxslər və şirkətlər üçün qarşılıqlı mübadiləni məxfi kimi 

qiymətləndirin
Bençmarkinq zamanı alınmış informasiyadan yalnız, bençmarkinq tədqiqatında iştirak 

edən şirkətlərdə əməliyyatların və ya proseslərin qısaca və dürüst ifadə edildiyi kimi 
təkmilləşdirməsi məqsədi üçün istifadə edin

İmkan olduqda öz partnyorlarınız vasitəsilə bençmarkinq üçün əlaqələr qurun

Sual: Bençmarkinqdə Hazırlıq prinsipinə aiddir: (Çəki: 1)
Əgər heç olmasa fəaliyyətin qanuniliyi haqqında hər hansı şübhələr varsa, bu fəaliyyətə 

təşəbbüs etməyin



İnformasiyasını bençmarkinq üzrə partnyorunuza ondan soruşduğunuzla eyni şəkildə və 
keyfiyyətdə verməyə çalışın

Bençmarkinqdə, ona cəlb edilmiş şəxslər və şirkətlər üçün qarşılıqlı mübadiləni məxfi kimi 
qiymətləndirin

Bençmarkinq zamanı alınmış informasiyadan yalnız, bençmarkinq tədqiqatında iştirak 
edən şirkətlərdə əməliyyatların və ya proseslərin qısaca və dürüst ifadə edildiyi kimi 
təkmilləşdirməsi məqsədi üçün istifadə edin

Qabaqcadan bençmarkinq üzrə birinci əlaqəyə hazırlaşaraq bençmarkinqin faydalılığını və 
səmərəliyinin anlaşıldığını nümayiş etdirin

Sual: Bençmarkinqdə Tamamlama prinsipinə aiddir: (Çəki: 1)
Əgər heç olmasa fəaliyyətin qanuniliyi haqqında hər hansı şübhələr varsa, bu fəaliyyətə 

təşəbbüs etməyin
İnformasiyasını bençmarkinq üzrə partnyorunuza ondan soruşduğunuzla eyni şəkildə və 

keyfiyyətdə verməyə çalışın
Bençmarkinqdə, ona cəlb edilmiş şəxslər və şirkətlər üçün qarşılıqlı mübadiləni məxfi kimi 

qiymətləndirin
Bençmarkinq zamanı alınmış informasiyadan yalnız, bençmarkinq tədqiqatında iştirak 

edən şirkətlərdə əməliyyatların və ya proseslərin qısaca və dürüst ifadə edildiyi kimi 
təkmilləşdirməsi məqsədi üçün istifadə edin

Bençmarkinq üzrə partnyorunuza verilmiş hər bir öhdəliyi vaxtında və bütövlüklə yerinə 
yetirin. Hər bir bençmarkinq tədqiqatını qarşılıqlı razılaşdırılmış kimi tamamlayın

Sual: Bençmarkinqdə Anlaşılma və hərəkətlər prinsipinə aiddir: (Çəki: 1)
Bençmarkinq üzrə partnyorunuzun ünsiyyətin və əməkdaşlığın hansı üsuluna üstünlük 

verdiyini öyrənməyə çalışın. Bençmarkinq üzrə partnyorunuzla gözəl ünsiyyət üsuluna 
tərəfdar olun.

İnformasiyasını bençmarkinq üzrə partnyorunuza ondan soruşduğunuzla eyni şəkildə və 
keyfiyyətdə verməyə çalışın

Bençmarkinqdə, ona cəlb edilmiş şəxslər və şirkətlər üçün qarşılıqlı mübadiləni məxfi kimi 
qiymətləndirin

Bençmarkinq zamanı alınmış informasiyadan yalnız, bençmarkinq tədqiqatında iştirak 
edən şirkətlərdə əməliyyatların və ya proseslərin qısaca və dürüst ifadə edildiyi kimi 
təkmilləşdirməsi məqsədi üçün istifadə edin

Bençmarkinq üzrə partnyorunuza verilmiş hər bir öhdəliyi vaxtında və bütövlüklə yerinə 
yetirin. Hər bir bençmarkinq tədqiqatını qarşılıqlı razılaşdırılmış kimi tamamlayın

Sual: Daxili bençmarkinqə aiddir: (Çəki: 1)
korporasiyanın daxilində həyata keçirilən bençmarkinq prosesi təsəvvür edilir
spesifiki məhsulların tədqiqini, prosesin mümkünlüyünü və ya müəssisə-rəqibləri inzibati 

metodlarını nəzərdə tutur.
həmin sektorda iki və ya çoxlu təşkilatların müəyyən funksiyasının müqayisəsidir
bu növdə strateji bençmarkinqin assosiativ bençmarkinqlə tətbiqinə baxılır
burada sahibkarlıq fəaliyyətindən asılı olmayaraq iki və ya daha çox təşkilatın müəyyən 

funksiyası müqayisə edilir

Sual: Rəqabət qabiliyyətli bençmarkinqə aiddir: (Çəki: 1)
korporasiyanın daxilində həyata keçirilən bençmarkinq prosesi təsəvvür edilir
spesifiki məhsulların tədqiqini, prosesin mümkünlüyünü və ya müəssisə-rəqibləri inzibati 

metodlarını nəzərdə tutur.
həmin sektorda iki və ya çoxlu təşkilatların müəyyən funksiyasının müqayisəsidir
bu növdə strateji bençmarkinqin assosiativ bençmarkinqlə tətbiqinə baxılır



burada sahibkarlıq fəaliyyətindən asılı olmayaraq iki və ya daha çox təşkilatın müəyyən 
funksiyası müqayisə edilir

Sual: Funksional bençmarkinqə aiddir: (Çəki: 1)
korporasiyanın daxilində həyata keçirilən bençmarkinq prosesi təsəvvür edilir
 spesifiki məhsulların tədqiqini, prosesin mümkünlüyünü və ya müəssisə-rəqibləri inzibati 

metodlarını nəzərdə tutur.
həmin sektorda iki və ya çoxlu təşkilatların müəyyən funksiyasının müqayisəsidir
bu növdə strateji bençmarkinqin assosiativ bençmarkinqlə tətbiqinə baxılır
burada sahibkarlıq fəaliyyətindən asılı olmayaraq iki və ya daha çox təşkilatın müəyyən 

funksiyası müqayisə edilir

Sual: Qlobal bençmarkinqə aiddir: (Çəki: 1)
korporasiyanın daxilində həyata keçirilən bençmarkinq prosesi təsəvvür edilir
spesifiki məhsulların tədqiqini, prosesin mümkünlüyünü və ya müəssisə-rəqibləri inzibati 

metodlarını nəzərdə tutur.
həmin sektorda iki və ya çoxlu təşkilatların müəyyən funksiyasının müqayisəsidir
bu növdə strateji bençmarkinqin assosiativ bençmarkinqlə tətbiqinə baxılır
burada sahibkarlıq fəaliyyətindən asılı olmayaraq iki və ya daha çox təşkilatın müəyyən 

funksiyası müqayisə edilir

Sual: Ümumi bençmarkinqə aiddir: (Çəki: 1)
korporasiyanın daxilində həyata keçirilən bençmarkinq prosesi təsəvvür edilir
spesifiki məhsulların tədqiqini, prosesin mümkünlüyünü və ya müəssisə-rəqibləri inzibati 

metodlarını nəzərdə tutur.
həmin sektorda iki və ya çoxlu təşkilatların müəyyən funksiyasının müqayisəsidir
bu növdə strateji bençmarkinqin assosiativ bençmarkinqlə tətbiqinə baxılır
burada sahibkarlıq fəaliyyətindən asılı olmayaraq iki və ya daha çox təşkilatın müəyyən 

funksiyası müqayisə edilir

Sual: Bençmarkinqin növlərinə aiddir: (Çəki: 1)
Daxili bençmarkinq
Rəqabət qabiliyyətli bençmarkinq
Funksional bençmarkinq
Qlobal bençmarkinq
hamısı

BÖLMƏ: 11#01
Ad 11#01

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Məlumatın yığılmasının neçə metodu var? (Çəki: 1)
1
2
3



