
1225-Təbiədən istifaədnini iqtisadiyyatı 
 
1. Sual: Tİİ elmi öyrənir: (Çəki: 1)  

a) Təbii ərazi komplekslərini və s. 
b) )Təbii resurs potensialını və s. 
c) Ərazi istehsal kompleksləri və s. 
d) Təbii ehtiyatları və s. 
e) Təbii şəraiti və s. 

 
 
2. Sual: Tİİ praktiki aspektlərindən biri hansıdır? (Çəki: 1)  

a) )Təbii resurslardan istifadənin qiymətləndirilməsi. 
b) Cəmiyyətlə təbiətin qarşılıqlı əlaqəsi. 
c) Təbii şəraitin qiymətləndirilməsi. 
d) Başqa elmlərlə əlaqəsi. 
e) Ekoloji- iqtisadi sistemlər. 

 
 
3. Sual: Tİİ elmi bu elmlərlə sıx əlaqədə deyil. (Çəki: 1) 

a) ekologiya; 
b) biologiya; 
c) cografiya ; 
d) )tarix; 
e) iqtisadiyyat . 

 
 
4. Sual: Tİİ elminin tədqiqat obyektinə aid deyil: (Çəki: 1) 

a) təbiətlə cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsi; 
b) təbii resurs potensialı; 
c) təbii ehtiyatların qiymətləndirilməsi; 
d) təbii şəraitin qiymətləndirilməsi; 
e) )sənaye obyektləri. 

 
 
5. Sual: Tİİ elminin tədqiqat istiqamətinə aid deyil: (Çəki: 1) 

a) təbiətdən istifadənin tənzimlənməsi; 
b) təbiəti mühafizə fəaliyyətinin maliyyələşməsi; 
c) təbiətlə cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsi; 
d) )biosfer; 



e) təbii resurs potensialı. 
 
 
 
 
6. Sual: Tİİ elminin vəzifələrinə bunlar aid deyil: (Çəki: 1)  

a) )meşə emalı; 
b) təbiətdən səmərəli istifadə yolları; 
c) resursların kompleks istifadəsi; 
d) təbiətdən istifadənin regional idarəetmə orqanlarının yaranması; 
e) iqtisadiyyatın ekolojiləşdirilməsi. 

 
 
7. Sual: Təbiəti mühafizə problemləri hansı səviyyədə və kompleksdə 
həll olunmalıdır: (Çəki: 1)  

a) kosmik səviyyədə; 
b) təbii-ərazi kompleksində; 
c) )ekoloji-iqtisadi kompleks səviyyəsində; 
d) təbii-texnogen kompleks səviyyədə; 
e) iqtisadi rayon səviyyəsində. 

 
 
8. Sual: Təbii resurs potensialını öyrənən elm hansıdır? (Çəki: 1)  

a) )təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı 
b) Təbii ərazi kompleksləri 
c) Təbii resurs potensialı 
d) Ərazi istehsal kompleksləri 
e) Təbii şəraiti 

 
 
9. Sual: Təbii resurslardan istifadənin qiymətləndirilməsi təbiətdən 
istifadənin göstəricilərindəndir? (Çəki: 1)  

a) )praktiki aspektləri 
b) Təbii resurslardan istifadənin qiymətləndirilməsi. 
c) Cəmiyyətlə təbiətin qarşılıqlı əlaqəsi. 
d) Təbii şəraitin qiymətləndirilməsi. 
e) Ekoloji- iqtisadi sistemlər. 

 
 



10. Sual: Tarix elminin təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı ilə bağlılığı 
necədir? (Çəki: 1)  

a) geomorfologiya 
b) biologiya; 
c) cografiya; 
d) )sıx əlaqədə deyil  
e) iqtisadiyyat 

 
 
11. Sual: Tİİ-nin tədqiqat obyektinə aid olmayan: (Çəki: 1) 

a) təbiətlə cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsi; 
b) təbii resurs potensialı; 
c) təbii ehtiyatların qiymətləndirilməsi; 
d) təbii şəraitin qiymətləndirilməsi; 
e) )elektroenergetika sənayesi 

 
 
12. Sual: Tİİ-nin tədqiqat istiqamətinə aid edilmir: (Çəki: 1)  

a) təbiətdən istifadənin tənzimlənməsi; 
b) təbiəti mühafizə fəaliyyətinin maliyyələşməsi; 
c) təbiəti mühafizə fəaliyyətinin maliyyələşməsi; 
d) )biosenoz 
e) təbii resurs potensialı. 

 
 
13. Sual: Tİİ elminin vəzifələrinə aid deyil? (Çəki: 1)  

a) )istehsalın intensivliyi 
b) təbii resurslerdan kompleks istifadə 
c) təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə yolları 
d) tii regional idarəetmə organları 
e) iqtisadi ekolojiləşdirmə 

 
 
14. Sual: Təbiəti mühafizə tədbirləri hansı səviyyədə həll olunur? (Çəki: 
1)  

a) kosmik səviyyədə 
b) təbii-ərazi kompleksində 
c) )ekoloji-iqtisadi səviyyədə 
d) ekoloji-iqtisadi kompleks səviyyəsində; 



e) iqtisadi rayon səviyyəsində. 
 
 
15. Sual: Ətraf mühitə antropogen təsir necə baş verir? (Çəki: 1)  

a) bitkilər 
b) Heyvanlar. 
c) Quşlar. 
d) )İnsanlar. 
e) Başqa planetlərdən gəlmələr. 

 
 
16. Sual: Ekoloji problemlər və onların həlli yolları təbiətdən istifadənin 
iqtisadiyyatında hansı istiqamətə aiddir? (Çəki: 1) 

a) )tədqiqat istiqamətinə 
b) tənzimlənməsinə 
c) idarə olunmasına 
d) maliyyə istiqamətinə 
e) ekoloji – iqtisadi göstəricilərinə 

 
 
17. Sual: Mikro səviyyədə təbiətdən istifadə özündə hansı sahələri 
birləşdirir? (Çəki: 1)  

a) ekoloji lizinq, icarə 
b) )ekoloji xidmət, şöbə, sex 
c) ekoloji maliyyələşmə 
d) təbii resurslar 
e) iqlim, torpaq, bitki 

 
 
18. Sual: Tİİ elminin tədqiqat istiqamətinə aiddir: (Çəki: 1)  

a) )Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsi. 
b) Biosferin öyrənilməsi 
c) Atmosferin tədqiqi. 
d) Hidrosferin öyrənilməsi 
e) Təbii resursların həcminin hesablanması. 

 
 
19. Sual: Tİİ elminin praktiki aspektlərinə aid deyil: (Çəki: 1) 

a) təbii resursların iqtisadi qiymətləndirilməsi 



b) )biosferin tədqiqi; 
c) çirklənmədən dəyən zərərin hesablanması; 
d) təbii şəraitin qiymətləndirilməsi; 
e) ekoloji proseslərlə bağlı təsərrüfat mexanizmlərinə ekoloji 

amillərin cəlb olunması. 
 
 
20. Sual: Tİİ elminin əlaqəsi yoxdur: (Çəki: 1)  

a) biologiya elmləri ilə; 
b) iqtisadiyyat elmi ilə; 
c) torpaqşünaslıq elmi ilə; 
d) ekologiya elmi ilə; 
e) )arxeologiya elmi ilə. 

 
 
21. Sual: Tİİ elminin tədqiqat obyektinə aiddir: (Çəki: 1)  

a) atmosfer; 
b) hidrosfer; 
c) litosfer; 
d) )təbiətin mühafizəsi; 
e) günəş enerjisi. 

 
 
22. Sual: Tİİ elmi bu elmlərin qovşağında yerləşmir: (Çəki: 1) 

a) ekologiya və iqtisadiyyat; 
b) )tarix və biologiya; 
c) coğrafiya və biologiya; 
d) ekologiya və coğrafiya; 
e) biologiya və iqtisadiyyat. 

 
 
23. Sual: Təbiətdən istifadə prosesi harada baş verir? (Çəki: 1)  

a) Regionda. 
b) )Ərazidə. 
c) Sənaye sahəsində. 
d) Kənd təsərrüfatında. 
e) Nəqliyyatda. 

 
 



24. Sual: Ətraf mühitin çirklənməsi və mühafizəsi harada baş verir? 
(Çəki: 1) 

a) dənizlərdə; 
b) kosmosda; 
c) göllərdə; 
d) )konkret ərazidə; 
e) adalarda. 

 
 
25. Sual: Biosferin öyrənilməsi elminin tədqiqat istiqamətinə aiddir: 
(Çəki: 1)  

a) Tİİ istifadənin   tənzimlənməsi. 
b) Atmosferin tədqiqi. 
c) )Təbiət hadisələrinə münasibət 
d) Hidrosferin öyrənilməsi 
e) Təbii resursların həjminin hesablanması. 

 
 
26. Sual: Təbiətdə baş verən hadisələr hansı elm tərəfindən tənzimlənir? 
(Çəki: 1)  

a) )təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı 
b) coğrafiya 
c) geologiya 
d) geomorfologiya 
e) ekologiya 

 
 
27. Sual: Ərazidə baş verən proseslər necə adlanır? (Çəki: 1)  

a) Ərazidən istifadə. 
b) )təbiətdən istifadə 
c) Sənaye sahəsindən istfadə. 
d) Kənd təsərrüfatından istifadə. 
e) Nəqliyyatdan istifadə. 

 
 
28. Sual: Tarix və biologiyanın qovşağında olmayan elmdir? (Çəki: 1)  

a) ekologiya və iqtisadiyyat; 
b) )təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı  
c) tarix və biologiya; 



d) coğrafiya və biologiya; 
e) biologiya və iqtisadiyyat. 

 
 
29. Sual: Təbiətin mühafizəsi hansı tədqiqat obyektinə aiddir? (Çəki: 1)  

a) atmosfer; 
b) hidrosfer 
c) litosfer; 
d) )təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatına 
e) günəş enerjisi.  

 
 
30. Sual: Arxeologiya elmi hansı elmlər ilə əlaqəlidir? (Çəki: 1)  

a) biologiya elmləri ilə; 
b) iqtisadiyyat elmi ilə; 
c) torpaqşunaslıq elmi ilə; 
d) ekologiya elmi ilə 
e) )heç biri ilə 

 
 
31. Sual: Tİİ elminin praktiki aspektlərinə aid deyil: (Çəki: 1)  

a) təbii resursların iqtisadi qiymətləndirilməsi; 
b) )atmosfrin strukturu 
c) çirklənmədən dəyən zərərin hesablanması 
d) təbii şəraitin qiymətləndirilməsi; 
e) ekoloji proseslərlə bağlı təsərrüfat mexanizmlərinə ekoloji 

amillərin  
 
 
32. Sual: Ətraf mühitin çirkləndiyi sahələr : (Çəki: 1)  

a) dənizlərdə; 
b) )ərazi 
c) göllərdə; 
d) kosmosda 
e) adalarda 

 
 
33. Sual: Tİİ – n qlobal məqsədinə aid edilir: (Çəki: 1) 

a) regional idarəetmə 



b) dövlət tənzimləməsi 
c) )təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə üsulları 
d) ekoloji monitorinq 
e) ekoloji lizinq 

 
 
34. Sual: Tİİ hansı elmlər qrupuna aiddir? (Çəki: 1) 

a) dəqiq elmlər 
b) Humanitar elmlər 
c) tarixi və coğrafi elmlər 
d) )iqtisadiyyat elmləri 
e) müstəqildir. 

 
 
35. Sual: Tİİ – nin tətbiq etdiyi tədqiqat üsullarına aid deyil? (Çəki: 1)  

a) dialektik balans 
b) normativ, kartoqrafik 
c) sistem, statistik 
d) iqtisadi – riyazi 
e) )elmlik 

 
 
36. Sual: Hazırda Tİİ – də hansı sistemlər nəzəriyyəsi geniş yayılmışdır? 
(Çəki: 1)  

a) siyasi – iqtisadi 
b) kartoqrafik 
c) statistik 
d) )ekoloji –iqtisadi 
e) metodoloji 

 
 
 
37. Sual: Təbiətlə cəmiyyət arasında əlaqənin 1-ci mərhələsi hansıdır? 
(Çəki: 1)  

a) İqlim göstəriciləri. 
b) Çay şəbəkəsi. 
c) )Təbii ehtiyatların hasilatı. 
d) Təbii ehtiyatların emalı. 
e) Əmək ehtiyatlarının mövcudluğu. 



 
 
38. Sual: Davamlı inkişafın göstəricisi: (Çəki: 1)  

a) )Zəif və ciddi. 
b) Regional inkişaf. 
c) Lokal inkişaf. 
d) Texnikanın tətbiqi. 
e) Yeni texnologiyanın gətirilməsi. 

 
 
39. Sual: Ekoloji- iqtisadi tələb nədir? (Çəki: 1)  

a) cəmiyyətlə təbiətin qarşılıqlı əlaqəsi. 
b) )Ekoloji həyatın mənəvi varlığı. 
c) İqtisadi reformalar. 
d) İqtisadi maraq. 
e) Ziddiyyətli anlayış. 

 
 
40. Sual: Konsentrasiyanın izn həddi bir-birindən fərqlənir: (Çəki: 1)  

a) Bütün şəhərlərdə. 
b) Bütün sularda. 
c) Torpaqların hamısında. 
d) Ayrı-ayrı ölkələrdə. 
e) )Dənizdə və atmosferdə. 

 
 
41. Sual: Aşağıda verilənlərdən hansı ətraf mühitə daha çox təsir edir: 
(Çəki: 1) 

a) Meşələr. 
b) Heyvanlar. 
c) Quşlar. 
d) )İnsanlar. 
e) Başqa planetlərdən gəlmələr. 

 
 
42. Sual: Ekoloji məhdudiyyətlər lazımdır: (Çəki: 1) 

a) İqtisadiyyatı inkişaf etdirmək üçün. 
b) Sənayeni inkişaf etdirmək üçün. 
c) )Təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə və mühafizə üçün. 



d) Kənd təsərrüfatı üçün.  
e) Torpağı genişləndirmək üçün. 