4
5

Sual: Hansı professordurki, qulluqçular üçün xidməti telefondan istifadəyə məhdudiyyətlər 
qoyur? (Çəki: 1)

Leon Şarp Peyn
Liin Şarp Peyn
Mero Şarp Peyn
Simon San Pejo
heç biri

Sual: İşgüzar kəşfiyyat sahəsində aparıcı amerikan şirkəti Fuld & Co "Kəşfiyyat informasiyasını 
leqal yığmağın adlandırılmış neçə tələbi öz şəxsi etik davranış qaydalarında dərc etdi? (Çəki: 
1)

“beş tələbi”
“on beş tələbi”
“on tələbi”
“on iki tələbi”
“on bir tələbi”

Sual: Hansı şirkətin əməkdaşları aşağıdakıları etməməlidir? 1) Sizin şirkətinizin rəsmi baş 
xəttini pozmaq. 2) Həmsöhbətlə danışığı onun icazəsi olmadan diktofona yazmaq. 3) Rüşvət 
təklif etmək. 4) Gizlicə qulaq asma qurğuları quraşdırmamaq. (Çəki: 1)

Fuld & Co
Full & Co
Tayota
pllips
KİV

Sual: Məxfi informasiyanın qorunmasının təmin edilməsinə sistemli yanaşma konsepsiyasıdır: 
(Çəki: 1)

OPSEC metodu
OPEC metodu
OPAC metodu
OPEC metodu
hamısı

Sual: OPSEC metodunun müəllifidir: (Çəki: 1)
A. Pattokks
Şumpeter
Teylor
Druker
A.Smit

Sual: Müdafiə obyektinin təhlilidir: (Çəki: 1)
OPSEC metodunun birinci mərhələsi
OPSEC metodunun ikinci mərhələsi
OPSEC metodunun üçüncü mərhələsi
OPSEC metodunun dördüncü mərhələsi
OPSEC metodunun beşinci mərhələsi



Sual: Təhdidlərin aşkar edilməsidir: (Çəki: 1)
OPSEC metodunun birinci mərhələsi
OPSEC metodunun ikinci mərhələsi
OPSEC metodunun üçüncü mərhələsi
OPSEC metodunun dördüncü mərhələsi
OPSEC metodunun beşinci mərhələsi

Sual: Səmərəliyin təhlilidir (Çəki: 1)
OPSEC metodunun birinci mərhələsi
OPSEC metodunun ikinci mərhələsi
OPSEC metodunun üçüncü mərhələsi
OPSEC metodunun dördüncü mərhələsi
OPSEC metodunun beşinci mərhələsi

BÖLMƏ: 11#02
Ad 11#02

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Rəqabət kəşfiyyatına aiddeyildir: (Çəki: 1)
 Rəqabət kəşfiyyatı müasir biznesin tərkib hissəsidir
Rəqabət kəşfiyyatı əməliyyatlarının keçirilməsi mədəniyyəti də öz növbəsində korporativ 

işgüzar mədəniyyətin bütün hissəsinə aidedilməkdər.
Rəqabət kəşfiyyatı rəqib haqqında informasiyanın yığılmasıdır
Rəqabət kəşfiyyatı öz nəticələrinə böyük miqdarda müxtəlif açıq informasiya materiallarının 

analitik emalı sayəsində nail olur. 
Rəqabət kəşfiyyatı öz məqsədlərinə görə sənaye casusluğuna çox oxşayır, ondan yalnız 

məsələlərin həlli metodları ilə fərqlənir.

Sual: Rəqabət kəşfiyyat bölməsində informasiyanın alınması ilə problemlər yarandıqda və etik 
məhdudiyyətləri pozmaq üçün hansı stimüllar meydana çıxır? (Çəki: 1)

küncləri kəsmək üçün" 
""küncləri bağlamaq üçün"
"küncləri dəyişdirmək üçün"
"küncləri açmaq üçün"
 Heç biri

Sual: Açıq mənbələrdən məlumat yığımına aiddeyildir: (Çəki: 1)
Reklam müraciətlərinin və açıq nəşrlərin təhlili
Sərgilərə, sahə üzrə konfranslara və seminarlara baş çəkilməsi
Reklam xərclərinin həcminin, strukturunun və dəyərinin qiymətləndirilməsi
Maliyyə hesabatlarının yığılması və təhlili
Marketinq tədqiqatı adı ilə rəqibin sorğusu



Sual: Açıq mənbələrdən məlumat yığımına aiddir: (Çəki: 1)
kütləvi informasiyanın çap vasitələri,
İnternet
müxtəlif peşəkar yığıncaqlar
sahə üzrə hesabatlar
hamısı

Sual: Açıq mənbələrdən məlumat yığımına aiddeyildir: (Çəki: 1)
Ümumi müştərilərin sorğusu
Sərgilərə, sahə üzrə konfranslara və seminarlara baş çəkilməsi
Reklam xərclərinin həcminin, strukturunun və dəyərinin qiymətləndirilməsi
Maliyyə hesabatlarının yığılması və təhlili
Reklam müraciətlərinin və açıq nəşrlərin təhlili

Sual: Açıq mənbələrdən məlumat yığımına aiddir: (Çəki: 1)
Ümumi müştərilərin sorğusu
Ümumi təchizatçıların sorğusu
Keçmiş əməkdaşlardan məlumat yığılması
Sərgilərə, sahə üzrə konfranslara və seminarlara baş çəkilməsi
Öz adından əməkdaşlıq və ya kooperasiya cəhdinin təşkili 

Sual: Açıq mənbələrdən məlumat yığımına aiddir: (Çəki: 1)
Potensial təchizatçı adı ilə əməkdaşlıq cəhdinin təşkili
Xidmət təchizatçısı adı ilə əməkdaşlıq cəhdinin təşkili
Marketinq tədqiqatı adı ilə rəqibin sorğusu
İnternetdə forumda ünvan məsələsi ilə rəqibin əməkdaşının provokasiyası
kütləvi informasiyanın çap vasitələri,

Sual: Açıq mənbələrdən məlumat yığımına aiddir: (Çəki: 1)
Müsabiqə iştirakçısı adı ilə məlumatın yığılması
Üçüncü şəxs vasitəsilə rəqibin əməkdaşı ilə tanışlığın təşkili və dəstəklənməsi
Keçmiş əməkdaşlardan məlumat yığılması
Maliyyə hesabatlarının yığılması və təhlili
 Müsabiqə iştirakçılarından məlumat yığılması

Sual: Bağlı məlumatları toplayan kəşiyyatçının səmərəliliyi onun nəyindən aslıdır? (Çəki: 1)
ayıqlığından
səriştəsindən
bacarığından
artistizmindən
biliyindən

Sual: Bağlı məlumatların yığılmasına aiddir: (Çəki: 1)
Ümumi müştərilərin sorğusu
Ümumi təchizatçıların sorğusu
Keçmiş əməkdaşlardan məlumat yığılması
Müsabiqə iştirakçılarından məlumat yığılması
hamısı



Sual: Bağlı məlumatların yığılmasına aiddeyildir: (Çəki: 1)
sahə üzrə hesabatlar,
Müsabiqə iştirakçılarından məlumat yığılması
Başqa rəqiblərdən məlumat yığılması
Nümunə üçün natamam bazarlıq
Nümunə üçün tamamlanmış bazarlıq

Sual: Bağlı məlumatların yığılmasına aiddeyildir: (Çəki: 1)
kütləvi informasiyanın çap vasitələri
Marketinq tədqiqatı adı ilə rəqibin sorğusu
İnternetdə forumda ünvan məsələsi ilə rəqibin əməkdaşının provokasiyası
Müsabiqə iştirakçısı adı ilə məlumatın yığılması
Üçüncü şəxs vasitəsilə rəqibin əməkdaşı ilə tanışlığın təşkili və dəstəklənməsi

Sual: Aşağıda verilənlər nəyə aiddir: 1) Hüquq-mühafizə orqanlarındakı əlaqələrdən istifadə 2) 
Kriminal mühitdəki əlaqələrdən istifadə 3) Bank sferasındakı əlaqələrdən istifadə 4) Rəqiblərin 
informasiya sistemlərindən verilənlərin kopyalama (Çəki: 1)

dərk etmə-tanışlıq metodu
bağlı məlumatların yığılması metodu
açıq məlumatların yığılması metodu
hamısı
hec biri