 
 
43. Sual: Azərbaycan Respublikasının orta radiasiya fonu nə qədərdir? 
(Çəki: 1) 

a) 30-40 mkr/ saat. 
b) 400 mkr/ saat. 
c) 50 mkr/ saat. 
d) 10 mkr/ saat. 
e) )15-20 mkr/ saat. 

 
 
44. Sual: Yay mövsümübdə termik çirklənmə su hövzələrinin təbii 
temperatir durumunu neçə dərəcə artırabilər? (Çəki: 1)  
  

a) )3 0C 
b) 10 0C 
c) 12 0C 
d) 5 0C 
e) 15 0C 

 
45. Sual: Təbii ehtiyatların təsnifatı nəyə aid edilir? (Çəki: 1)  

a) İqlim göstəricilərinə 
b) Çay şəbəkəsi. 
c) )təbiətlə cəmiyyət arasında əlaqəyə 
d) Təbii ehtiyatların emalına. 
e) Əmək ehtiyatlarının mövcudluğuna. 

 
 
46. Sual: Ekoloji həyatın mənəvi varlığı nədir? (Çəki: 1)  

a) cəmiyyətlə təbiətin qarşılıqlı əlaqəsi. 
b) )Ekoloji iqtisadi tələb 
c) İqtisadi reformalar 
d) İqtisadi maraq 
e) Ziddiyyətli anlayış 

 
 
47. Sual: “Zəif və ciddi” terminləri nəyə aiddir? (Çəki: 1)  



a) )davamlı inkişafa 
b) Reqional inkişafa 
c) Lokal inkişafa 
d) Texnikanın tətbiqinə 
e) Yeni texnologiyanın gətirilməsinə 

 
 
48. Sual: Dənizdə və şirin sularda konsentrasiyanın izn həddi hansı 
səviyyədədir? (Çəki: 1)  

a) eyndir 
b) qismən uyğundur 
c) )bir birindən fərqlənir 
d) fərqli deyil 
e) izn həddi yoxdur 

 
 
49. Sual: Təbii ehtiyatlardan istifadə üçün nə lazımdır? (Çəki: 1)  

a) )ekoloji məhdudiyyətlər 
b) Sənayeni inkişaf etdirmək üçün. 
c) Təbii ehtiyatlardan istifadə üçün 
d) Kənd təsərrüfatı üçün. 
e) Torpağı genişləndirmək üçün. 

 
 
50. Sual: Orta radiasiya fonu Azərbaycan Respublikasında nə qədərdir? 
(Çəki: 1)  

a) )15-20 mkr/saat 
b) 5-10mkr/ saat. 
c) 20-25 mkr/ saat. 
d) 30-40 mkr/ saat. 
e) 10 mkr/ saat. 

 
 
51. Sual: Termik çirklənmə sularda neçə dərəcə ola bilər? (Çəki: 1)  

a) )5ºC 
b) 8 ºC 
c) 6ºC 
d) 2 ºC 
e) 10ºC 



 
 
52. Sual: Təbiətdə cəmiyyət arasında qarşılıqlı əlaqə necə xarakterizə 
olunur? (Çəki: 1)  

a) əhalinin rifah halını müəyyən edir 
b) istehsalın bazasıdır 
c) )çoxplanlı və kompleks məsələdir 
d) istehlakın əsasıdır 
e) əlaqəsi yoxdur. 

 
 
53. Sual: Cəmiyyət istehsal üçün ilkin xammalı haradan götürür? (Çəki: 
1)  

a) hidrosferdən 
b) atmosferdən 
c) elmin fəaliyyətindən 
d) )təbiətdən 
e) tədqiqatlardan 

 
 
54. Sual: Ekoloji – iqtisadi maraqlar hansı səbəbdən yaranır? (Çəki: 1)  

a) təbii mühitin dəyişməsindən 
b) cəmiyyətin vəziyyətindən 
c) istehsalın inkişafından 
d) ekoloji tarazlığın pozulmasından 
e) )təbiətlə - cəmiyyətin əlaqəsindən 

 
55. Sual: Ətraf mühit nədir? (Çəki: 1)  

a) Sənaye qovşaqları. 
b) )Obyektə təsir edən mühit. 
c) İqlim mühiti. 
d) Sosial mühit. 
e) İnfrastruktur. 

 
 
56.Sual: Ekoloji iqtisadi sistemlərin hansı tərkib hissələri var? (Çəki: 1)  
            

a) Məhəlli ərazi istehsal kompleksləri. 
b) Sənaye qovşaqları. 



c) İqtisadi rayonlar. 
d) Sənaye qovşaqları və iqtisadi rayonlar. 
e) )Təbii ərazi kompleksləri və ərazi istehsal kompleksləri. 

 
 
57. Sual: Ekoloji norma nədir? (Çəki: 1) 

a) Suyun çirklənməsi. 
b) Atmosferin çirklənməsi. 
c) Torpağın çirklənməsi. 
d) )Ətraf mühitin keyfiyyəti. 
e) Meşələrin çirklənməsi. 

 
 
58. Sual: Təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində ətraf mühit hansı təsirə məruz 
qalır? (Çəki: 1)  

a) Radioaktiv. 
b) Erroziya. 
c) )Fiziki, kimyəvi, bioloji və radioaktiv. 
d) Denudasion. 
e) Biokimyəvi. 

 
 
59. Sual: Ekoloji normativlər lazımdır: (Çəki: 1)  

a) Təbii ehtiyatların qorunması üçün. 
b) )İnsanların ekoloji təhlükəsizliyi üçün. 
c) Qoruqların yaradılması üçün.  
d) Körpülərin tikilməsi üçün. 
e) Su elektrik stansiyaların tikilməsi üçün. 

 
 
60. Sual: Ətraf mühitin keyfiyyət normativlərinə aiddir. (Çəki: 1)  

a) )KİH, TİH. 
b) Ümumdaxili məhsul. 
c) Ümummilli məhsul. 
d) Yoxsulluq indeksi. 
e) İnsan potensialının inkişaf indeksi. 

 
 
61. Sual: Optimal səs-küy fonu nə qədərdir? (Çəki: 1) 



a) 90 db 
b) 50 db 
c) 100 db 
d) )20 db 
e) 10 db 

 
 
62. Sual: Obyektə təsir edən mühit necə adlanır? (Çəki: 1)  

a) Sənaye qovşaqları 
b) )ətraf mühit 
c) İqlim mühiti 
d) Sosial mühit. 
e) İnfrastruktur 

 
 
63. Sual: Təbii ərazi kompleksləri və ərazi istehsal kompleksləri nədir? 
(Çəki: 1)  

a) Məhəlli ərazi istehsal kompleksləri. 
b) Sənaye qovşaqları 
c) İqtisadi rayonlar 
d) Sənaye qovşaqları və iqtisadi rayonlar.  
e) )ekoloji iqtisadi sistemlərin tərkib hissəsi 

 
 
64. Sual: Ətraf mühitin keyfiyyəti nədir? (Çəki: 1)  

a) Suyun çirklənməsi. 
b) Atmosferin çirklənməsi 
c) Torpağın çirklənməsi 
d) )ekoloji norma 
e) Meşələrin çirklənməsi 

 
 
65. Sual: Fiziki,kimyəvi,bioloji və radioaktiv çirklənmələr yaranır: 
(Çəki: 1)  

a) Meşələr. 
b) Heyvanlar. 
c) )təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində 
d) İnsanlar 
e) Başqa planetlərdən gəlmələr. 



 
 
66. Sual: İnsanların ekoloji təhlükəsizliyinə aid edilir: (Çəki: 1)  

a) Təbii mühitə icazə verilən təsir norması 
b) )ekoloji normativlər 
c) Ekoloji təhlükəsizlik 
d) İqtisadi təhlükəsizlik 
e) Texniki təhlükəsizlik. 

 
 
67. Sual: KİH,TİH nəyin göstəriciləridir? (Çəki: 1)  

a) )keyfiyyət normativi 
b) Ümumdaxili məhsul. 
c) Ümummilli məhsul. 
d) Yoxsulluq indeksi. 
e) İnsan potensialının inkişaf indeksi. 

 
 
68. Sual: Desibel hansı çirklənmənin vahididir? (Çəki: 1)  

a) maye tullantı 
b) )səs-küy 
c) bərk tullantı 
d) toz tullantıları 
e) sürət vahididir 

 
 
69. Sual: Sənaye tullantıları ilə torpaq, su və atmosferin çirklənməsi nə 
ilə nəticələnir? (Çəki: 1)                   

a) istehsalın 
b) ETT əhatəli olması ilə 
c) )istehsalın təbii mühitə təsiri ilə 
d) milli maraqlar ilə 
e) təbii sərvətlərlə 

 
 
70. Sual: Cəmiyyətin inkişafının mühüm göstəricilərindən biridir: (Çəki: 
1)  

a) iqtisadi tələbat 
b) )ekoloji – iqtisadi maraqlar 



c) maksimum istehsal 
d) texnogen təsir 
e) sosial – iqtisadi göstərici 

 
 
 
71. Sual: Relyef təsir edir: (Çəki: 1)  
            

a) Ərazinin abadlaşması; 
b) Meşələrin inkişafı; 
c) Elmin inkişafı; 
d) )İstehsalın yerləşməsi; 
e) Kooperasiya. 

 
 
72. Sual: İstehsalın inkişafı asılıdır: (Çəki: 1)  

a) )Təbii ehtiyatlardan; 
b) Dünya okeanının səviyyəsindən; 
c) Kooperasiyadan; 
d) Təmərküzləşmədən; 
e) Kənd təsərrüfatının inkişafından. 

 
 
73. Sual: Təbii ehtiyatlar qiymətləndirilir: (Çəki: 1)  

a) Qraflar üsulu ilə; 
b) Genetik üsulla; 
c) )Alternativ dəyərlər; 
d) Həcm üsulu; 
e) Çirklənmə dərəcəsinə görə. 

 
 
74. Sual: Kadastr qiymətləndirilməsi ilə qiymətləndirilmir: (Çəki: 1)  

a) Torpaq; 
b) Torpaq, su, meşə; 
c) Su; 
d) Meşə; 
e) )Neft.  

 
 



75. Sual: Təbii ehtiyatların iqtisadi qiymətləndirilməsi nədir? (Çəki: 1)  
a) ümumi iqtisadi qiymətləndirməlidir 
b) insanların maddi nemətidir 
c) )təsərrüfat əhəmiyyətinin pulla ifadəsidir 
d) Dövlət tərəfindən tənzimlənir 
e) elmi əsaslarla yerinə yetirilir 

 
 
76. Sual: Təbii ehtiyat və şəraitin iqtisadi qiymətləndirilməsinin əsas 
üsulları: (Çəki: 1)  

a) renta 
b) məsrəf üsulu 
c) alternativ dəyərlər 
d) )potensial ehtiyat 
e) subyektiv qiymətləndirmə 

 
 
77. Sual: Maddi nemətlər istehsalında nələr iştirak edir? (Çəki: 1)  

a) Sosial sahələr 
b) )təbii ehtiyatlar 
c) Emal sahəsinin dərinləşməsi; 
d) İstehsalın təmərküzləşməsində 
e) İstehsalın kooperasiyasında 

 
 
78. Sual: Təbii şərait hansı sahədə bilavasitə iştirak edir? (Çəki: 1)  

a) İqlim; 
b) )Relyef; 
c) Havanın rütubəti; 
d) Atmosfer təzyiqi 
e) maddi nemətlər 

 
 
79. Sual: İstehsalın yerləşməsinə təsir edən amillər: (Çəki: 1)  

a) Ərazinin abadlaşmasına; 
b) Meşələrin inkişafına; 
c) )relyef; 
d) Elmin inkişafına; 
e) Kooperasiyaya 



 
 
80. Sual: Təbii ehtiyatların istismarı nədən asılıdır? (Çəki: 1)  

a) )istehsalın inkişafından; 
b) Dünya okeanının səviyyəsindən; 
c) Kooperasiyadan 
d) Təmərküzləşmədən 
e) Kənd təsərrüfatının inkişafından 

 
 
81. Sual: Alternativ dəyərlər nədir? (Çəki: 1)  

a) Qraflar üsulu ilə; 
b) Genetik üsulla; 
c) )təbii ehtiyatların qiymətləndirilməsi 
d) Həcm üsulu; 
e) Çirklənmə dərəcəsinə görə. 

 
 
82. Sual: Kadastr qiymətləndirilməsi ilə qiymətləndirilmir: (Çəki: 1)  

a) Torpaq 
b) Torpaq,su,meşə 
c) dəmir filizi 
d) Meşə 
e) )Neft.  

 
 
83. Sual: Keyfiyyət normativi nədir? (Çəki: 1)  

a) məhsulun keyfiyyəti 
b) təbiətin çirklənmə norması 
c) )təbiətə təsirin icazə verilən norması 
d) ekoloji təhlükəsizlik 
e) kəmiyyət göstəricisi 

 
 
84. Sual: Qurğuşun üçün konsentrasiyanın izn həddi (KİN) havada nə 
qədər təşkil edir? (Çəki: 1)  

a) )1,5 mq/m³ 
b) 2,5 mq/m³ 
c) 3,5 mq/m³ 



d) 3-5 mq/m³ 
e) 2-4 mq/m³ 

 
 
85. Sual: Qurğuşun üçün konsentrasiyanın izn həddi torpaqda nə 
qədərdir? (Çəki: 1)  

a) 5-10 mq/kq 
b) 12 mq/ kq 
c) 30 mq/kq 
d) 15 mq/kq 
e) )20 mq/ kq 

 
 
86. Sual: Bütün müəssisələr üçün konsentrasiyaların izn həddi necə 
müəyyən olunur? (Çəki: 1)  

a) müxtəlifdir 
b) daimidir 
c) )eynidir 
d) müvəqqətidir 
e) təhlükəlidir 

 
 
87. Sual: Azərbaycan Respublikasında radiasiya fonu nə qədərdir? 
(Çəki: 1) 

a) )saatda 15 – 20 mikrorentgen 
b) 25-.30 mkr/saat 
c) 30-.35 mkr/saat 
d) 5-.10 mkr/saat 
e) 30-.40 mkr/saat 

 
 
88. Sual: Elektromaqnit şüalanması canlılara hansı təsiri göstərir? (Çəki: 
1)  

a) kimyəvi 
b) fiziki 
c) zəhərləyici 
d) )bioloji 
e) texnoloji 

 



 
89. Sual: Təbii ehtiyatların geoloji qiymətləndirilməsinə bu 
kateqoriyalar aiddir: (Çəki: 1)  

a) J, D,E 
b) N,B,A 
c) )A,B,C 
d) J,N,N 
e) İ, B ,J 

 
 
90. Sual: Təbii resurs anlayışına aiddir: (Çəki: 1)  

a) )İnsanların istifadə etdiyi ehtiyatlar; 
b) Əmək ehtiyatları; 
c) Faydalı qazıntılar; 
d) Müxtəlif texnoloji avadanlıqlar; 
e) Sənaye müəssisələri. 