Sual: Aşağıda verilənlər nəyə aiddir:1) Başqasının kommersiya sirrinə malik olma cəhdləri 
qanunsuzdur. 2) Rəqibdən hər hansı informasiyanın (kommersiya sirri təşkil edən və ya 
etməyən) güclə və ya yalanla alınması qanunsuzdur. (Çəki: 1)

dərk etmə-tanışlıq metoduna
bağlı məlumatların yığılması metoduna
açıq məlumatların yığılması metoduna
məlumatın yığılması ilə bağlı davranışın əsas standartlarına
heç biri

Sual: "Oğurlanmış" olduğunu və ya məxfiliyini bilmədiyiniz gizli informasiya nədir? (Çəki: 1)
qanunun pozulmasıdır
qanunun pozulmamasıdır
cəza tədbirləri görmək lazımdır
hamısı
heç biri

Sual: Bilmiyərəkdən informasiyanın əldə eilməsi, və onun sahibinə geri qaytarılmamasına necə 
baxmaq olar? (Çəki: 1)

qanunun pozulmasıdır
qanunun pozulmamasıdır
cəza tədbirləri görmək lazımdır
hamısı
heç biri

Sual: Rəqabət kəşfiyyatına aiddir: (Çəki: 1)
Rəqabət kəşfiyyatı müasir biznesin tərkib hissəsidir
Rəqabət kəşfiyyatı rəqib haqqında informasiyanın yığılmasıdır



Rəqabət kəşfiyyatı öz nəticələrinə böyük miqdarda müxtəlif açıq informasiya materiallarının 
analitik emalı sayəsində nail olur. 

Rəqabət kəşfiyyatı öz məqsədlərinə görə sənaye casusluğuna çox oxşayır, ondan yalnız 
məsələlərin həlli metodları ilə fərqlənir.

hamısı

Sual: İnformasiyanın qanunlara riayət etməklə, lakin əxlaq normalarına məhəl qoymadan 
alınması məlumatın yığılması metodlarının hansı yanaşmasına aiddir: (Çəki: 1)

birinci yanaşmaya
ikinci yanaşmaya
üçüncü yanaşmaya
dördüncü yanaşmaya
beşinci yanaşmaya

Sual: Bu cəmiyyətdə qüvvədə olan etik normalara və qaydalara riayət etmə məlumatın 
yığılması metodlarının hansı yanaşmasına aiddir: (Çəki: 1)

birinci yanaşmaya
ikinci yanaşmaya
üçüncü yanaşmaya
dördüncü yanaşmaya
beşinci yanaşmaya

Sual: Dərk etmə-tanışlıq metoduna aiddir: (Çəki: 1)
Hüquq-mühafizə orqanlarındakı əlaqələrdən istifadə
Kriminal mühitdəki əlaqələrdən istifadə
Bank sferasındakı əlaqələrdən istifadə
Rəqiblərin informasiya sistemlərindən verilənlərin kopyalama
hamısı

Sual: Açıq mənbələrdən məlumat yığımına aiddir: (Çəki: 1)
Sərgilərə, sahə üzrə konfranslara və seminarlara baş çəkilməsi
Reklam xərclərinin həcminin, strukturunun və dəyərinin qiymətləndirilməsi
Maliyyə hesabatlarının yığılması və təhlili
Reklam müraciətlərinin və açıq nəşrlərin təhlili
hamısı

Sual: Bağlı məlumatların yığılmasına aiddir: (Çəki: 1)
Öz adından əməkdaşlıq və ya kooperasiya cəhdinin təşkili 
Potensial təchizatçı adı ilə əməkdaşlıq cəhdinin təşkili
Xidmət təchizatçısı adı ilə əməkdaşlıq cəhdinin təşkili
Marketinq tədqiqatı adı ilə rəqibin sorğusu
hamısı

Sual: Bağlı məlumatların yığılmasına aid deyil: (Çəki: 1)
Ümumi müştərilərin sorğusu
Ümumi təchizatçıların sorğusu
Keçmiş əməkdaşlardan məlumat yığılması
Müsabiqə iştirakçılarından məlumat yığılması
Maliyyə hesabatlarının yığılması və təhlili



BÖLMƏ: 12#02
Ad 12#02

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İqtisadi cəsusluq özündə nələri birləşdirir: (Çəki: 1)
 sənaye casusluğu
 istehsalat casusluğu
elmi-texniki casusluğu
ticarət casusluğunu
hamısı

Sual: İnformasiyanın sahibi: (Çəki: 1)
yeniliкlərdən mənfəətli, yeni səmərəli is¬ti¬fadəni nəzərdə tutur
fiziki şəxslər və ya maddi obyekt, həmçinin simvol, siqnal, texniki qərar və proses şəklində 

olan informasiyanın yerləşdiyi fiziki sahədir.
İxtiranın və ya ideyanın iqtisadi məzmun aldığı pro¬sesdir.
verilmə formasından asılı olmayaraq əşya, insan, faktlar, hadisə və proseslər haqqında 

məlumatdır
qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadə edən, yayan səlahiyyətə malik olan 

fiziki şəxs

Sual: İnformasiya istifadəçisi: (Çəki: 1)
informasiya sahibindən müəyyən olunmuş qanun və qaydalara uyğun olaraq informasiya 

alıb istifadə edən subyektdir
fiziki şəxslər və ya maddi obyekt, həmçinin simvol, siqnal, texniki qərar və proses şəklində 

olan informasiyanın yerləşdiyi fiziki sahədir.
İxtiranın və ya ideyanın iqtisadi məzmun aldığı pro¬sesdir.
verilmə formasından asılı olmayaraq əşya, insan, faktlar, hadisə və proseslər haqqında 

məlumatdır
qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadə edən, yayan səlahiyyətə malik olan 

fiziki şəxs

Sual: İnformasiyaya çıxış hüququ: (Çəki: 1)
informasiya sahibindən müəyyən olunmuş qanun və qaydalara uyğun olaraq informasiya 

alıb istifadə edən subyektdir
fiziki şəxslər və ya maddi obyekt, həmçinin simvol, siqnal, texniki qərar və proses şəklində 

olan informasiyanın yerləşdiyi fiziki sahədir.
informasiya sahibi tərəfindən müəyyən edilmiş hüquqi sənədlərdəki qaydaların cəmi.
qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadə edən, yayan səlahiyyətə malik olan 

fiziki şəxs
 hamısı

Sual: Resurs nədir? (Çəki: 1)
informasiya sahibindən müəyyən olunmuş qanun və qaydalara uyğun olaraq informasiya 

alıb istifadə edən subyektdir



fiziki şəxslər və ya maddi obyekt, həmçinin simvol, siqnal, texniki qərar və proses şəklində 
olan informasiyanın yerləşdiyi fiziki sahədir.

verilmə formasından asılı olmayaraq əşya, insan, faktlar, hadisə və proseslər haqqında 
məlumatdır

qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadə edən, yayan səlahiyyətə malik olan 
fiziki şəxs

nəyinsə ehtiyatı, mənbəyi deməkdir

Sual: İnformasiya xidməti nədir? (Çəki: 1)
informasiya sahibindən müəyyən olunmuş qanun və qaydalara uyğun olaraq informasiya 

alıb istifadə edən subyektdir
fiziki şəxslər və ya maddi obyekt, həmçinin simvol, siqnal, texniki qərar və proses şəklində 

olan informasiyanın yerləşdiyi fiziki sahədir.
informasiya sahibi tərəfindən müəyyən edilmiş hüquqi sənədlərdəki qaydaların cəmi
informasiya məhsullarının alınması və istifadəçiyə təqdim edilməsi deməkdir.
qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadə edən, yayan səlahiyyətə malik olan 

fiziki şəxs

Sual: İnformasiya texnologiyalarının tərkibində aşağıdakı baza texnologiyalarını qeyd etmək 
olar: (Çəki: 1)