 
 
91. Sual: İstehsalın yerləşməsinə təsir edə bilər: (Çəki: 1)  

a) Günəş enerjisi; 
b) Atmosfer təzyiqi; 
c) Çay şəbəkəsi; 
d) )Təbii şərait; 
e) Əhalinin sayı. 

 
 
92. Sual: Təbii şərait təsir edir: (Çəki: 1)  

a) )İstehsalın yerləşməsi; 
b) İstehsalın təmərküzləşməsi; 
c) Kooperasiya; 
d) Sistemləşmə; 
e) Elmin inkişafı. 

 
 
93. Sual: İqlim təsir edir: (Çəki: 1)  

a) Relyef ; 
b) )İstehsalın yerləşməsinə; 
c) İqtisadi böhran; 
d) Sənayeləşmə; 



e) Kənd təsərrüfatının kimyalaşması 
 
 
94. Sual: Təbii ehtiyatlar bu üsullarla qiymətləndirilir: (Çəki: 1)  

a) )Məsrəf üsulu; 
b) Qraflar üsulu; 
c) Genetik üsul; 
d) Ekstrapolyasiya üsulu; 
e) Kütlə üsulu. 

 
 
95. Sual: Kadastr qiymətləndirməsi aiddir: (Çəki: 1)  

a) Neftə; 
b) Təbii qaza; 
c) Dəmir filizinə; 
d) )Torpaq, su, meşəyə; 
e) Əlvan metal filizlərinə. 

 
 
96. Sual: Təbii ehtiyatların ekoloji qiymətləndirilməsinə bu 
kateqoriyalar aiddir: (Çəki: 1)  

a) NBA 
b) )ABC 
c) İHJ 
d) DES 
e) UNO 

 
 
97. Sual: İnsanların istifadə etdiyi və edə biləcəyi ehtiyatlar necə 
adlanır? (Çəki: 1) 

a) )təbii resurs 
b) Əmək ehtiyatları 
c) Faydalı qazıntılar 
d) Müxtəlif texnoloji avadanlıqlar; 
e) Sənaye müəssisələri. 

 
 
98. Sual: İstehsalın yerləşməsinə təsir edən amillər: (Çəki: 1) 

a) )təbii şərait 



b) İstehsalın təmərküzləşməsinə; 
c) Kooperasiyaya; 
d) Sistemləşməyə 
e) Elmin inkişafına. 

 
 
99. Sual: İstehsalın yerləşməsinə təsir edən amillərdən biridir; (Çəki: 1)  

a) monitoring 
b) )relyef 
c) ekspertiza 
d) audit 
e) ekoloji pasport 

 
 
100. Sual: Məsrəf üsulu nədir? (Çəki: 1)  

a) )təbii ehtiyatların qiymətləndirilməsi 
b) Məsrəf üsulu; 
c) Balla qiymətləndirmə 
d) Alternativ dəyərlər;  
e) Həcmin müəyyən edilməsi. 

 
 
101. Sual: Torpaq,su,meşə hansı üsulla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)  

a) renta 
b) qraflar 
c) alternativ 
d) )kadastr 
e) məsrəf 

 
 
102. Sual: Təbii mühitin keyfiyyəti nədir? (Çəki: 1)  

a) təbii mühitin sağlamlığı 
b) təbii resursların zənginliyi 
c) mühitin təmizliyi 
d) ekoloji - iqtisadi səviyyə 
e) )yaşayışın təmin edici səviyyəsi 

 
 



103. Sual: Atmosferi çirkləndirən toz, azot oksidləri, kükürd oksidləri, 
karbon oksidi və s. neçə faiz təşkil edir? (Çəki: 1) 

a) 60% 
b) 55% 
c) 78% 
d) )98% 
e) 86% 

 
 
104. Sual: Müəssisələrdə avadanlıqların soyudulması üçün işlədilən 
çoxlu su hansı çirklənməni yaradır? (Çəki: 1)  

a) texnoloji 
b) )texniki 
c) termik 
d) təbii 
e) zəhərli 

 
 
 
105. Sual: Çirklənmədən dəyən zərər bu üsulla hesablanır: (Çəki: 1) 

a) )Birbaşa; 
b) Dolayı; 
c) Genetik; 
d) Laboratoriya; 
e) Təcrübə. 

 
 
106. Sual: Təsərrüfata dəyən zərər neсə hesablanır: (Çəki: 1)  

a) Sənayeyə dəyən zərər; 
b) Kənd təsərrüfatına dəyən zərər; 
c) Nəqliyyata dəyən zərər; 
d) Sənaye və kənd təsərrüfatına dəyən zərərlərin cəmi; 
e) )Təsərrüfat sahələrinə dəyən zərərlərin cəmi. 

 
 
107. Sual: Heyvandarlığa dəyən zərər asılı deyil: (Çəki: 1)  

a) Heyvandarlıq sahəsində məhsuldarlığın aşağı düşməsindən; 
b) Bitkiçilik təsərrüfatlarının sayından; 
c) Məhsulun satış qiymətindən; 



d) )Bitkiçiliyə dəyən zərərdən; 
e) Heyvandarlıq məhsullarının həcmindən. 

 
 
108. Sual: Torpağın dövriyyədən çıxmasından dəyən zərər asılı deyil: 
(Çəki: 1)  

a) )Torpağın münbitliyindən; 
b) Çirklənən torpağın sahəsindən; 
c) Məhsuldarlığın aşağı düşməsindən; 
d) Hər hektardan gələn gəlirdən; 
e) Məhsulların satış qiymətindən. 

 
 
109. Sual: Su hövzələrinin çirklənməsindən dəyən zərərə təsir edir: 
(Çəki: 1)  

a) Su sərfindən. 
b) )Çirkab suların həcmindən. 
c) Yağıntıların miqdarından. 
d) Yağıntıların tərkibindən. 
e) Suyun kimyəvi tərkibindən. 

 
 
110. Sual: Fəal çirklənmə zolaqlarının radiusu bərabərdir: (Çəki: 1)  

a) )50 h 
b) 10 h 
c) 2 h 
d) 8 h 
e) 20 h 

 
 
111. Sual: Birbaşa üsulla nə hesablanır? (Çəki: 1)  

a) )çirklənmədən dəyən zərər 
b) iqtisadi qiymətləndirmə 
c) sosial problemlər 
d) vergi ödənişlər 
e) sosial ödənişlər 

 
 



112. Sual: Təsərrüfat sahələrinə dəyən zərərin cəmi nə deməkdir? (Çəki: 
1)  

a) Sənayeyə dəyən zərər kimi;  
b) Kənd təsərrüfatına dəyən zərər kimi; 
c) təsərrüfata dəyən zərər 
d) Sənaye və kənd təsərrüfatına dəyən zərərlərin cəmi kimi; 
e) )Təsərrüfat sahələrinə dəyən zərərlərin cəmi kimi 

 
 
113. Sual: Bitkiçiliyə dəyən zərər nədən asılıdır? (Çəki: 1)  

a) Heyvandarlıq sahəsində məhsuldarlığın aşağı düşməsindən; 
b) Heyvandarlıq təsərrüfatlarının sayından; 
c) Məhsulun satış qiymətindən;  
d) )məhsuldarlığın aşaği düşməsindən 
e) Heyvandarlıq məhsullarının həcmindən 

 
 
114. Sual: Torpağın münbitliyinin dövriyyədən çıxması nədən asılıdır? 
(Çəki: 1)  

a) )dəyən zərərdən 
b) Hər hektardan gələn gəlirdən; 
c) Çirklənən torpağın sahəsindən; 
d) Məhsuldarlığın aşağı düşməsindən; 
e) Məhsulların satış qiymətindən 

 
 
115. Sual: Su hövzələrinin çirklənməsindən çirkab suların həcmi nədən 
(Çəki: 1)  

a) Su sərfi. 
b) )su hövzələrinə dəyən zərərdən 
c) Yağıntıların miqdarı. 
d) Yağıntıların tərkibi 
e) Suyun kimyəvi tərkibi. 

 
 
116. Sual: Fəal çirklənmə zolaqları hansı ölçü ilə xarakterizə olunur? 
(Çəki: 1) 

a) )50 h 
b) 10 h  



c) 2 h 
d) 8 h  
e) 20 h 

 
 
117. Sual: Ekoloji qiymətləndirmənin sərtlərindən biridir: (Çəki: 1)  

a) işin yerinə yetirilmə vaxtı 
b) layihənin növü və miqyası 
c) )layihə sonu qərarlar 
d) qiymətləndirmənin vacibliyi 
e) məlumatların toplanması 

 
 
118. Sual: Ekoloji qiymətləndirmədə iştirak edən tərəflərdən biridir: 
(Çəki: 1)  

a) müəssisələr 
b) hüquqi şəxslər 
c) dünya təşkilatları 
d) həkimlər 
e) )ictimaiyyət 

 
 
119. Sual: Ekoloji qiymətləndirmədə ictimaiyyətin iştirakını vacib sayan 
hansı təşkilatdır? (Çəki: 1) 

a) YUNEP təşkilatı 
b) YUNESKO 
c) )BMT – nin Avropa İqtisadi komissiyası 
d) Avropa İqtisadi Birliyi 
e) Ətraf mühit üzrə BMT təşkilatı 

 
 
120. Sual: Ətraf mühitin bu komponentlərinə təsirin qiymətləndirilməsi 
prosesi aparılmır (Çəki: 1)  

a) Havanın 
b) )ictimaiyyətin 
c) suyun 
d) torpağın 
e) əbədi və tarixi abidəlin 

 



 
 
121. Sual: Çirklənməyə görə ödənişlərin həcmi asılıdır: (Çəki: 1)  

a) Təbii mühafizə xərclərindən. 
b) )Zərərli maddələrin nisbi təhlükə əmsalından. 
c) Mühitin ekoloji vəziyyətindən. 
d) Tullantıların izin həddindən. 
e) Konsentrasiyanın izn həddindən. 

 
 
122. Sual: Təbii resurslardan istifadəyə görə ödənişə aid deyil: (Çəki: 1)
  

a) Yerin təkindən istifadəyə görə. 
b) Meşə gəlirləri. 
c) Torpaqdan istifadəyə görə vergi. 
d) Sudan istifadəyə görə ödəniş. 
e) )Tullantıların həcminə görə ödəniş. 

 
 
123. Sual: Torpağın çirklənməsinə görə ödənişin həcmi asılı deyil: 
(Çəki: 1)  
            

a) Tullantıların həcmindən. 
b) Tullantıların tərkibindən  
c) Tullantıların nisbi təhlükə əmsallarından 
d) )Müəssisələrin büdcəsindən. 
e) Regionların ekoloji vəziyyətindən. 

 
 
124. Sual: Torpağın çirklənməsinə görə ödənişin həcmi asılıdır: (Çəki: 
1)  

a) Təbiəti mühafizə xərclərindən. 
b) )Tullantıların izn həddindən. 
c) Konsentrasiyanın izn həddindən. 
d) İstismarın izn həddindən. 
e) Mühitin ekoloji vəziyyətindən. 

 
 



125. Sual: Təbii resurslardan istifadəyə görə ödənişlərin növlərindən 
deyil: (Çəki: 1) 

a) Yerin təkindən istifadəyə görə ödəniş. 
b) Mineral-xammal bazasının bərpasına görə ödənişlər. 
c) Meşə gəlirləri. 
d) Sənaye müəssisələri tərəfindən sudan istifadəyə görə ödəniş. 
e) )Atmosferin çirklənməsinə görə ödənişlər. 

 
 
126. Sual: Təbii ehtiyatlardan istifadəyə görə ödənişlərin üsullarından 
deyil: (Çəki: 1)  

a) Məsrəf. 
b) Renta. 
c) Təkrar istehsal və ya bərpa. 
d) )Kəşfiyyat. 
e) Doğru cavab yoxdur. 

 
 
127. Sual: Sudan istifadəyə görə ödəniş formalarından deyil: (Çəki: 1)  

a) Su vergisi. 
b) Sudan istifadəyə görə lisenziya haqqları. 
c) Su obyektlərin mühafizəsi və bərpasına görə ödəniş. 
d) )Sudan istifadə həcminə görə vergilər. 
e) Doğru cavab yoxdur. 

 
 
128. Sual: Zərərli maddələrin nisbi təhlükə əmsalı nədən asılıdır? (Çəki: 
1)  
            

a) Təbii mühafizə xərclərindən. 
b) )çirklənməyə görə ödənişlərin həcmindən 
c) Mühitin ekoloji vəziyyətindən. 
d) Tullantıların izin həddindən 
e) Konsentrasiyanın izn həddindən 

 
 
129. Sual: Tullantıların həcminə görə ödənişə aiddir: (Çəki: 1)  

a) Yerin təkindən istifadəyə görə. 
b) Meşə gəlirləri. 



c) Torpaqdan istifadəyə görə vergi. 
d) Sudan istifadəyə görə ödəniş. 
e) )Tullantıların həcminə görə ödəniş. 

 
 
130. Sual: Müəssisələrin büdcəsi ilə torpağın çirklənməsi arasında 
asılılıq qeyri müəyyəndir: (Çəki: 1) 

a) Tullantıların həcmi. 
b) Tullantıların tərkibi 
c) Tullantıların nisbi təhlükə əmsalları 
d) )ödənişin həcmi 
e) Regionların ekoloji vəziyyəti. 

 
 
131. Sual: Mühitin ekoloji vəziyyətindən asılıdır: (Çəki: 1)  

a) Təbiəti mühafizə xərclərindən. 
b) Tullantıların izn həddindən. 
c) Konsentrasiyanın izn həddindən 
d) İstismarın izn həddindən 
e) )torpağın çirklənməsinə görə ödənişin həcmi  

 
 
132. Sual: Atmosferin çirklənməsinə görə ödənişlər təbii resurslardan 
istifadəyə görə ödənişə aid edilir? (Çəki: 1)  

a) Yerin təkindən istifadəyə görə ödəniş. 
b) Mineral-xammal bazasının bərpasına görə ödənişlər. 
c) Meşə gəlirləri. 
d) Sənaye müəssisələri tərəfindən sudan istifadəyə görə ödəniş 
e) )aid edilmir 

 
 
133. Sual: Aşağıdakılardan təbii ehtiyatlardan istifadəyə görə ödənişlərin 
üsullarına aid olmayan hansıdır? (Çəki: 1)  

a) Məsrəf. 
b) Renta 
c) Təkrar istehsal və ya bərpa. 
d) )axtarışlar 
e) Doğru cavab yoxdur. 

 



 
134. Sual: Sudan istifadə həcminə görə vergilər ondan istifadəyə görə 
ödəniş formalarının uyğunluğu: (Çəki: 1) 

a) Su vergisi 
b) Sudan istifadəyə görə lisenziya haqqları. 
c) Su obyektlərin mühafizəsi və bərpasına görə ödəniş. 
d) )istifadəyə görə ödəniş formalarından deyil 
e) Doğru cavab yoxdur. 

 
 
135. Sual: Çirklənməyə görə ödənişlərin hesablanması metodikasına aid 
deyil: (Çəki: 1)  

a) )istifadə miqyasına görə 
b) tədbirlərin stimullaşdırılması 
c) ödənişin inqrediyentə görə təyini 
d) vahid metodun tətbiqi 
e) regional xüsusiyyətlərə görə 

 
 
136. Sual: Ətraf mühitin çirklənməsinə görə ödənişlərin perspektivlərinə 
aiddir: (Çəki: 1)  

a) tullanılan izn həddi 
b) ödənişin indeksasiyası 
c) köçürülmə ödənişləri 
d) )hərbi əməliyyatlar 
e) bazar mexanizmlərinin tətbiqi 

 
 
137. Sual: Təbii resurslardan istifadəyə görə ödənişin növünə daxildir: 
(Çəki: 1)  

a) ağacın emalı 
b) )meşə gəlirləri 
c) bitkilərin müxtəlifliyi 
d) iqlim göstəriciləri 
e) potensial ehtiyatlar 

 
 
138. Sual: Bərk tullantıların təsnifatına aiddir: (Çəki: 1) 

a) təhlükəli 



b) təhlükəsiz 
c) )toksiki, qeyri – toksiki 
d) limitdən artıq 
e) limitə uyğun 

 
 
139. Sual: Çirklənməyə görə ödənişlərin həcminə təsir göstərir: (Çəki: 1)
  
 

a) Tullantıların izn həddi. 
b) Konsentrasiyanın izin həddi. 
c) )Tullantıların həcmi. 
d) Fəal çirklənmə zolaqları. 
e) Təbii mühafizə xərcləri. 

 
 
140. Sual: Atmosferin çirklənməsinə görə ödənişin həcmi asılı deyil: 
(Çəki: 1) 

a) )Müəssisənin ekoloji xərcindən. 
b) Tullantıların həcmindən. 
c) Tullantıların tərkibindən. 
d) İnqredientlərin nisbi təhlükə əmsalından. 
e) Radionların ekoloji vəziyyətindən. 

 
 
141. Sual: Tullantıların yerləşməsinə görə ödənişlərin həcmi asılı deyil: 
(Çəki: 1)  

a) Tullantıların həcmindən. 
b) Tullantıların tərkibindən 
c) Tullantıların təhlükə əmsalından. 
d) )Müəssisələrin texnoloji durumundan 
e) regionların ekoloji vəziyyətindən. 

 
 
142. Sual: Tullantıların yerləşməsinə görə ödənişlərin həcmi asılıdır: 
(Çəki: 1)  

a) Təbiəti mühafizə xərclərindən 
b) Tullantıların izn həddindən 
c) Konsentrasiyanın izn həddindən 



d) )Mühitin ekoloji vəziyyətindən 
e) İstismarın izn həddindən. 

 
 
143. Sual: Təbiətdən istifadənin ödənişliliyinin məqsədi: (Çəki: 1) 

a) )Təbii resurslardan səmərəli istifadə etmək. 
b) Təbiətdən istiadəni tənzimləmək. 
c) Təbiətdən istifadə tədbirlərinin proqnozlaşdırmaq. 
d) Təbiətdən istifadəni stimullaşdırmaq. 
e) Doğru cavab yoxdur. 

 
 
144. Sual: Yerin təkindən istifadəyə görə ödəniş növlərinə aid deyil: 
(Çəki: 1)  

a) Konkursda iştiraka görə və lisenziya verilməsinə aiddir 
b) )Yerin təkindən istifadəyə görə subsidiyalara aiddir. 
c) Yerin təkindən istifadəyə görə ödənişlərə aiddir. 
d) Mineral-xammal bazasının bərpasına görə köçürmələrə aiddir. 
e) Aksizlərə aid deyil. 

 
 
145. Sual: Çirklənməyə görə ödənişlərin hesablanma metodikası 
prinsiplərindən deyil: (Çəki: 1)  

a) )Stasionar mənbələrdən ətraf mühitin sirklənməsinə görə 
normaların tətbiqi 

b) təbiəti mühafizə tədbirlərinin stimullaşdırılması.  
c) hər indiqridentə görə ödənişin tətbiq olunması. 
d) Regional xüsusiyyətlərin nəzərə alınması (ekoloji vəziyyətdən asılı 

olaraq). 
e) Ödənişlərin tutulmasının sadəliyi və asanlığı. 

 
 
146. Sual: Tullantıların həcmi nəyə təsir göstərir? (Çəki: 1)  

a) Tullantıların izn həddi. 
b) Konsentrasiyanın izin həddi. 
c) )ödənişin həcminə 
d) Fəal çirklənmə zolaqları. 
e) Təbii mühafizə xərcləri  

 



 
147. Sual: Tullantıların həcminə görə ödəniş asılıdır: (Çəki: 1)  

a) )atmosferin çirklənməyə görə ödənişinin həcmindən 
b) Tullantıların həcmindən. 
c) Tullantıların tərkibindən. 
d) İnqredientlərin nisbi təhlükə əmsalından. 
e) Radionların ekoloji vəziyyətindən. 

 
 
148. Sual: Müəssisələrin texnoloji durumu nədən asılı deyil: (Çəki: 1)  

a) Tullantıların həcmindən. 
b) Tullantıların tərkibindən 
c) Tullantıların təhlükə əmsalından 
d) )tullantıların yerləşməsinə görə ödənişlərin həcmindən  
e) regionların ekoloji vəziyyətindən  

 
 
149. Sual: Mühitin ekoloji vəziyyəti asılıdır: (Çəki: 1)  

a) tullantıların tərkibindən: 
b) Tullantıların izn həddindən 
c) Konsentrasinın izn həddindən 
d) )tullantıların yerləşməsinə görə ödənişin həcmindən 
e) İstismarın izn həddindən. 

 
 
150. Sual: Təbii resurslardan səmərəli istifadənin əsas məqsədi nədir? 
(Çəki: 1)  

a) )təbiətdən istifadənin ödənişliliyini müəyyənləşdirmək 
b) Təbiətdən istiadəni tənzimləmək 
c) Təbiətdən istifadə tədbirlərinin proqnozlaşdırmaq 
d) Təbiətdən istifadəni stimullaşdırmaq. 
e) Doğru cavab yoxdur. 

 
 
151. Sual: Yerin təkindən istifadəyə görə ödənişlər ödəniş növünə 
aiddir? (Çəki: 1) 

a) Konkursda iştiraka görə və lisenziya verilməsinə görə haqq. 
b) )ödəniş növünə aid deyil  
c) Yerin təkindən istifadəyə görə ödənişlər. 



d) Mineral-xammal bazasının bərpasına görə köçürmə 
e) Aksizlər. 

 
 
152. Sual: Stasionar mənbələrdən ətraf mühitin çirklənməsinə görə 
normaların tətbiqi ödənişlərin hesablanma metodikası prinsipine aiddir: 
(Çəki: 1)  

a) əsasən aiddir 
b) uyğunluğu yoxdur 
c) )aid deyil 
d) prinsipin məqsədidir 
e) qanunauyğunluqdur 

 
 
153. Sual: Təbiətdən istifadəyə və çirklənməyə görə ödənişlərə aiddir: 
(Çəki: 1)  

a) təbii resurs potensialı 
b) ərazinin müxtəlifliyi 
c) torpaqların ehtiyatı 
d) )ətraf mühitin çirklənməsi 
e) su resurslarının ehtiyatı 

 
 
 
154. Sual: Ətraf mühitin monitorinqi nədir? (Çəki: 1)  
 

a) )uzun müddətli müşahidə sistemi olub, ətraf mühitin hazırkı 
vəziyyətinin     qiymətləndirilməsi və onun dəyişməsi istiqamətinin 
proqnozlaşdırılması. 

b) ətraf mühitin qısa müddətli-müşahidə sistemidir. 
c) ətraf mühitin hazırkı vəziyyətinin qiymətləndirilməsidir 
d) onun dəyişmə istiqamətinin proqnozlaşdırılmasıdır. 
e) demoqrafik proseslərə nəzarət sistemidir. 

 
 
155. Sual: Aşağıdakı cavablardan hansı düzgün deyil? (Çəki: 1) 

a) antropogen təsir mənbələrinə nəzarət. 
b) antropogen təsirin qiymətləndirilməsi. 
c) Antropogen amilin təsirindən ətraf mühitdə yaranan dəyişikliklərə 



d) sənayenin inkişafına nəzarət. 
e) )təbii mühitin fiziki halının qiymətləndirilməsi. 

 
 
156. Sual: Ekoloji monitorinqin vəzifələrinə aid deyil? (Çəki: 1)  

a) antropogen təsir mənbələrinə nəzarət. 
b) antropogen təsirin qiymətləndirilməsi. 
c) Antropogen amilin təsirindən ətraf mühitdə yaranan dəyişikliklərə 
d) )sənayenin inkişafına nəzarət. 
e) təbii mühitin fiziki halının qiymətləndirilməsi. 

 
 
157. Sual: Monitorinqin obyekti dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərdə 
tutulur? (Çəki: 1)  

a) )atmosfer, yer üstü sular, okeanlar, dənizlər, yeraltı sular, kriosfera. 
b) ümumi nəzarət 
c) monitorinq qiymətləndiriməsi 
d) baza monitorinqi 
e) lokal monitorinq. 

 
 
158. Sual: Monitorinq sistemi siniflərinə ayrılır: (Çəki: 1)  

a) təsir amili. 
b) çirkləndirici mənbə. 
c) )təsir amilinə, çirkləndirici mənbələrə, miqyası. 
d) miqyas  
e) aparıldığı yer. 

 
 
159. Sual: Monitorinqin təsir amili dedikdə başa düşülür: (Çəki: 1)  

a) müxtəlif çirkləndirici maddələr. 
b) kimyəvi çirkləndirici maddələr. 
c) təbii təsir amilləri. 
d) )müxtəlif kimyəvi çirkləndirici, müxtəlif təbii və fiziki təsir 

amilləri. 
e) fiziki təsir amilləri. 

 
 
160. Sual: Baza monitorinq sistemi nədir? (Çəki: 1)  



a) )regional antropogen təsirlər nəzərə alınmaqla təbiətdə baş verən 
hallara nəzarət etmək. 

b) bitki aləmində baş verən hallara nəzarət etmək. 
c) faunada baş verən hallara nəzarət etmək. 
d) hidrosferdə baş verən proseslərə nəzarət etmək. 
e) litosferdə baş verən proseslərə nəzarət etmək. 

 
 
161. Sual: Milli monitorinq sistemi dedikdə başa düşülür: (Çəki: 1)  

a) beynəlxalq miqyasda aparılan monitorinq. 
b) bir neçə ölkədə aparılan monitorinq. 
c) )ölkə miqyasında aparılan monitorinq. 
d) materikdə aparılan monitorinq. 
e) şəhərdaxilində aparılan monitorinq. 

 
 
162. Sual: Aşağıdakı cavablardan hansı doğrudur? (Çəki: 1)  

a) )lokal monitorinq sistemi konkret antropogen mənbəyin təsiri ilə 
məşğul olur. 

b) bir neçə antropogen mənbəyin təsiri ilə məşğul olur. 
c) kimyəvi çirkləndiricilərin təsiri ilə məşğul olur. 
d) təbii çirkləndirici mənbələrin təsiri ilə məşğul olur. 
e) cavabların hamısı doğrudur. 

 
 
163. Sual: Fiziki monitorinq dedikdə başa düşülür: (Çəki: 1)  

a) ətraf mühitə təsir edən müxtəlif kimyəvi proseslərə nəzarət. 
b) ətraf mühitdə gedən biolji proseslərə nəzarət. 
c) litosferdə gedən proseslərə nəzarət. 
d) )ətraf mühitə təsir edən fiziki proseslərə nəzarət. 
e) insan orqanizmində gedən proseslərə nəzarət. 