Kadr hazırlığı; əmək, kapital, mütəxəssis; informasiya təminatı
əmək, kapital, fərdi, qrup və regional azadlıq; texniki təminat
xarici kapital, investisiya, mütəxəssis, texnologiya
xarici kapital, investisiya, mütəxəssis, informasiya
mikroelektron komponentlər; texniki təminat;proqram təminatı;telekommunikasiya;

Sual: İqtisadi informasiya cəmiyyəti dörd əsas resursdan istifadə edir (Çəki: 1)
Kadr hazırlığı; əmək, kapital, mütəxəssis
əmək, kapital, fərdi, qrup və regional azadlıq
xarici kapital, investisiya, mütəxəssis,texnologiya
xarici kapital, investisiya, mütəxəssis, informasiya
iqtisadi resurslar, investisiya, mütəxəssis, informasiya

Sual: Casusluğun icraçısı ola bilər: (Çəki: 1)
sahibkar
öz təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı
şəxsi detektiv axtarış firmalarının əməkdaşlar
qaydada fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı şəxslər 
hamısı

Sual: Casusluğun icraçısı ola bilməz: (Çəki: 1)
sahibkar
öz təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı
şəxsi detektiv axtarış firmalarının əməkdaşlar
qaydada fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı şəxslər 
muhasib

Sual: ANT firması daxili təhlükəsizliyi təmin etmək üçün hansı yolu seçirlər: (Çəki: 1)
işə şəxsən tanıdıqları və etibar etdikləri insanları götürürlər
işə aldıqları şəxsi rəhbərlik seçir



namizədlər hər gün yoxlanılır
hamısı
heç biri

Sual: Qəsd predmeti nədir: (Çəki: 1)
sahibi üçün dəyərli, kənar şəxslər üçün isə bağlı olan informasiya
insan təfəkkürünə informasiya 
psixoloji təsirin kombinasiyası
insan düşüncəsinə hakim olma
texnologiyanın patentləşdirilməsi

Sual: İnformasiyanın daha qanuni yolla əldə edilməsinə aiddir: (Çəki: 1)
müəssisə işçilərinin müxtəlif seminarlar, konfranslar və sairdə çıxışı;
müəssisənin və onun ayrı-ayrı işçilərinin açıq nəşrləri;
müxtəlif yarmarkaların, sərgilərin və təqdimatların eksponatları;
əmtəə və fond birjalarının verilənləri;
hamısı

Sual: İnformasiyanın daha qanuni yolla əldə edilməsinə aid deyil: (Çəki: 1)
müəssisə işçilərinin müxtəlif seminarlar, konfranslar və sairdə çıxışı;
 müəssisənin və onun ayrı-ayrı işçilərinin açıq nəşrləri;
müxtəlif yarmarkaların, sərgilərin və təqdimatların eksponatları;
əmtəə və fond birjalarının verilənləri;
internet məlumatları

Sual: Sənaye casusluğunu xarakterizə edən əlamətlərə aid deyil : (Çəki: 1)
 subyekt (bu fəaliyyət növü ilə məşğul ola biləcək şəxs)
predmet (sənaye və digər casusluqlar nəyə əsaslanır)
üsul, vasitələr (gizli məlumatların əldə edilməsi üçün edilən hərəkətlər)
adresat (sifarişi verən şəxsin kimliyi)
dizayn

Sual: 1459-cu ildə sənaye cəsusluğu ilə bağlı hansı hadisə baş vermişdir: (Çəki: 1)
Berlində hakimiyyətin xüsusi təyinatına əsasən əcnəbi vətəndaşların yerli tikiş 

aparatlarında işləmələrinə qadağa qoyulurdu ki, “qurğuların işləmə sirlərini öyrənməsinlər”
Strasburqun bənnaları “bütün tacirlərə, çoxdanışanlara onların cəld və məharətlə 

işləmələrinin sirrini açmağı qadağan edən” ağır qərar qəbul etmişdirlər.
Alman şəhəri Nasauda xaricilərə dəmirçi işinin sirlərini deyən insanlar edam edilirdilər
Kəşfiyyatçıları mükafatlandırırdılar
hamısı

Sual: XVII əsrdə sənaye cəsusluğu ilə bağlı hansı hadisə baş vermişdir: (Çəki: 1)
Berlində hakimiyyətin xüsusi təyinatına əsasən əcnəbi vətəndaşların yerli tikiş 

aparatlarında işləmələrinə qadağa qoyulurdu ki, “qurğuların işləmə sirlərini öyrənməsinlər”
Strasburqun bənnaları “bütün tacirlərə, çoxdanışanlara onların cəld və məharətlə 

işləmələrinin sirrini açmağı qadağan edən” ağır qərar qəbul etmişdirlər.
Alman şəhəri Nasauda xaricilərə dəmirçi işinin sirlərini deyən insanlar edam edilirdilər
Kəşfiyyatçıları mükafatlandırırdılar
hamısı



Sual: Müasir sənaye cəsusluğunun ən təhlükəli istiqamətidir: (Çəki: 1)
informasiyanın insan iradəsindən asılı olmayaraq onun psixikasına mənfi təsir etmək 

imkanı
sənədlərin saxtalaşdırılması
məlumatların yandırılması
rəqiblərin aldadılması
hamısı

Sual: Müasir dövrün psixoloji silahıdır: (Çəki: 1)
siyasi, hərbi, iqtisadi, və digər xüsusiyyətli məsələlərin, o cümlədən, satış bazarında uğurlu 

rəqabət aparma qabiliyyəti məsələlərinin həlli məqsədi ilə insanın şüur, davranış və sağlamlıq 
kimi funksiyalarını gizli şəkildə boğan bütün mümkün təsir formalarının və metodlarının 
məcmusudur.

işçilərin təhlükəsizliyi
rəqiblərin davranışı
yalnış marketinq tədqiqatları
hamısı

Sual: Sənaye cəsusluğunda subyektə aiddir: (Çəki: 1)
bu fəaliyyət növü ilə məşğul ola biləcək şəxsdir
sənaye və digər casusluqlar nəyə əsaslanırsa, odur
gizli məlumatların əldə edilməsi üçün edilən hərəkətlərdir
sifarişi verən şəxsin kimliyidir
hamısı

Sual: Sənaye cəsusluğunda predmetə aiddir: (Çəki: 1)
bu fəaliyyət növü ilə məşğul ola biləcək şəxsdir
sənaye və digər casusluqlar nəyə əsaslanırsa, odur
gizli məlumatların əldə edilməsi üçün edilən hərəkətlərdir
sifarişi verən şəxsin kimliyidir
hamısı

Sual: Sənaye cəsusluğunda üsul və vasitələrə aiddir: (Çəki: 1)
bu fəaliyyət növü ilə məşğul ola biləcək şəxsdir
sənaye və digər casusluqlar nəyə əsaslanırsa, odur
gizli məlumatların əldə edilməsi üçün edilən hərəkətlərdir
sifarişi verən şəxsin kimliyidir
hamısı

Sual: Sənaye cəsusluğunda adresata aiddir: (Çəki: 1)
bu fəaliyyət növü ilə məşğul ola biləcək şəxsdir
sənaye və digər casusluqlar nəyə əsaslanırsa, odur
gizli məlumatların əldə edilməsi üçün edilən hərəkətlərdir
sifarişi verən şəxsin kimliyidir
hamısı

Sual: Sahibi üçün dəyərli, kənar şəxslər üçün isə bağlı olan informasiyadır: (Çəki: 1)
Sənaye casusluğunun qəsd predmetidir
bençmarkinq fəaliyyəti



violent sahibkarlıq
kommutant sahibkarlıq
hamısı

Sual: Rəqiblərin məhsulları üzərində mümkün yenilikləri və hazırlanma texnologiyalarının 
sirlərinin müəyyən etmək məqsədi ilə xüsusi laboratoriyalarda araşdırmalardır: (Çəki: 1)

“Əks injinirinq”
faktorinq
lizinq
lisenziya
françayzinq

BÖLMƏ: 12#03
Ad 12#03

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müasir sənaye (informasiya) casusluğu dünya sistemlərinin təşkilati-ideoloji 
qarşıdurmasının əsas istiqaməti: 1) insan təfəkkürünə informasiya 2) psixoloji təsirin 
kombinasiyası 3) insan düşüncəsinə hakim olma 4) texnologiyanın patentləşdirilməsi (Çəki: 1)

1,2 
1,2,3 
1,3 
1,2,3,4 
2,4

Sual: İnformasiya müharibəsinin əsas gizli silah formaları: (Çəki: 1)
informasiyanın bilavasitə insan şüurunun lazımınca təşəkkül tapmamış hissəsinə daxil 

edilməsidir
insan təfəkkürünə informasiya 
psixoloji təsirin kombinasiyası
insan düşüncəsinə hakim olma
texnologiyanın patentləşdirilməsi

Sual: Sənaye casusluğunu xarakterizə edən əlamətlərə aiddir : (Çəki: 1)
subyekt (bu fəaliyyət növü ilə məşğul ola biləcək şəxs)
predmet (sənaye və digər casusluqlar nəyə əsaslanır)
üsul, vasitələr (gizli məlumatların əldə edilməsi üçün edilən hərəkətlər)
adresat (sifarişi verən şəxsin kimliyi)
hamısı

Sual: Əks injinirinq” nədir: (Çəki: 1)
rəqiblərin məhsulları üzərində mümkün yenilikləri və hazırlanma texnologiyalarının 

sirlərinin müəyyən etmək məqsədi ilə xüsusi laboratoriyalarda araşdırmalar 



əsaslanan hesabatlar faydasızdır, çünki onlarda yalnız baş vermişlər haqqında informasiya 
nəzərdən keçirilir və gələcək tələbatlarına toxunulmurlar.

iki yaxın konsepsiyaya əsaslandırılmışdır. Onlardan birincisi şirkətin iqtisadi "sağlamlığını" 
əks etdirən bəzi indikatorların seçimini və bu əsas məsələlər üzrə informasiyanın yığılmasını 
tələb edir. İkinci konsepsiya birinciyə analojidir, amma məlumatlar rəhbərə bütün seçilmiş 
əsas indikatorlar üzrə bildirilmir, ancaq verilmiş normanı ötən göstəricilər ona çatdırılır.

Menecerlər lazımlı informasiyanın alınmasına sifarişlər verirlər. Menecerlərin tələbatı 
şirkətdə mövcud olan informasiya sistemləri ilə müqayisə edilir, və boşluqlar əlavə 
informasiya sistemlərinin yaradılması yolu ilə doldurulur.

hamısı

Sual: Sənaye cəsusluğuna aiddir: (Çəki: 1)
rəqib firmalardan qanuni və qeyri-qanuni yollarla elmi tədqiqat sahəsinə, məhsulun daha 

perspektiv üsulla istehsalı texnologiyasına aid məlumatı və ya informasiyanı həmçinin 
rəqabətdə və tamahkarlıq məqsədi ilə istifadə edilə biləcək şəxsi informasiya və məlumatın 
toplanmasıdır

istifadəçiləri və İnformasiya sistemləri personalını yaranmış mənəvi və etik normalara 
riayət etmək hesabına müəyyən edilmiş intizamı pozmamaq meyli oyadan müdafiə 
metodudur.

Həm informasiyanın qorunması üçün, həm də İTS-in fəaliyyətinin təminatı üçün texniki 
vasitələrin geniş istifadəsi təsəvvür edilir

Müxtəlif itki kanallarının və informasiyaya icazə verilməmiş giriş üsullarının mövcudluğunun 
və təhlükəsinin qiymətləndirilməsini təmin edən müxtəlif informasiya, qeydiyyat, statistik və 
uçot proqramları nəzərdə tutulur.

Bu - cinayətkarların əlinə keçmiş müdafiənin zəruri texniki vasitələrinin, zonalarının və 
normalarının təhlükəsinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı müxtəlif hesabatlar üçün istifadə edilən 
riyazi metodlardır

Sual: 1925-ci ildə sənaye cəsusluğu ilə bağlı hansı hadisə baş vermişdir: (Çəki: 1)
Berlində hakimiyyətin xüsusi təyinatına əsasən əcnəbi vətəndaşların yerli tikiş 

aparatlarında işləmələrinə qadağa qoyulurdu ki, “qurğuların işləmə sirlərini öyrənməsinlər”
Strasburqun bənnaları “bütün tacirlərə, çoxdanışanlara onların cəld və məharətlə 

işləmələrinin sirrini açmağı qadağan edən” ağır qərar qəbul etmişdirlər.
Alman şəhəri Nasauda xaricilərə dəmirçi işinin sirlərini deyən insanlar edam edilirdilər
Kəşfiyyatçıları mükafatlandırırdılar
hamısı

Sual: Müasir sənaye casusluğuna aiddir: (Çəki: 1)
sənaye avadanlığının, informasiya sistemlərinin bilərəkdən yarasız vəziyyətə salınmasıdır
rəqibin fəaliyyətində qeyri-stabillik yaratmaq məqsədi ilə əməkdaşlara psixoloji təzyiqin 

göstərilməsidir.
Müasir sənaye (informasiya) casusluğu dünya sistemlərinin təşkilati-ideoloji 

qarşıdurmasının biri birindən istifadə edərək müştərək yaşayan (simbioz) iki istiqamətini - 
insan təfəkkürünə informasiya və psixoloji təsirin kombinasiyasını özündə əks etdirir.

Sadalanan istiqamətlərdən ən təhlükəlisi informasiyanın insan iradəsindən asılı olmayaraq 
onun psixikasına mənfi təsir etmək imkanıdır.

hamısı

BÖLMƏ: 13#01
Ad 13#01

Suallardan 16

Maksimal faiz 16



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Əks kəşfiyyat nədir: (Çəki: 1)
özünün məxfi informasiyalarının casusluqdan qorunmasıdır
məhsulun hazırlamasının ilk mərhələsindən başlayaraq onun satışına qədər reklamın, 

qiymətləndirmənin, məhsulun irəliləyişinin öyrənilməsini nəzərdə tutur
rəqiblərlə münasibətlər sisteminin qurulması, yəni rəqib haqqında məlumatların alınması 

və işlənməsi üzrə tədbirlər kompleksinin yaradılması (əmlak, maliyyə və idarə resursları, 
imkanlar və zəifliklər, həmçinin operativ və strateji planlar haqqında) nəzərdə tutur.

dünyada partnyorlar və rəqiblər haqqında məlumatların yığılması və təhlili başa düşülür.
sənədlərin məxfiliyinin təmin edilməsi

Sual: Əks kəşfiyyatın 1-ci mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
Müdafiə tələblərinin müəyyən edilməsi;
Rəqiblərin qiymətləndirilməsi
Öz şəxsi zəifliyini qiymətləndirilməsi;
Əks tədbirlərin işlənib hazırlanması;
Əks tədbirlərin reallaşdırılması.

Sual: Əks kəşfiyyatın 2-ci mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
Müdafiə tələblərinin müəyyən edilməsi;
Rəqiblərin qiymətləndirilməsi;
Öz şəxsi zəifliyini qiymətləndirilməsi;
Əks tədbirlərin işlənib hazırlanması;
Əks tədbirlərin reallaşdırılması.

Sual: Əks kəşfiyyatın 3-cü mərhələsinə aiddir (Çəki: 1)
Müdafiə tələblərinin müəyyən edilməsi;
Rəqiblərin qiymətləndirilməsi;
Öz şəxsi zəifliyini qiymətləndirilməsi;
Əks tədbirlərin işlənib hazırlanması;
Əks tədbirlərin reallaşdırılması.

Sual: Əks kəşfiyyatın 4-cü mərhələsinə aiddir (Çəki: 1)
Müdafiə tələblərinin müəyyən edilməsi;
Rəqiblərin qiymətləndirilməsi;
Öz şəxsi zəifliyini qiymətləndirilməsi;
Əks tədbirlərin işlənib hazırlanması;
Əks tədbirlərin reallaşdırılması.

Sual: Əks kəşfiyyatın 5-ci mərhələsinə aiddir (Çəki: 1)
Müdafiə tələblərinin müəyyən edilməsi;
Rəqiblərin qiymətləndirilməsi;
Öz şəxsi zəifliyini qiymətləndirilməsi;
Əks tədbirlərin işlənib hazırlanması;
Əks tədbirlərin reallaşdırılması.