 
 
164. Sual: Aşağıdakı cavablardan hansı düzgündür? (Çəki: 1)  

a) bioloji monitorinq biosferdə aparılan monitorinqidir. 
b) bioloji monitorinq bitki aləmində aparılan monitorinqidir. 
c) bioloji monitorinq dünya okeanında gedən bioloji prosesləri əhatə 

edən monitorinqidir. 
d) bioloji monitorinq heyvanlar aləmində aparılan monitorinqidir. 



e) )bioloji monitorinq bioindikatorlar vasitəsilə aparılan 
monitorinqidir. 

 
 
165. Sual: Ekobiokimyəvi monitorinq dedikdə başa düşülür: (Çəki: 1) 

a) ətraf mühitin bioloji vəziyyətinə nəzarət. 
b) ətraf mühitin fiziki vəziyyətinə nəzarət. 
c) ətraf mühitin kimyəvi vəziyyətinə nəzarət. 
d) )ətraf mühitin kimyəvi və bioloji vəziyyətinə nəzarət. 
e) ətraf mühitin fiziki və kimyəvi vəziyyətinə nəzarət. 

 
 
166. Sual: Ekoloji ekspertiza dedikdə nəzərdə tutulur: (Çəki: 1) 

a) iqtisadi xarakterli tədbirlər sistemidir. 
b) siyasi və iqtisadi xarakterli tədbirlər sistemidir. 
c) hüquqi və mənəvi xarakterli tədbirlər sistemidir. 
d) siyasi və hüquqi xarakterli tədbirlər sistemidir. 
e) )iqtisadi və hüquqi xarakterli tədbirlər sistemidir. 

 
 
167. Sual: Ətraf mühitin ekspertizası hansı hallarda keçirilməlidir? 
(Çəki: 1) 

a) iqtisadiyyatda böhran baş verdikdə. 
b) iqtisadiyyatda böhran baş vermədikdə. 
c) milli valyuta dəyərini itirdikdə. 
d) )təsərrüfat, layihə və planları reallaşdırmaqdan əvvəl. 
e) ekoloji fəlakət baş verdikdə. 

 
 
168. Sual: Ekoloji ekspertizanın əsas prinsipləri hansılardır? (Çəki: 1)  

a) )imperativ, təhlükəsizlik, aşkarlıq, müstəqillik, komplekslilik 
b) müstəqillik, aşkarlıq, enerjiyə qənaət, riskin azaldılması. 
c) imperativ, təhlükəsizlik, aşkarlıq, enerjiyə qənaət. 
d) peşəkarlıq, müstəqillik, aşkarlıq, imperativ. 
e) enerjiyə qənaət, müstəqillik, imperativ, aşkarlıq. 

 
 
169. Sual: Auditor xidmət haqqında «Azərbaycan Respublikası qanunu 
nə vaxt qəbul edilmişdir? 



 
a) 1994-cü il iyunun 10-da. 
b) 1996-cı il sentyabrın 5- də. 
c) )1995-ci il iyunun 20-də. 
d) 1997-ci il fevralın 28-də. 
e) 1995-ci il mayın 4-də. 

 
 
170. Sual: Ekoloji audit ilk dəfə hansı ölkədə tətbiq olunmağa 
başlamışdır? (Çəki: 1)  

a) Rusiya 
b) Yaponiya 
c) )ABŞ 
d) Fransa 
e) Almaniya 

 
 
171. Sual: Aşağıdakılardan hansı düzgün cavabdır? (Çəki: 1)  

a) ekoloji auditor ekoloji sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxsdir. 
b) ekoloji auditor ekoloji monitorinq həyata keçirən hüquqi şəxsdir. 
c) )ekoloji auditor mövcud qanunvericiliyə əsasən ekoloji auditor 

fəaliyyəti göstərmək hüququna malik olan hüquqi və ya fiziki 
şəxsdir. 

d) ekoloji auditor ekoloji bazarı tənzimləyən şəxsdir. 
e) ekoloji auditor ekoloji prosesi idarə edən şəxsdir. 

 
 
172.. Sual: Ekoloji audit neçə mərhələdə aparılır? (Çəki: 1)  

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

 
 
173. Sual: Ekoloji auditorun vəzifələrinə daxil deyil? (Çəki: 1)  

a) müəssisədə vəziyyətin təhlili. 
b) dəyən zərərin aradan qaldırılması üzrə təkliflərin hazırlanması. 
c) )nəzarət obyekti üçün informasiya modelinin seçilməsi. 



d) ətraf mühitə səmərəli təsir etmək üçün təklif və tövsiyələrin 
verilməsi. 

e) audit keçirən müəssisə və regionda istifadə olunan təhlükəli 
predmetlərdən istifadənin azaldılması. 

 
 
174. Sual: Ekoloji audit hansı sahələrdə aparılmır? (Çəki: 1)  

a) dövlət idarələri. 
b) transmilli korporasiyalar 
c) regionlar 
d) bələdiyyələr 
e) )sosial müdafiə təşkilatları. 

 
 
175. Sual: Auditin qanunvericilik vətəni hansı ölkə hesab olunur? (Çəki: 
1)  

a) Fransa. 
b) İspaniya 
c) )Böyük Britaniya 
d) Yaponiya 
e) Portuqaliya 

 
 
176. Sual: Azərbaycanda, «Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Milli 
Fəaliyyət Planı» neçənci ildən həyata keçirilir? (Çəki: 1)  

a) 1999-cu ildən 
b) 1996-cı ildən 
c) )1998-ci ildən 
d) 1997-сi ildən 
e) 1995-ci ildən 

 
 
177. Sual: Proqram–məqsəd üsulunun mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)  

a) dünyanın ilkin ekoloji vəziyyətinin təhlilinə əsaslanır. 
b) hər hansı materikin ilkin ekoloji vəziyyətinin təhlilinə əsaslanır. 
c) iri şəhərlərin ilkin ekoloji vəziyyətinin təhlilinə əsaslanır. 
d) )regionun ilkin ekoloji vəziyyətinin təhlilinə əsaslanır. 
e) hər şansı bir ölkənin ilkin ekoloji vəziyyətinin təhlilinə əsaslanır. 

 



 
178. Sual: Ekoloji-iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılmasında ən səmərəli 
üsul hansıdır? (Çəki: 1)  

a) )qraflar nəzəriyyəsi. 
b) proqram-məqsəd 
c) ekspert qiymətləndirilməsi. 
d) anket sorğuları. 
e) genetik və normativ üsulların sintezi. 

 
 
179. Sual: Aşağıdakı cavablardan hansı ekoloji pasportda öz əksini 
tapmamışdır? (Çəki: 1)  

a) müəssisə haqqında ümumi məlumat və istifadə olunan texnologiya. 
b) )ətraf mühitə səmərəli təsir etmək üçün təklif və tövsiyyələr. 
c) istifadə olunan ehtiyatın kəmiyyət, keyfiyyət göstəriciləri. 
d) əsas məhsullar istehsalının texnoloji sxemi, havaya atılan 

tullantıların təmizlənmə sxemləri. 
e) çirkab sularının təmizlənmə mexanizmi, tullantıların keyfiyyət və 

kəmiyət göstəriciləri. 
 
 
180. Sual: Genetik üsul digər üsullardan nə ilə fərqlənir? (Çəki: 1)  

a) hadisələri bu günündən keçmişə qədər nəzərdə tutur. 
b) )hadisələri bu günündən gələcəyə qədər nəzərdə tutur. 
c) külli miqdarda maliyyə vəsaitini nəzərdə tutur. 
d) demoqrafik siyasəti nəzərdə tutur. 
e) köhnə texnologiyaların tətbiqini nəzərdə tutur. 

 
 
181. Sual: Təbiətdən istifadə problemlərinin həlli hansı halda səmərəli 
ola bilər? (Çəki: 1)  

a) təbii ehtiyatlardan istifadə etmədikdə. 
b) yeni texnologiyalar tətbiq etdikdə. 
c) maliyyə vəsaitinin həcmini artırdıqda. 
d) )regional yanaşma tətbiqi dedikdə. 
e) qlobal ekoloji problemləri həll etdikdə. 

 
 



182. Sual: Aşağıdakılardan hansı təbiətdən istifadəyə görə kompleks 
icazəyə aid deyil? (Çəki: 1)  

a) təsərrüfat və digər fəaliyyətlərə icazə verən ekoloji tələblər. 
b) istifadəyə verilmiş təbii ehtiyatların saxlanmasının və 

mühafizəsinin təşkili 
c) )təhlükəsiz xidmət və məhsullar. 
d) ətraf mühitin çirklənməsinə görə ödənişin miqdarı. 
e) cərimə sanksiyalarının tətbiqi qaydaları və şərtləri. 

 
 
183. Sual: Ekoloji pasport hansı müddətdə etibarlıdır? (Çəki: 1) 

a) 2 il müddətinə. 
b) )1 il müddətinə 
c) 3 il müddətinə 
d) 5 il müddətinə 
e) 6 ay müddətinə 

 
 
184. Sual: Uzun müddətli müşahidə sistemi və onun dəyişməsi 
istiqamətinin proqnozlaşdırılması nədir? (Çəki: 1)  
             

a) )ətraf mühitin monitorinqidir 
b) ətraf mühitin qısa müddətli-müşahidə sistemidir.  
c) ətraf mühitin hazırkı vəziyyətinin qiymətləndirilməsidir 
d) onun dəyişmə istiqamətinin proqnozlaşdırılmasıdır 
e) demoqrafik proseslərə nəzarət sistemidir 

 
 
185. Sual: Təbii və antropogen təsirdən ətraf mühitdə baş vermiş 
dəyişikliklərə nəzarət nə adlanır? (Çəki: 1)  
            

a) )biosferin kompleks monitorinqi  
b) qlobal monitorinqidir 
c) qısa müddətli monitorinqidir. 
d) biosferin kompleks monitorinqidir. 
e) fiziki monitorinqidir. 

 
 
186. Sual: Aşağıdakı cavablardan hansı düzgün deyil? (Çəki: 1) 



a) antropogen təsir mənbələrinə nəzarət. 
b) antropogen təsirin qiymətləndirilməsi 
c) Antropogen amilin təsirindən ətraf mühitdə yaranan dəyişikliklərə 
d) )nəqliyyatın inkişafına nəzarət 
e) təbii mühitin fiziki halının qiymətləndirilməsi. 

 
 
187. Sual: Atmosfer,yerüstü sular,okeanlar,dənizlər,yeraltı 
sular,kriosfera nəyə aid edilir? (Çəki: 1)  

a) )monitorinqin obyektinə 
b) yerüstü sular, okeanlar 
c) okeanlar və dənizlər. 
d) atmosfer, kriosfera 
e) atmosfer, yeraltı sular. 

 
 
188. Sual: Təsir amilinə,çirkləndirici mənbələrə,miqyasına görə 
fərqlənmələr nə adlanır? (Çəki: 1)  

a) təsir amilinə görə. 
b) təmizləyici mənbələrinə görə. 
c) )çirkləndirici mənbələrə görə. 
d) miqyasına görə  
e) aparıldığı yerə görə 

 
 
189. Sual: Müxtəlif kimyəvi çirkləndiricilər,təbii və fiziki təsirlər nə 
adlanır? (Çəki: 1)  

a) müxtəlif çirkləndirici maddələr 
b) kimyəvi çirkləndirici maddələr. 
c) təbii təsir amilləri. 
d) )monitorinqin təsir amili 
e) fiziki təsir amilləri 

 
 
190. Sual: Bir nöqtədə yerləşən mənbəyin,hərəkətdə olan nəqliyyat 
vasitələrinin və müəyyən bir sahənin monitorinqi nədir? (Çəki: 1)  

a) yerini dəyişməyən mənbəyin monitorinqi. 
b) )çirkləndirici mənbələrin monitorinqi 
c) Hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinin. 



d) müəyyən bir sahənin 
e) bir nöqtədə yerləşən mənbənin 

 
 
191. Sual: Regional antropogen təsirlərlə təbiətdə baş verən hallarla 
hansı monitorinq növü məşğuldur? (Çəki: 1)  

a) )Baza monitorinq sistemi 
b) Regonal monitorinq sistemi 
c) lokal monitorinq sistemi 
d) milli monitorinq sistemi 
e) dünyəvi monitorinq sistemi 

 
 
192. Sual: Ölkə miqyasında aparılan monitorinq hansı monitorinqdir? 
(Çəki: 1)  

a) beynəlxalq miqyasda aparılan monitorinq. 
b) bir neçə ölkədə aparılan monitorinq. 
c) )milli monitorinq 
d) materikdə aparılan monitorinq. 
e) şəhərdaxilində aparılan monitorinq 

 
 
193. Sual: Konkret antropogen mənbəyin təsiri ilə məşğul olan 
monitorinq hansıdır? (Çəki: 1)  

a) )lokal monitorinq sistemi  
b) bir neçə antropogen mənbəyin təsiri ilə məşğul olur. 
c) kimyəvi çirkləndiricilərin təsiri ilə məşğul olur. 
d) təbii çirkləndirici mənbələrin təsiri ilə məşğul olur. 
e) cavabların hamısı doğrudur 

 
 
194. Sual: Ətraf mühitə təsir edən fiziki proseslərə nəzarətdir: (Çəki: 1)  

a) ətraf mühitə təsir edən müxtəlif kimyəvi proseslərə nəzarət. 
b) ətraf mühitdə gedən biolji proseslərə nəzarət. 
c) litosferdə gedən proseslərə nəzarət. 
d) )fiziki monitorinq 
e) insan orqanizmində gedən proseslərə nəzarət 

 
 



195. Sual: Bioloji monitorinq nələr vasitəsilə həyata keçirilir? (Çəki: 1) 
a) bioloji monitorinq biosferdə aparılan monitorinqidir. 
b) bioloji monitorinq bitki aləmində aparılan monitorinqidir 
c) bioloji monitorinq dünya okeanında gedən bioloji prosesləri əhatə 

edən monitorinqidir. 
d) bioloji monitorinq heyvanlar aləmində aparılan monitorinqidir. 
e) )bioindikatorlar vasitəsilə aparılan monitorinqdir 

 
 
196. Sual: Ətraf mühitin kimyəvi və bioloji vəziyyətinə nəzarət nə 
adlanır? (Çəki: 1) 

a) ətraf mühitin bioloji vəziyyətinə nəzarət.  
b) ətraf mühitin fiziki vəziyyətinə nəzarət. 
c) ətraf mühitin kimyəvi vəziyyətinə nəzarət. 
d) )ekokimyəvi vəziyyətə nəzarət 
e) ətraf mühitin fiziki və kimyəvi vəziyyətinə nəzarət 

 
 
197. Sual: İqtisadi və hüquqi xarakterli tədbirlər sistemi nədir? (Çəki: 1)
  

a) )ekoloji ekspertiza 
b) siyasi və iqtisadi xarakterli tədbirlər sistemidir. 
c) hüquqi və mənəvi xarakterli tədbirlər sistemidir. 
d) siyasi və hüquqi xarakterli tədbirlər sistemidir. 
e) dövlət siyasətli sənədlər toplusu 

 
198. Sual: Təsərrüfat,layihə və planları reallaşmaqdan əvvəl hansı 
hallarda keçirilməlidir? (Çəki: 1) 

a) iqtisadiyyatda böhran baş verdikdə. 
b) ölkədə iqtisadi islahatlar aparıldıqda. 
c) milli valyuta dəyərini itirdikdə. 
d) )ətraf mühitin ekspertizasında  
e) ekoloji fəlakət baş verdikdə. 

 
 
199. Sual: İmperativ,təhlükəsizlik,aşkarlıq,müstəqillik,komplekslilik 
ekspertizanın hansı funksiyasına aiddir? (Çəki: 1)   

a) )ekoloji ekspertizanın əsas prinsipinə 
b) müstəqillik, aşkarlıq, enerjiyə qənaət, riskin azaldılması 



c) imperativ, təhlükəsizlik, aşkarlıq, enerjiyə qənaət. 
d) peşəkarlıq, müstəqillik, aşkarlıq, imperativ.  
e) enerjiyə qənaət, müstəqillik, imperativ, aşkarlıq. 

 
 
200. Sual: Auditor xidməti haqqinda qanun Azərbaycan Respublikasında 
nə vaxt qəbul edilmişdir? (Çəki: 1)  

a) 1994-cü il iyunun 10-da.  
b) 1996-cı il sentyabrın 5- də. 
c) )1995-ci ilin iyunun 20-də 
d) 1997-ci il fevralın 28-də. 
e) 1995-ci il mayın 4-də 

 
 
201. Sual: İlk dəfə auditi tətbiq edən dövlətlər sırasındadır: (Çəki: 1)  

a) Rusiya 
b) Yaponiya 
c) Fransa 
d) )ABŞ 
e) Almaniya 

 
 
202. Sual: Auditorların vəzifəsinə daxil olmayan hansıdır? (Çəki: 1)  

a) )müəssisələrə maliyyə yardımı göstərmək 
b) mühasibat uçotunun təşkilinə kömək göstərilməsi 
c) verginin hesablanmasına kömək 
d) sifarişçiyə informasiya xidməti 
e) ekspert qiymətləndirilmələri 

 
 
203. Sual: Nəzarət obyekti üçün informasiya modelinin seçilməsi ekoloji 
auditin hansı fəaliyyətinə aiddir? (Çəki: 1) 

a) müəssisədə vəziyyətin təhlili 
b) dəyən zərərin aradan qaldırılması üzrə təkliflərin hazırlanması 
c) )ekoloji auditorun vəzifəsinə uyğun deyil 
d) ətraf mühitə səmərəli təsir etmək üçün təklif və tövsiyələrin 

verilməsi. 
e) audit keçirən müəssisə və regionda istifadə olunan təhlükəli 

predmetlərdən istifadənin azaldılması. 



 
 
204. Sual: Sosial müdafiə təşkilatlarının ekoloji auditdə iştirak 
etmələrinə yardım göstərən təşkilatlar hansıdır? (Çəki: 1)  

a) dövlət idarələri. 
b) transmilli korporasiyalar 
c) regionlar 
d) bələdiyyələr 
e) )ekoloji audit aparılmır 

 
 
205. Sual: Ekoloji ekspertizanın mexanizmi neçə elementlə səciyyələnir 
? (Çəki: 1)  

a) 5 
b) 2 
c) )3  
d) 10 
e) 6 

 
 
206. Sual: Regionun ilkin ekoloji vəziyyətinin təhlilinə əsaslanmaq 
nədir? (Çəki: 1)  

a) dünyanın ilkin ekoloji vəziyyətinin təhlilinə əsaslanır.  
b) hər hansı materikin ilkin ekoloji vəziyyətinin təhlilinə əsaslanır. 
c) iri şəhərlərin ilkin ekoloji vəziyyətinin təhlilinə əsaslanır. 
d) )proqram-məqsəd üsulunun mahiyyətidir 
e) hər şansı bir ölkənin ilkin ekoloji vəziyyətinin təhlilinə əsaslanır 

 
 
207. Sual: Qraflar nəzəriyyəsi nəyə əsaslanır? (Çəki: 1) 

a) genetik və normativ üsulların sintezi. 
b) )ekoloji-iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılmasına 
c) proqram-məqsəd 
d) ekspert qiymətləndirilməsi. 
e) anket sorğuları 

 
 
208. Sual: Ətraf mühitə səmərəli təsir etmək üçün təklif və tövsiyyələr 
hansı sənədə aiddir?  



a) müəssisə haqqında ümumi məlumat və istifadə olunan texnologiya 
b) ətraf mühitə səmərəli təsir etmək üçün təklif və tövsiyyələr. 
c) istifadə olunan ehtiyatın kəmiyyət, keyfiyyət göstəriciləri 
d) )ekoloji pasporta 
e) çirkab sularının təmizlənmə mexanizmi, tullantıların keyfiyyət və 

kəmiyət göstəriciləri.  
 
 
209. Sual: Hadisələri bu günündən gələcəyə qədər nəzərdə tutan üsul 
hansıdır? (Çəki: 1)  

a) hadisələri bu günündən keçmişə qədər nəzərdə tutur. 
b) )genetik üsul 
c) külli miqdarda maliyyə vəsaitini nəzərdə tutur. 
d) demoqrafik siyasəti nəzərdə tutur. 
e) köhnə texnologiyaların tətbiqini nəzərdə tutur.  

 
 
210. Sual: Təhlükəsiz xidmət və məhsullar təbiətdən istifadənin hansı 
göstəricisinə uyğundur? (Çəki: 1) 

a) təbii ehtiyatlardan istifadə etmədikdə 
b))yeni texnologiyalar tətbiq etdikdə. 
c) təbiətdən istifadəyə görə kompleks icazəyə 
d) regional yanaşma tətbiqi dedikdə. 
e) qlobal ekoloji problemləri həll etdikdə 

 
 
211. Sual: Ekoloji sənədlərdən 1 il müddətinə etibarlı olan hansıdır? 
(Çəki: 1) 

a) ekoloji audit 
b) )ekoloji pasport 
c) ekoloji monitoring 
d) ödəniş 
e) cərimələr 

 
 
212. Sual: Monitorinq nələri öyrənir? (Çəki: 1)  

a) )ətraf mühitin hərtərəfli analizi 
b) potensial ehtiyatları 
c) iqlim göstəriciləri 



d) əhalinin yerdəyişməsini 
e) maliyyə və vergi vəsaitləri 

 
 
213. Sual: Baza monitorinq sistemi zamanı nələr nəzərə alınır? (Çəki: 1)
  

a) urbanizasiya səviyyəsi 
b) )regional antropogen təsirlər 
c) çirklənmə dərəcəsi 
d) kimyəvi tullantılar 
e) fiziki təsir amilləri 

 
 
214. Sual: İmpakt monitorinq sistemi hansı sahələri əhatə edir? (Çəki: 1)
  

a) sənaye müəssisələrini 
b) kənd təsərrüfatı zonalarını 
c) )xüsusi təhlükəli zonaları 
d) elmi araşdırmaları 
e) dəniz və okean sularını 

 
 
215. Sual: Sel, Vulkan, Zəlzələ, quraqlıq, torpağın eroziyası və s. hansı 
monitorinq sisteminə aid edilir? (Çəki: 1)  

a) kimyəvi monitorinq 
b) )Fiziki monitorinq 
c) məsafə monitorinqi 
d) bioloji monitorinq 
e) lokal monitorinq 

 
 
216. Sual: Audit haqqında ilk sənət neçənci ildə aşkar edilmişdir? (Çəki: 
1)  

a) 1755-ci ildə 
b) 1800 – ci ildə 
c) 1050 - ci ildə 
d) 1330 – cu ildə 
e) )1130 – cu ildə 

 



 
217. Sual: “Auditor” sözünün latınca mənası nədir? (Çəki: 1)  

a) yoxlayıcı 
b) əks etdirən 
c) )dinləyici 
d) izah edən 
e) məruzəçi 

 
 
218. Sual: Auditor aşağıdakılardan hansına rəy vermir? (Çəki: 1)  

a) əsaslılıq 
b) qiymətləndirmə 
c) )müşahidə 
d) təsnifat 
e) ayırma 

 
 
219. Sual: “Auditor xidməti haqqında” AR – nın Qanununda auditor 
yoxlamasının hansı növləri göstərilir? (Çəki: 1)  

a) adi və mürəkkəb 
b) müxtəlif xidmətlər 
c) uçot və yoxlama 
d) )məcburi və könülü 
e) növləri yoxdur 

 
 
220.Sual: Ekoloji audit hansı ekoloji fəaliyyətlə uyğundur? (Çəki: 1)   

a) )ekoloji menecmentin bir elementidir 
b) ekoloji ekspertizaya uyğundur 
c) ekoloji monitorinqin bir hissəsidir 
d) proqnozlaşmadır 
e) məlumatların təhlilidir. 

 
 
221. Sual: Müəssisə haqqında məlumat hansı sənəddə öz əksini tapır? 
(Çəki: 1)  

a) ərazidə  
b) )ekoloji pasportta 
c) işçilərin sayında 



d) ekoloji auditdə 
e) ekoloji menecmentdə 

 
 
222. Sual: Müəssisələrin ekoloji pasportu özündə əks etdirir? (Çəki: 1)  

a) )mühafizə tədbirlərinin vaxtı, xərcləri və s 
b) mühazirə üçün işçi qüvvəsinin müəyyənliyi 
c) təbii resursların istehlaklı 
d) təbii resursların müxtəlifliyi 
e) “ekoloji pasport” olmur 

 
 
 
223. Sual: Aşağıdakılardan hansı antropogen təsir üzrə ekoloji 
monitorinqin əsas məsələlərinə daxildir? (Çəki: 1)  

a) nəqliyyat vasitələrinə nəzarət. 
b) sənaye müəssisələrinə nəzarət 
c) əhalinin miqrasiyasina nəzarət. 
d) kənd təsərrüfatının yerləşməsinə nəzarət. 
e) )antropogen təsir mənbələrinə və təsir amillərinə nəzarət. 

 
 
224. Sual: Aşağıdakılar hansı monitorinqin praktiki istiqamətlərinə aid 
deyil? (Çəki: 1) 

a) ətraf mühitin vəziyyətinə və ona təsir edən amillərə nəzarət etmək. 
b) ətraf mühitin faktiki vəziyyəti və çirklənmə səviyyəsini 

qiymətləndirmək. 
c) çirkləndiricilərin təsirindən ətraf mühitdə yarana biləcək vəziyyətin 

proqnozu. 
d) bu vəziyyətin qiymətləndirilməsi. 
e) )əhalinin miqrasiyasının nizamlanması. 

 
 
225. Sual: Monitorinqin təsir amillərinə aid deyil? (Çəki: 1) 

a) monitorinqin təsir amili dedikdə müxtəlif kimyəvi 
çirkləndiricilərin təsiri başa düşülür. 

b) müxtəlif kimyəvi çirkləndirici, müxtəlif təbii və fiziki təsir amilləri 
başa düşülür. 

c) müxtəlif təbii təsir amilləri başa düşülür. 



d) müxtəlif fiziki təsir amilləri başa düşülür.  
e) )sənaye müəssisələrinin çirkləndirilməsi başa düşülür. 

 
 
226. Sual: Çirkləndirici mənbələrinin monitorinqi dedikdə başa düşülür: 
(Çəki: 1) 

a) yerini dəyişməyən mənbəyin monitorinqi. 
b) )yerini dəyişməyən, bir nöqtədə yerləşən mənbəyin, hərəkətdə olan 

nəqliyyat vasitələrinin        və müəyyən bir sahənin monitorinqi 
c) Hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinin. 
d) müəyyən bir sahənin. 
e) bir nöqtədə yerləşən mənbənin. 

 
 
227. Sual: Regional monitorinq sistemi nəzarəti həyata keçirir: (Çəki: 1)
  

a) hər hansı bir ölkə daxilində olan monitorinq. 
b) inzibati rayon daxilindəki monitorinq. 
c) hər hansı bir şəhər daxilindəki monitorinq. 
d) )hər hansı bir region daxilindəki monitorinq 
e) dünyada gedən proseslərə nəzarət. 

 
 
228. Sual: Aşağıdakılardan hansı kompleks ekoloji monitorinqin 
vəzifələrinə daxildir? (Çəki: 1)  

a) ekoloji sistemin və insanların məskunlaşma sahələrinin 
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi. 

b) göstərilən sahələrdə baş vermiş dəyişikliklərin səbəbinin müəyyən 
edilməsi və qiymətləndirilməsi. 

c) ekoloji və yaşayış sahələrinin müayinəsinin keçirilməsi. 
d) )qarşılıqlı tərəflərin qaneedici qərarlar qəbul etməyə yönəlmiş 

məsləhətləşmələri. 
e) yaranmış neqativ halların ləğv və ya təsirinin azaldılması üçün 

tədbirlər hazırlamaq. 
 