Sual: OPSEC metodunun 1-ci mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
Müdafiə obyektinin təhlili
Təhdidlərin aşkar edilməsi
Səmərəliyin təhlili
Zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin müəyyən edilməsi
Təhlükəsizlik tədbirləri və səmərəlilik,dəyər meyarları üzrə təkliflərin nəzərdən keçirilməsi

Sual: OPSEC metodunun 2-ci mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
Müdafiə obyektinin təhlili
Təhdidlərin aşkar edilməsi
Səmərəliyin təhlili
Zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin müəyyən edilməsi
Təhlükəsizlik tədbirləri və səmərəlilik,dəyər meyarları üzrə təkliflərin nəzərdən keçirilməsi

Sual: OPSEC metodunun 3-cü mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
Müdafiə obyektinin təhlili
Təhdidlərin aşkar edilməsi
Səmərəliyin təhlili
Zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin müəyyən edilməsi
Təhlükəsizlik tədbirləri və səmərəlilik,dəyər meyarları üzrə təkliflərin nəzərdən keçirilməsi

Sual: OPSEC metodunun 4-ci mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
Müdafiə obyektinin təhlili
Təhdidlərin aşkar edilməsi
Səmərəliyin təhlili
Zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin müəyyən edilməsi
Təhlükəsizlik tədbirləri və səmərəlilik,dəyər meyarları üzrə təkliflərin nəzərdən keçirilməsi

Sual: OPSEC metodunun 5-ci mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
Müdafiə obyektinin təhlili
Təhdidlərin aşkar edilməsi
Səmərəliyin təhlili
Zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin müəyyən edilməsi
Təhlükəsizlik tədbirləri və səmərəlilik,dəyər meyarları üzrə təkliflərin nəzərdən keçirilməsi

Sual: OPSEC metodunun 6-ci mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
Tədbirlərin reallaşdırılması
Təhdidlərin aşkar edilməsi
Səmərəliyin təhlili
Zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin müəyyən edilməsi
Təhlükəsizlik tədbirləri və səmərəlilik,dəyər meyarları üzrə təkliflərin nəzərdən keçirilməsi

Sual: OPSEC metodunun 7-ci mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
Müdafiə obyektinin təhlili
Təhdidlərin aşkar edilməsi
Səmərəliyin təhlili
Zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin müəyyən edilməsi
Tədbirlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət



Sual: özünün məxfi informasiyalarının casusluqdan qorunmasıdır: (Çəki: 1)
əks kəşfiyyat
sənaye cəsusluğu
bençmarkinq
kommersiya sirri
hamısı

Sual: Müdafiə tələblərinin müəyyən edilməsi əkskəşfiyyatın hansı mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
birinci
ikinci
üçüncü
dördüncü
beşinci

Sual: Rəqiblərin qiymətləndirilməsi əkskəşfiyyatın hansı mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
birinci
ikinci
üçüncü
dördüncü
beşinci

BÖLMƏ: 13#03
Ad 13#03

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müdafiə obyektinin təhlilinə aiddir: (Çəki: 1)
Hansı informasiyanın qorunmağa ehtiyac duyduğu aydınlaşdırılır;
Qorunan informasiyanın daha vacib elementləri aydınlaşdırılır (tənqidi);
Tənqidi informasiyanın mövcud olma müddəti (rəqibə əldə etdiyi informasiyanın həyata 

keçirilməsi üçün lazım olan müddət) təyin edilir;
Qorunan informasiyanın xarakterini əks etdirən açar elementləri (indikatorlar) təyin edilir;
hamısı

Sual: Müdafiə obyektinin təhlilinə aid deyil: (Çəki: 1)
Hansı informasiyanın qorunmağa ehtiyac duyduğu aydınlaşdırılır;
Qorunan informasiyanın daha vacib elementləri aydınlaşdırılır (tənqidi);
Tənqidi informasiyanın mövcud olma müddəti (rəqibə əldə etdiyi informasiyanın həyata 

keçirilməsi üçün lazım olan müddət) təyin edilir;
 Qorunan informasiyanın xarakterini əks etdirən açar elementləri (indikatorlar) təyin edilir;
Qorunan informasiyanın kimi maraqlandıra biləcəyi təyin edilir;

Sual: Təhdidlərin aşkar edilməsinə aiddir: (Çəki: 1)
Qorunan informasiyanın kimi maraqlandıra biləcəyi təyin edilir;



Rəqiblərin bu informasiyanın əldə edilməsi üçün istifadə etdiyi metodlar, o cümlədən, 
konkret halda müəssisədə təhlükəsizlik təminatı sistemində mövcud olan zəif yerlərin 
istifadəsinin mümkün istiqamətləri qiymətləndirilir;

Rəqibin hərəkətlərinin qarşısının alınması üzrə tədbirlər sistemi işlənib hazırlanır.
hamısı
heç biri

Sual: Əks kəşfiyyatın daxili fəaliyyət mühitinin elementlərinə aiddir: (Çəki: 1)
kommersiya sirlərinə girişə malik olan köməkçi heyətdən olan şəxslər;
cinayətkar elementlərə cinayət törətməyə kömək edə biləcək informasiyaların cinayətkar 

elementlərə təqdim etməsinin potensial təhlükəsi mövcud olan əməkdaşlar (gözətçilər, 
keşikçilər, rəhbərlərin şəxsi maşınlarının sürücüləri və b.); 

təhlükəsizlik xidmətinin öz əməkdaşları;
müəssisə işçilərindən əvvəllər mühakimə edilmiş şəxslər;
hamısı

Sual: Əks kəşfiyyat funksiyalarına aiddir: (Çəki: 1)
mülki və cinayət işləri üzrə informasiya və sənədlərin toplanması;
heyət tərəfindən qanun pozuntularının baş verməsinə yol verilməsinə səbəb olan səbəb və 

şəraitlər haqqında müəssisənin rəhbərliyinin müntəzəm informasiyalandırılması;
inzibati xətalara görə saxlanmış şəxslərin hərəkətlərinin sənədləşdirilməsi;
heyət arasından cinayətkar elementlərə (müəssisədə işləməyən) cinayətin törədilməsində 

kömək göstərən şəxslərin aşkara çıxardılması;
hamısı

Sual: Əks kəşfiyyatın strukturunda aşağıdakı bölmələr fəaliyyət göstərməlidir: (Çəki: 1)
şəxsi təhlükəsizlik
tədqiqatın aparılması
informasiya çatdıranla iş üzrə, sorğu informasiya fondu (SMF)
qanun pozuntularının xəbərdarlığı, 
hamısı

Sual: Əks kəşfiyyat tsiklinin müdafiə tələblərinin müəyyən edilməsində nə həyata keçirilir: (Çəki: 
1)

Bu mərhələdə qorunması vacib olan (bir qayda olaraq bu informasiya kommersiya sirrini 
təyin edən sadalanan informasiyalarla təyin edilib) şəxsi informasiyanın tərkibi və onun 
qorunması üzrə tədbirlərin təmin edilməsinə tələb olunan zaman kəsiyi müəyyən edilir.

Prosesin bu mərhələsində sənaye əks kəşfiyyatı öz gücünü rəqiblərin sizin firmaya məxsus 
məxfi informasiyanın toplanması imkanlarını müəyyən (eyniləşdirilmə) edilməsinə cəmləşdirir.

Bu mərhələdə siz nə istədiyinizi və nəyi qorumaq lazım olduğunu təyin edirsiniz. Siz 
əvvəlcədən rəqibin onu maraqlandıran informasiya əldə etməsi üçün sizin firmaya qarşı 
edəcəyi hərəkətlər haqqında informasiya alırsınız.

Əks kəşfiyyat prosesinin növbəti mərhələləri əks tədbirlərin işlənib hazırlanması və onların 
həyata keçirilməsidir.

hamısı

Sual: Əks kəşfiyyat tsiklinin öz şəxsi zəifliyini qiymətləndirilməsində nə həyata keçirilir: (Çəki: 1)
Bu mərhələdə qorunması vacib olan (bir qayda olaraq bu informasiya kommersiya sirrini 

təyin edən sadalanan informasiyalarla təyin edilib) şəxsi informasiyanın tərkibi və onun 
qorunması üzrə tədbirlərin təmin edilməsinə tələb olunan zaman kəsiyi müəyyən edilir.