 
229. Sual: Aşağıdakı cavablardan hansı ekoloji auditin predmetinə aid 
deyil? (Çəki: 1)  

a) ekoloji siyasətin hazırlanması. 



b) təbii resurslardan səmərəli istifadə olunması. 
c) təbiəti mühafizənin məqsəd və vəzifələrinin müəyyən edilməsi. 
d) )təbii mühitin fiziki halının qiymətləndirilməsi. 
e) ekoiqtisadi, ekohüquqi sahələrdə təbiəti və ətraf mühitin mühafizə 

qanunvericiliyinin gözlənilməsi. 
 
 
230. Sual: Aşağıdakılardan hansı auditorun vəzifəsinə aid deyil? (Çəki: 
1)  

a) )Təbiəti mühafizə tədbir və proqramları üçün maliyyə resurslarını 
səfərbər etmək.  

b) auditin aparılmasında mövcud qanunveriliyin tələblərinə riayət 
etmək. 

c) auditor yoxlamasını və məsləhət xidmətlərini keyfiyyətlə həyata 
keçirmək. 

d) məlumatların məxfi saxlanması. 
e) sənədlərin qorunub saxlanması. 

 
 
231. Sual: Aşağıdakılardan hansı ekoloji audit mərhələsinə aid deyil? 
(Çəki: 1)  

a) ekoloji audit proqramının məqsəd və vəzifələrinin müəyyən 
olunması. 

b) ekoloji auditin aparılmasının vaxtının və xərcinin süəyyən 
olunması. 

c) istehsal sahələrinin təşkil olunması. 
d) sifarişçi ilə müqavilə bağlanması. 
e) )audit aparan qrupun formalaşması. 

 
 
232. Sual: Ekoloji audit sisteminin yaradılmasında iştirak etmir. (Çəki: 
1) 

a) yerli hakimiyyət orqanları və bələdiyyələr. 
b) ekoloji fondlar. 
c) ekoloji banklar. 
d) )təhsil müəssisələri. 
e) kommersiya bankları. 

 
 



233. Sual: Təsərrüfat fəaliyyətinin ekoloji ekspertizası. (Çəki: 1)  
a) )dövlət ekoloji nəzarətinin əsas funksiyalarından biridir. 
b) ekoloji təhsilin bir formasıdır. 
c) ekoloji maarifləndirmə vasitəsidir. 
d) demoqrafik siyasətin tərkib hissəsidir. 
e) iqtisadi siyasətin əsasıdır. 

 
 
234. Sual: Ekoloji proqnozlaşdırma nədir? (Çəki: 1)  

a) təbii ehtiyatların qiymətləndirilməsi. 
b) )təbii resurs potensialının və təbii ehtiyatlara təlabatın 

dəyişilməsinin qabaqcadan deyilməsi və görülməsidir. 
c) ekoloji siyasətin işlənib hazırlanmasıdır. 
d) təbii ehtiyatlardan istifadənin idarə olunmasıdır. 
e) havanın əvvəlcədən proqnozunun verilməsidir. 

 
 
235. Sual: Aşağıdakılardan hansı genetik və normativ üsulların 
sintezinin köməkliyi ilə müəyyənləşdirilmir? (Çəki: 1)  

a) real ehtiyat və imkanların olması. 
b) istehlak normativ və məhdudiyyətləri. 
c) elmi-texniki tərəqqi ilə şərtlənən texnoloji imkanlar və real inkişaf 

istiqamətləri. 
d) təbii mühitin keyfiyyətini göstərən normativ və izn həddləri. 
e) )təbiəti mühafizənin məqsəd və vəzifələrinin müəyyən olunması. 

 
 
236. Sual: Sənaye müəssisəsinin ekoloji pasportu nədir? (Çəki: 1)  

a) təsərrüfat və digər fəaliyyətlərə icazə verən ekoloji tələblər. 
b) ətraf mühitin çirklənməsinə görə ödənişlərin miqdarı haqqında 

sənəd. 
c) cərimə sanksiyaların şərtləri haqqında sənəd. 
d) )müəssisə ilə ətraf mühit arasında qarşılıqlı əlaqə və təsirin 

xüsusiyyətlərinə əks etdirən kompleks sənəd. 
e) tullantıların, çirklənmənin izn həddləri haqqında sənəd. 

 
 
237. Sual: Antropogen təsir mənbələrinə və təsir amillərinə nəzarət nə 
adlanır? (Çəki: 1)  



a) nəqliyyat vasitələrinə nəzarət. 
b) sənaye müəssisələrinə nəzarət 
c) əhalinin miqrasiyasina nəzarət. 
d) kənd təsərrüfatının yerləşməsinə nəzarət. 
e) )antropogen təsir üzrə ekoloji monitorinq 

 
 
238. Sual: Əhalinin miqrasiyasınin nizamlanması hansı monitorinqin 
tərkib hissəsidir? (Çəki: 1)  

a) ətraf mühitin vəziyyətinə və ona təsir edən amillərə nəzarət etmək 
b) ətraf mühitin faktiki vəziyyəti və çirklənmə səviyyəsini 

qiymətləndirmək. 
c) çirkləndiricilərin təsirindən ətraf mühitdə yarana biləcək vəziyyətin 

proqnozu. 
d) bu vəziyyətin qiymətləndirilməsi 
e) )monitorinq sisteminə daxil deyil 

 
 
239. Sual: Monitorinq sözünün mənası latıncadan tərcümədən nədir? 
(Çəki: 1) 

a) öyrənmək 
b) )nəzər salmaq 
c) nəzər salmaq 
d) uzlaşdırmaq 
e) çirklənməni azaltmaq 

 
 
240. Sual: Hər hansı bir region daxilində gedən proseslər hansı 
monitorinq adlanır? (Çəki: 1) 

a) hər hansı bir ölkə daxilində gedən proseslərə. 
b) hər hansı bir ölkə daxilində gedən proseslərə. 
c) hər hansı bir şəhər daxilində gedən proseslərə. 
d) )regional monitorinq sistemi 
e) dünyada gedən proseslərə. 

 
 
241. Sual: Qarşılıqlı tərəflərin qaneedici qərarlar qəbul etməyə yönəlmiş 
məsləhətləşmələr hansı monitorinqin vəzifəsi hesab olunur? (Çəki: 1)  



a) ekoloji sistemin və insanların məskunlaşma sahələrinin 
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi.] 

b) göstərilən sahələrdə baş vermiş dəyişikliklərin səbəbinin müəyyən 
edilməsi və qiymətləndirilməsi. 

c) ekoloji və yaşayış sahələrinin müayinəsinin keçirilməsi 
d) )kompleks ekoloji monitorinqinin. 
e) kompleks ekoloji monitorinqinin. 

 
 
242. Sual: Təbii mühitin fiziki halının qiymətləndirilməsi auditin hansı 
fəaliyyətinə uyğun deyil: (Çəki: 1)  

a) ekoloji siyasətin hazırlanması. 
b) təbii resurslardan səmərəli istifadə olunması 
c) təbiəti mühafizənin məqsəd və vəzifələrinin müəyyən edilməsi. 
d) )ekoloji auditin predmetinə 
e) ekoiqtisadi, ekohüquqi sahələrdə təbiəti və ətraf mühitin mühafizə 

qanunvericiliyinin gözlənilməsi 
 
 
243. Sual: Təbiəti mühafizə tədbir və proqramları üçün maliyyə 
resurslarını səfərbər hansı auditor vəzifəsi ilə uyğundur? (Çəki: 1)  

a) )auditor vəzifsinə uyğun deyil 
b) auditin aparılmasında mövcud qanunveriliyin tələblərinə riayət 

etmək. 
c) auditor yoxlamasını və məsləhət xidmətlərini keyfiyyətlə həyata 

keçirmək. 
d) məlumatların məxvi saxlanması. 
e) sənədlərin qorunub saxlanması. 

 
 
244. Sual: Eko-iqtisadi,eko-hüquqi sahələrdə təbiəti və ətraf mühiti 
mühafizə sahəsində qanunvericiliyin gözlənilməsi auditin hansı 
funksiyasına aiddir? (Çəki: 1)  

a) ekoloji audit proqramının məqsəd və vəzifələrinin müəyyən 
olunması. 

b) )ekoloji auditin predmetinə 
c) istehsal sahələrinin təşkil olunması. 
d) sifarişçi ilə müqavilə bağlanması. 
e) audit aparan qrurun formalaşması  



 
 
245. Sual: Dövlət ekoloji nəzarətinin əsas funksiyalarından biridir: 
(Çəki: 1)  

a) )təsərrüfat fəaliyyətinin ekoloji ekspertizası 
b) ekoloji təhsilin bir formasıdır 
c) ekoloji maarifləndirmə vasitəsidir. 
d) demoqrafik siyasətin tərkib hissəsidir. 
e) iqtisadi siyasətin əsasıdır. 

 
 
246. Sual: Təbii resurs potensialının və ona tələbatın dəyişilməsinin 
qabaqcadan deyilməsi nədir? (Çəki: 1)  

a) təbii ehtiyatların qiymətləndirilməsi 
b) )ekoloji proqnozlaşmadır 
c) ekoloji siyasətin işlənib hazırlanmasıdır. 
d) təbii ehtiyatlardan istifadənin idarə olunmasıdır. 
e) havanın əvvəlcədən proqnozunun verilməsidir 

 
 
247. Sual: Müəssisə ilə ətraf mühit arasında qarşılıqlı əlaqə və təsirin 
xüsusiyyətlərini əks etdirən sənəd nə adlanır? (Çəki: 1)  

a) təsərrüfat və digər fəaliyyətlərə icazə verən ekoloji tələblər. 
b) ətraf mühitin çirklənməsinə görə ödənişlərin miqdarı haqqında 

sənəd 
c) cərimə sanqsiyaların şərtləri haqqında sənəd. 
d) )müəssisənin ekoloji pasportu 
e) tullantıların, çirklənmənin izn həddləri haqqında sənəd. 

 
 
248. Sual: Müstəqillik prinsip ekoloji fəaliyyətin hansı sahəsinə aiddir? 
(Çəki: 1) 

a) ekoloji monitorinqə 
b) ekoloji tənzimləməyə 
c) ekoloji auditə 
d) )ekoloji ekspertizaya 
e) ekoloji maraqlara 

 
 



249. Sual: Ekoloji risk konsepsiyası nədir? (Çəki: 1)  
a) insanlara təsir edən amilləri öyrənmək 
b) )insanlara mənfi təsirin minimuma endirilməsi 
c) layihələrin vaxtında hazırlanması 
d) Tullantıların izn həddinin müəyyən edilməsi 
e) müsbət konsepsiya yoxdur 

 
 
250. Sual: Ekoloji auditorun xidməti hansı sahələrə ayrılır? (Çəki: 1)  

a) )müqavilə tələb edən və etməyən 
b) istehsalın səmərəli təşkili 
c) audit siyasətinin öyrənilməsi 
d) ilkin və yekun xidmətlər 
e) müəssisədə vəziyyətin təhlili 

 
 
251. Sual: Uzunmüddətli proqnoz və planlaşdırma necə səciyyələnir? 
(Çəki: 1)  

a) siyasi 
b) iqtisadi 
c) elmi – tədqiqat 
d) )strateji 
e) ekoloji – iqtisadi 

 
 
 
252. Sual: Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsinin hüquqi metodlarına 
aid deyil: (Çəki: 1) 

a) )fəal təsərrüfat bölgüsü; 
b) məcburi göstəriş; 
c) təqdimat; 
d) özünüidarənin məhdudlaşdırılması; 
e) icarə. 

 
 
253. Sual: Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsinin hüquqi metodlarından 
biri aşağıdakıdır: (Çəki: 1) 

a) ərazi-sahə quruluşu; 
b) ödənişlilik; 



c) )imperativ; 
d) komplekslik; 
e) nəzarət. 

 
 
254. Sual: Təbiətdən istifadənin tənzimlənmə prinsiplərinə aid deyil: 
(Çəki: 1) 

a) qanunçuluq; 
b) öncüllük; 
c) planlaşdırma; 
d) uyğunluq; 
e) )ödənişlilik. 

 
 
255. Sual: Ətraf mühitin mühafizəsinin iqtisadi metodlarına aiddir: 
(Çəki: 1)  

a) komplekslilik və qanunçuluq; 
b) )subsidiyalar və limitlər; 
c) plan və proqnozlaşma; 
d) informativ və inzibati; 
e) hüquqi və qanunçuluq. 

 
 
256. Sual: Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsinin hüquqi metodlarına 
aid deyil: (Çəki: 1) 

a) )icarə; 
b) məcburi göstəriş; 
c) təqdimat; 
d) özünüidarənin məhdudlaşdırılması; 
e) fəal təsərrüfat bölgüsü. 

 
 
257. Sual: Təbiətdən istifadənin tənzimlənmə prinsiplərinə aid deyil: 
(Çəki: 1)  

a) qanunçuluğuna; 
b) öncüllüyünə; 
c) planlaşdırmasına; 
d) uyğunluğuna; 
e) )ödənişlilik. 



 
 
258. Sual: Ətraf mühitin mühafizəsinin iqtisadi metodlarına aiddir: 
(Çəki: 1)  

a) komplekslilik və qanunçuluğa; 
b) )subsidiyalar və limitlər; 
c) plan və proqnozlaşmaya; 
d) informativ və inzibatiliyə; 
e) hüquqi və qanunçuluğa. 

 
 
259. Sual: Tİ-nin tənzimlənməsinin hüquqi metodlarına aid deyil: (Çəki: 
1)  

a) )fəal təsərrüfat bölgüsü 
b) məcburi göstəriş;  
c) təqdimat; 
d) özünüidarənin məhdudlaşdırılması 
e) icarə.  