Prosesin bu mərhələsində sənaye əks kəşfiyyatı öz gücünü rəqiblərin sizin firmaya məxsus 
məxfi informasiyanın toplanması imkanlarını müəyyən (eyniləşdirilmə) edilməsinə cəmləşdirir.

Bu mərhələdə siz nə istədiyinizi və nəyi qorumaq lazım olduğunu təyin edirsiniz. Siz 
əvvəlcədən rəqibin onu maraqlandıran informasiya əldə etməsi üçün sizin firmaya qarşı 
edəcəyi hərəkətlər haqqında informasiya alırsınız.

Əks kəşfiyyat prosesinin növbəti mərhələləri əks tədbirlərin işlənib hazırlanması və onların 
həyata keçirilməsidir.

hamısı

Sual: Tədqiqatın aparılması bölməsinin vəzifəsidir: (Çəki: 1)
Əməkdaşların qeyri-qanuni və əxlaqsız hərəkətlərinin sənədləşdirilməsi
Qanun pozuntuları və FV üzrə informasiyanın toplanması və təhlili
informasiya çatdıranların əməkdaşlığa cəlb edilməsi və onlardan mütəmadi informasiyanın 

alınması
əməkdaşlara verilməsinin və saxlanılmasının uçotunun aparılması
Texniki vasitələrin quraşdırılması və istismarı, onların başqa bölmələrin əməkdaşlarına 

təqdim edilməsi

Sual: İnformasiya çatdıranlarla iş üzrə bölmənin vəzifəsidir: (Çəki: 1)
Əməkdaşların qeyri-qanuni və əxlaqsız hərəkətlərinin sənədləşdirilməsi
Qanun pozuntuları və FV üzrə informasiyanın toplanması və təhlili
informasiya çatdıranların əməkdaşlığa cəlb edilməsi və onlardan mütəmadi informasiyanın 

alınması
əməkdaşlara verilməsinin və saxlanılmasının uçotunun aparılması
Texniki vasitələrin quraşdırılması və istismarı, onların başqa bölmələrin əməkdaşlarına 

təqdim edilməsi

BÖLMƏ: 14#01
Ad 14#01

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Nəqliyyat vasitələrinin seçiminə təsir edən faktorlar: (Çəki: 1)
yükün xarakteri (çəki, həcm, konsistensiya);
göndərilən partiyaların miqdarı;
hava şəraitinin, iqlimin, mövsümün xarakteristikalarını nəzərə alaraq təyinat məntəqəsinin 

olduğu yeri;
yükün daşındığı məsafə;
hamısı

Sual: Təhlükəsizlik sisteminin normal fəaliyyət göstərməsi hansi rejimə aiddir? (Çəki: 1)
Gundəlik rejimə
yuksək hazırliq rejimi
Fövqəladə hazırlıq rejimi
obyektdaxili rejim
hamısı



Sual: təhlükəsizlik sisteminin təhlükələrin mövcud olması və onların qarşısının alınması üzrə 
tədbirlər tələb edən fəaliyyət hansı rejimə aiddir? (Çəki: 1)

Gundəlik rejimə
yuksək hazırliq rejimi
Fövqəladə hazırlıq rejimi
obyektdaxili rejim
hamısı

Sual: Təhlükəsizlik xidmətinin bədəməllərin aktiv fəaliyyətlərinin dəf edilməsini və aradan 
qaldırılmasını tələb edən real təhlükələrin mövcud olması zamanı fəaliyyəti hansi rejimə aiddir? 
(Çəki: 1)

Fövqəladə hazırlıq rejimi
obyektdaxili rejim
Gundəlik rejimə
yuksək hazırliq rejimi
düzgun cavab yoxdur

Sual: Firmada iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinə, maddi vasitələrin saxlanılmasına və 
məxfi informasiyanın qorunmasına istiqamətlənmiş daxili əmək qaydalarının yerinə yetirilməsi 
üzrə qurulmuş idarə üsulu hansi rejimə aiddir? (Çəki: 1)

Fövqəladə hazırlıq rejimi
obyektdaxili rejim
yuksək hazırliq rejimi
Gundəlik rejimə
düzgun cavab yoxdur

Sual: firmada, təşkilatda və ya müəssisədə nəzarətsiz keçidinin (girişinin) və maddi qiymətlilərin 
nəzarətsiz gətirilməsinin (aparılmasının) istisna edildiyi təyin edilmiş qaydalardır? (Çəki: 1)

obyektdaxili rejim
Fövqəladə hazırlıq rejimi
Gundəlik rejimə
yuksək hazırliq rejimi
buraxılış rejimi

Sual: bölmə əməkdaşlarının vəsiqələr, daimi və müvəqqəti buraxılış vərəqələri üzrə verdikləri 
ərizələrlə bağlı iş nəyə addir? (Çəki: 1)

Gundəlik rejimə
Fövqəladə hazırlıq rejimi
Obyektdaxili rejim
Yuksək hazırliq rejimi
buraxılış rejimi üzrə ucota

BÖLMƏ: 14#03
Ad 14#03

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Avtomobillə daşıyan hansı hallarda yükü avtomobil daşımasına qəbul etməkdən imtina 
edə bilər: (Çəki: 1)

 yük lazım olmayan tarada və ya qablaşdırmada təqdim edilmişdir;
yük icraya qəbul edilmiş sifarişə uyğun deyil
yükün təqdim edilmiş partiyasının kütləsi yük nəqliyyat vasitəsinin yükqaldırma qabiliyyətini 

aşır
avtomobil daşıması marşrutunun avtomobil yollarında hərəkət müvəqqəti dayandırılmışdır 

və ya məhdudlaşdırılmışdır
hamısı

Sual: Buraxılış bürosu hansı möhür və ştamplara malik olmalıdır: (Çəki: 1)
birdəfəlik və material buraxılış vərəqələri üçün dairəvi (diametri 25 mm) və ya üçbucaq 

şəkilli kauçuk möhür;
vəsiqə və daimi buraxılış vərəqələri üçün dairəvi, relyefli, metal və ya kauçuk möhur 

(diametr 20 mm);
rəqəmli nişan ştampları;
«ÖDƏNİLMİŞDİR», «NÜMUNƏ», «MÜVƏQQƏTİ» ştamları.
hamısı

Sual: Mühafizə üsulları və vasitələrinin seçilməsinə təsir göstərən amllər : (Çəki: 1)
mühafizə olunan obyektə qarşı mümkün cinayət qəsdləri
mühafizə olunan obyektin texniki möhkəmlik dərəcəsi
mühafizə-yanğın vasitələrinin mövcud olması və keyfiyyəti
obyektin texniki möhkəmliyində yalnız mühafizə və təhlükəsizlik xidmətinə məlum olan 

kövrək yerlərin mövcud olması
hamısı

Sual: Mühafizə formasıdır: (Çəki: 1)
texniki vasitələrin köməyilə, mərkəzləşdirilmiş televiziya pultuna qoşulmuş və avtomatik 

siqnalizasiya qurğusu olan mühafizə
postların qurulması yolu ilə mühafizə (mühafizə şöbəsi və polisin gücü ilə)
kombinələşdirilmiş mühafizə
hamısı
heç biri

Sual: Mühafizə rejimi üçün əsas şərt: (Çəki: 1)
mühafizə vasitələri və güclərinin keyfiyyətli seçilməsi
mühafizə vasitələrinin hazırlanması və yerləşdirilməsi
mühafizə rejimi haqqındakı informasiyanın toplanması və təhlil edilməsi
mühafizə xidmətinin obyektdəki fəaliyyətinə nəzarət edilməsi 
hamısı

Sual: Mühafizə rejiminin əsas prinsipləri: (Çəki: 1)
obyektin mühafizə rejiminin təşkil edilməsinin məqsədəuyğunluğu 
obyektin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün firmanın öz imkanları ilə hüquq-mühafizə 

orqanlarının imkanlarının səmərəli birləşdirilməsi
mühafizənin vahid plan üzrə həyata keçirilməsi



mühafizə olunan obyekt ətrafında yaranan situasiyadan asılı olaraq mühafizənin gizli və ya 
nümayiş etdirilərək aparılması

hamısı

Sual: Obyektin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün firmanın öz imkanları ilə hüquq-mühafizə 
orqanlarının imkanlarının səmərəli birləşdirilməsi nəyə aiddir? (Çəki: 1)

Fövqəladə hazırlıq rejimi
Gundəlik rejimə
Buraxılış rejimi
Yuksək hazırliq rejimi
Mühafizə rejiminin əsas prinsipləri

BÖLMƏ: 15#01
Ad 15#01

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Texnoloji rejimin pozulması neçə faiz yanğına səbəb olur: (Çəki: 1)
33%.
16%
13%
10%
20%

Sual: Elektrik avadanlığının nasazlığı neçə faiz yanğına səbəb olur: (Çəki: 1)
33%.
16%
13%
10%
20%

Sual: Avadanlığın təmirinə pis hazırlıq neçə faiz yanğına səbəb olur: (Çəki: 1)
33%.
16%
13%
10%
20%

Sual: Yağlanmış köhnə-kürüşün və başqa materialların öz-özünə alışması neçə faiz yanğına 
səbəb olur: (Çəki: 1)

33%.
16%
13%
10%
20%



Sual: Yanğın profilaktikası üzrə tədbirlərə aiddir: (Çəki: 1)
təşkilati, 
texniki 
rejim 
 istismar 
hamısı

Sual: Yanğın profilaktikası üzrə tədbirlərə aid deyil: (Çəki: 1)
təşkilati
texniki
rejim 
istismar 
sosial

Sual: Təşkilati tədbirlər: (Çəki: 1)
maşınların və zavod daxili nəqliyyatın düzgün istismarını, binaların, ərazilərin düzgün 

saxlamasını, yanğına qarşı təlimatı nəzərdə tutur
binaların planlaşdırılması zamanı yanğına qarşı qaydalara və normalara riayət etməyi, 

elektrik məftillərinin və avadanlığının, istilik sistemlərinin, ventilyasiyaların, işıqlandırma 
qurğularının quraşdırılması zaman avadanlığın düzgün yerləşdirməsini nəzərdə tutur

nəzərdə tutulmamış yerlərdə papiros çəkməyin qadağasını, yanğın təhlükəli yerlərdə 
qaynaq və başqa alovlu işlərin və s. qadağasını nəzərdə tutur

vaxtlı-vaxtında profilaktikanın, təmirlərin aparılmasını, yoxlamaların və texnoloji 
avadanlığın sınaqlarının keçirilməsini nəzərdə tutur

heç biri

Sual: Texniki tədbirlər: (Çəki: 1)
maşınların və zavod daxili nəqliyyatın düzgün istismarını, binaların, ərazilərin düzgün 

saxlamasını, yanğına qarşı təlimatı nəzərdə tutur
binaların planlaşdırılması zamanı yanğına qarşı qaydalara və normalara riayət etməyi, 

elektrik məftillərinin və avadanlığının, istilik sistemlərinin, ventilyasiyaların, işıqlandırma 
qurğularının quraşdırılması zaman avadanlığın düzgün yerləşdirməsini nəzərdə tutur

nəzərdə tutulmamış yerlərdə papiros çəkməyin qadağasını, yanğın təhlükəli yerlərdə 
qaynaq və başqa alovlu işlərin və s. qadağasını nəzərdə tutur

vaxtlı-vaxtında profilaktikanın, təmirlərin aparılmasını, yoxlamaların və texnoloji 
avadanlığın sınaqlarının keçirilməsini nəzərdə tutur

heç biri

Sual: Rejim tədbirləri: (Çəki: 1)
maşınların və zavod daxili nəqliyyatın düzgün istismarını, binaların, ərazilərin düzgün 

saxlamasını, yanğına qarşı təlimatı nəzərdə tutur
binaların planlaşdırılması zamanı yanğına qarşı qaydalara və normalara riayət etməyi, 

elektrik məftillərinin və avadanlığının, istilik sistemlərinin, ventilyasiyaların, işıqlandırma 
qurğularının quraşdırılması zaman avadanlığın düzgün yerləşdirməsini 

nəzərdə tutulmamış yerlərdə papiros çəkməyin qadağasını, yanğın təhlükəli yerlərdə 
qaynaq və başqa alovlu işlərin və s. qadağasını nəzərdə tutur

vaxtlı-vaxtında profilaktikanın, təmirlərin aparılmasını, yoxlamaların və texnoloji 
avadanlığın sınaqlarının keçirilməsini nəzərdə tutur

heç biri



Sual: İstismar tədbirləri: (Çəki: 1)
maşınların və zavod daxili nəqliyyatın düzgün istismarını, binaların, ərazilərin düzgün 

saxlamasını, yanğına qarşı təlimatı nəzərdə tutur
binaların planlaşdırılması zamanı yanğına qarşı qaydalara və normalara riayət etməyi, 

elektrik məftillərinin və avadanlığının, istilik sistemlərinin, ventilyasiyaların, işıqlandırma 
qurğularının quraşdırılması zaman avadanlığın düzgün yerləşdirməsini nəzərdə tutur

nəzərdə tutulmamış yerlərdə papiros çəkməyin qadağasını, yanğın təhlükəli yerlərdə 
qaynaq və başqa alovlu işlərin və s. qadağasını nəzərdə tutur

vaxtlı-vaxtında profilaktikanın, təmirlərin aparılmasını, yoxlamaların və texnoloji 
avadanlığın sınaqlarının keçirilməsini nəzərdə tutur

heç biri

Sual: Yanğın profilaktikası: (Çəki: 1)
iqtisadiyyat obyektlərinin yanğından müdafiəsinin təminatına yönəldilmiş mühəndis-texniki 

və təşkilati tədbirlərin kompleksidir
bu obyektin elə vəziyyətidir ki, yanğın ehtimalı istisna edilir, və onun baş verdiyi halda 

insanlara, tikintilərə və maddi dəyərlərə yanğının təhlükəli amillərinin neqativ təsirinin aradan 
qaldırması üzrə zəruri tədbirlərdən istifadə olunur

yanğının xəbərdarlığı və ya onun nəticələrinin azaldılmasına yönəldilmiş tədbirlər 
kompleksini özündə ehtiva edir

yanğınlarla və ya partlayış təhlükəsi olan vəziyyətlə müvəffəqiyyətli mübarizəni təmin edən 
tədbirlərdir

bu güc və vasitələrin, həmçinin yanğınlarla mübarizəyə yönəldilmiş hüquqi, təşkilati, 
iqtisadi, sosial və elmi-texniki xarakterli tədbirlər məcmusudur

Sual: Profilaktik işin əsas vəzifələrindəndir: (Çəki: 1)
yanğınların baş verməsini doğura bilən səbəblərin aradan qaldırmasına yönəldilmiş 

tədbirlərin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi; 
mümkün yanğınların yayılmasının məhdudlaşdırılması və yanğın halında insanların və 

əmlakın müvəffəqiyyətli təxliyəsi üçün şəraitlərin yaradılması
baş vermiş yanğının vaxtında aşkar edilməsinin təminatı, yanğın mühafizəsinin tez 

çağırılması və yanğının müvəffəqiyyətlə söndürülməsi. 
bütövlükdə obyektin və onun ayrı-ayrı sahələrinin yanğın təhlükəsizliyi vəziyyətinin dövri 

yoxlamalarının, həmçinin təklif edilmiş tədbirlərin vaxtında icrasına nəzarətin təminatı
hamısı 

Sual: binaların planlaşdırılması zamanı yanğına qarşı qaydalara və normalara riayət etməyi, 
elektrik məftillərinin və avadanlığının, istilik sistemlərinin, ventilyasiyaların, işıqlandırma 
qurğularının quraşdırılması zaman avadanlığın düzgün yerləşdirməsini nəzərdə tutur (Çəki: 1)

Texniki tədbirlər
Rejim tədbirləri
Təşkilati tədbirlər
İstismar tədbirləri
düzgun cavab yoxdur