 
 
260. Sual: Komplekslilik Tİ-nin tənzimlənməsinin hüquqi 
metodlarından hansına uyğundur? (Çəki: 1) 

a) ərazi-sahə quruluşu 
b) ödənişlilik; 
c) )uyğun deyil 
d) komplekslik; 
e) nəzarət 

 
 
261. Sual: Ödənişlilik prinsipi təbiətdən istifadənin hansı göstəricisinə 
aiddir? (Çəki: 1)  

a) qanunçuluq; 
b) öncüllük 
c) planlaşdırma; 
d) uyğunluq 
e) )tənzimləmə prinsipinə  

 
 



262. Sual: Subsidiyalar və limitlər ətraf mühitin mühafizəsinin hansı 
göstəricilərinə aiddir? (Çəki: 1) 

a) komplekslilik və qanunçuluq; 
b) )iqtisadi metodlarına 
c) plan və proqnozlaşma; 
d) informativ və inzibati; 
e) hüquqi və qanunçuluq 

 
 
263. Sual: Ekoloji tənzimləmədə iqtisadi mexanizmlər ilk növbədə 
nələrə qiymət qoyulması ilə bağlıdır? (Çəki: 1)  

a) əmək ehtiyatlarına 
b) istehsal sahələrinə 
c) )təbii ehtiyatlara 
d) iqlim şəraitinə 
e) təbii şəraitə 

 
 
264. Sual: Ətraf mühitin mühafizəsinin iqtisadi metodlarına aiddir: 
(Çəki: 1)  

a) kreditlər 
b) maliyyə sistemi 
c) çirklənmə səviyyəsi 
d) )limitlər sistemi 
e) dövlətlər arasında müqavilə 

 
 
265. Sual: Su kadastrı neçə sahəni əhatə edir? (Çəki: 1)  

a) )3 
b) 2 
c) 7 
d) vahiddir 
e) 5 

 
 
266. Sual: Təbii mühit hansı funksiyanı yerinə yetirir? (Çəki: 1)  

a) əhalinin maddi problemini 
b) )istehsalın maddi faktorun 
c) texnoloji istiqaməti 



d) maarifləndirməni 
e) təbii şərait faktoru 

 
 
267. Sual: Aşağıdakılardan hansı təbiəti mühafizə tədbirlərinə 
yönəldilən vəsaitin əsas mənbəyi hesab edilir? (Çəki: 1)  

a) yerli büdcələr. 
b) nazirlik və komitələrin vəsaitləri. 
c) müəssisələrin öz vəsaitləri. 
d) )dövlət büdcəsi. 
e) kommersiya bankları. 

 
 
268. Sual: Büdcədən ayrılan vəsaitin digər maliyyələşmə mənbələrindən 
üstünlüyü nədir? (Çəki: 1) 

a) vəsaitin azlığı 
b) vəsaitin çoxluğu 
c) )vəsaitin davamlılığı 
d) vəsaitin təyinatı üzrə xərclənməsi. 
e) vəsaitin başqa məqsədlərə xərclənməsi. 

 
 
269. Sual:  
İnkişaf etmiş ölkələrdə təbiətin mühafizə tədbirlərinə ümumi Milli 
məhsulun (ÜMM) neçə faizi həcmində vəsait yönəldilir? (Çəki: 1) 

a) )3% 
b) 2% 
c) 4% 
d) 6% 
e) 1,5% 

 
 
270. Sual: Ətraf mühitin mühafizəsi ictimai fondunun maliyyələşmə 
fondları hansıdır? (Çəki: 1)  

a) dövlət büdcəsi. 
b) kommersiya bankı 
c) dünya bankı. 
d) )əhalinin vəsaiti, ictimai təşkilatların könüllü yardımı və s. 
e) vergilər. 



 
 
271. Sual: Azərbaycanda ekoloji fond nə vaxt yaradılmışdır? (Çəki: 1) 

a) 1989-cu ildə. 
b) )1990-cı ildə 
c) 1991-ci ildə 
d) 1995-ci ildə 
e) 2000-ci ildə. 

 
 
272. Sual: Ekoloji fondların ümumi gəlirlərində ətraf mühitin 
çirklənməsinə görə xüsusi çəkisi təşkil edir: (Çəki: 1) 

a) 87-90 % 
b) )80-85 % 
c) 55-60 % 
d) 65-70 % 
e) 45-50 % 

 
 
273. Sual: Ərazi regional ekoloji fondlarının formalaşma mənbələrinə 
daxil deyil: (Çəki: 1)  

a) çirklənməyə görə ödənişlər, ekoloji vergi və cərimələr. 
b) regional ekoloji fondlardan respublika ekoloji fonduna köçürmələr 

edir. 
c) təşkilat, müəssisələr, vətandaşlar regional ekoloji fonda könüllü 

surətdə vəsait köçürə bilərlər. 
d) )xarici bankların investisiyaları bu fondlara köçürülə bilər. 
e) regional ekoloji fond ərazidə öz istiqrazlarını yaya bilər. 

 
 
274. Sual: Müəssisənin ekoloji fondunun vəsaitləri hansı istiqamətlərdə 
xərclənmir? (Çəki: 1)  

a) təbiəti mühafizə işlərinə. 
b) başqa müəssisələrdə kompensasiya hesablaşmasının aparılmasına. 
c) )su mənbələrinin bioloji resurslarının artırılmasına. 
d) müəssisənin əsas istehsal proseslərinin texnoloji 

rekonstruksiyasının maliyyələşməsinə. 
e) vəsaitin sərbəst hissəsinin başqa təsərrüfat məqsədlərinə 

xərclənməsinə və ya bankda depozit hesabda saxlanmasına. 



 
 
275. Sual: Aşağıdakılardan hansı təbiəti mühafizə tədbirlərinin və 
ekoloji proqramların maliyyələşmə rolu oynamır? (Çəki: 1)  

a) )əhalinin gəlirləri və təqaüdlər kimi. 
b) müxtəlif səviyyəli büdcələr kimi. 
c) müəssisə, təşkilat, şirkətlərin vəsaiti kimi. 
d) büdcədənkənar ərazi ekoloji fondlar kimi. 
e) ekoloji sığorta fondu, bank kreditləri, əhalinin vəsaiti kimi. 

 
 
276. Sual: İnkişaf etmiş ölkələrdə təbiətin mühafizə tədbirlərinə ümumi 
Milli məhsulun (ÜMM) neçə faizi həcmində vəsait yönəldilir? (Çəki: 1)
  

a) 5 % 
b) 8 % 
c) 2 % 
d) 4 % 
e) )3 % 

 
 
277. Sual: Ətraf mühitin mühafizəsi ictimai fondunun maliyyələşmə 
fondları hansıdır? (Çəki: 1)  

a) dövlət büdcəsinə. 
b) kommersiya bankları fonduna 
c) dünya bankına. 
d) )əhalinin vəsaiti, ictimai təşkilatların könüllü yardımı və s. 
e) vergilər fonduna. 

 
 
278. Sual: Azərbaycanda ekoloji fond nə vaxt formalaşmışdır? (Çəki: 1)
  

a) 1989-cu ildə. 
b) )1990-cı ildə 
c) 1991-ci ildə 
d) 1995-ci ildə 
e) 2000-ci ildə. 

 
 



279. Sual: Ekoloji fondların investisiya siyasətinin prioritet (üstün) 
istiqamətlərinə aid deyil: (Çəki: 1) 

a) dövlət ekologiya proqramlarının hazırlanmasına. 
b) təbiətdən istifadənin normativ hüquqi bazasının yaradılmasına. 
c) )meşələrdə məcburi kəsimin aparılması. 
d) xüsusi qorunan ərazilərin inkişaf və layihələşdirilməsinə. 
e) büdcə xərclərinin çatışmazlığı şəraitində ekoloji maarifləndirmə və 

təhsilə. 
 
 
280. Sual: Müəssisənin ekoloji fondunun vəsaitləri hansı istiqamətlərdə 
xərclənmir? (Çəki: 1)  

a) təbiəti mühafizə işlərinin aparılması. 
b) başqa müəssisələrdə kompensasiya hesablaşmasının aparılmasını. 
c) )su mənbələrinin bioloji resurslarının artırılmasına. 
d) müəssisənin əsas istehsal proseslərinin texnoloji 

rekonstruksiyasının maliyyələşməsini. 
e) vəsaitin sərbəst hissəsinin başqa təsərrüfat məqsədlərinə 

xərclənməsinə və ya bankda depozit hesabda saxlanmasını. 
 
 
281. Sual: Aşağıdakılardan hansı təbiəti mühafizə tədbirlərinə 
yönəldilən vəsaitin əsas mənbəyi hesab edilir? (Çəki: 1)  

a) yerli büdcələr. 
b) nazirlik və komitələrin vəsaitləri. 
c) )dövlət büdcəsi 
d) müəssisələrin öz vəsaitləri 
e) kommersiya bankları.  

 
 
282. Sual: Vəsaitin davamlılığı digər maliyyə növlərindən nə ilə 
fərqlənir? (Çəki: 1)  

a) vəsaitin azlığı 
b) vəsaitin çoxluğu 
c) )mənbənin üstünlüyü 
d) vəsaitin təyinatı üzrə xərclənməsi 
e) vəsaitin başqa məqsədlərə xərclənməsi 

 
 



283. Sual: I qrup ölkələrdə təbiəti mühafizə tədbirlərinə ümumi Milli 
məhsulun neçə faizi həcmində vəsait yönəldilir? (Çəki: 1)  

a) 1,5% 
b) 2% 
c) 4% 
d) 6% 
e) )3% 

 
 
284. Sual: Əhalinin vəsaiti,ictimai təşkilatların könüllü yardımı və s. 
hansı fonda aiddir? (Çəki: 1)  

a) dövlət büdcəsi. 
b) kommersiya bankı 
c) dünya bankı. 
d) )ətraf mühitin mühafizəsinin ictimai fonduna 
e) vergilər. 

 
 
285. Sual: Azərbaycanda ekoloji fond nə vaxt yaradılmışdır? (Çəki: 1) 

a) 1989-cu ildə 
b) 1995-ci ildə 
c) 1991-ci ildə 
d) )1990-cı ildə  
e) 2000-ci ildə 

 
 
286. Sual: Ətraf mühitin çirklənməsinə görə ekoloji fondların ümumi 
gəlirlərində xüsusi çəkisi nə qədərdir? (Çəki: 1)  

a) 50-55% 
b) 20-30% 
c) 40-45% 
d) )80-85% 
e) 10-12% 

 
 
287. Sual: Su mənbələrinin bioloji resurslarının artırılması müəssisənin 
ekoloji fondundan hansı vəsaiti tələb edir? (Çəki: 1)  

a) təbiəti mühafizə işlərinə 
b) başqa müəssisələrdə kompensasiya hesablaşmasının aparılmasına.  



c) )bu sahəyə ekoloji fondun vəsaiti xərclənmir 
d) müəssisənin əsas istehsal proseslərinin texnoloji 

rekonstruksiyasının maliyyələşməsinə. 
e) vəsaitin sərbəst hissəsinin başqa təsərrüfat məqsədlərinə 

xərclənməsinə və ya bankda  depozit hesabda saxlanmasına 
 
 
288. Sual: Təbiətdə mühafizədə tənzimləmə üsulları içərisində hansı 
daha çox tətbiq olunur? (Çəki: 1) 

a) daimi 
b) )birbaşa 
c) müvəqqəti 
d) xüsusi  
e) bioloji 

 
 
 
289. Sual: Aşağıdakılardan hansı bazar iqtisadiyyatı üçün xarakterikdir? 
(Çəki: 1)  

a) təbiəti mühafizə tədbirlərinin maddi-texniki təminatı. 
b) )təbiəti mühafizə tədbirlərinin maliyyə təminatı. 
c) təbiəti tmühafizə tədbirlərinin ideoloji təminatı. 
d) təbiəti mühafizə tədbirlərinin demoqrafik təminatı. 
e) cavabların hamısı doğrudur. 

 
 
290. Sual: Aşağıdakılardan hansı təbiəti mühafizə tədbirlərinin və 
ekoloji proqramların maliyyələşmə rolu oynamır? (Çəki: 1)  

a) )əhalinin gəlirləri və təqaüdlər. 
b) müxtəlif səviyyəli büdcələr. 
c) müəssisə, təşkilat, şirkətlərin vəsaiti. 
d) büdcədənkənar ərazi ekoloji fondlar. 
e) ekoloji sığorta fondu, bank kreditləri, əhalinin vəsaiti. 

 
 
291. Sual: Büdcədənkənar ərazi ekoloji fondlarına daxil deyil: (Çəki: 1)  

a) )respublika büdcəsindən ayırmalar. 
b) mineral-xammal bazasının bərpası fondu. 
c) meşələrin mühafizəsi və bərpası fondları. 



d) su obyektlərinin bərpası və mühafizəsi fondu. 
e) cavabların hamısı doğrudur. 

 
 
292. Sual: Büdcədənkənar ekoloji fondların yaradılmasında əsas məqsəd 
nədir? (Çəki: 1)  

a) təbiətdən istifadəyə görə ödənişlərin azaldılması . 
b) tullantısız texnologiyanın tətbiqi . 
c) cərimə sanksiyalarının tətbiqi üçün. 
d) təbiətdən istifadənin idarə olunması . 
e) )təbii mühitdə itkilərin bərpası, iqtisadi zərərin kompensasiyası və 

digər tədbirlərin maliyyələşdirilməsi . 
 
 
293. Sual: Ekoloji fondların formalaşma mənbələrinə daxil deyil: (Çəki: 
1)  

a) )dövlət büdcəsindən dotasiyalar və subsidiyalar. 
b) zərərli maddələrin ətraf mühitə qəza tullantılarına görə cərimə 

ödənişləri müəssisə, təşkilat və vətandaşların könüllü ianələri. 
c) fondun öz vəsaitlərindən əldə olunan divident, faiz, bank 

depozitlərindən əldə olunan vəsait. 
d) müsadirə olunmuş qanunsuz ov və balıqçılıq ləvazimatlarının 

reallaşmasından əldə olunmuş vəsait. 
e) təbii resurslardan normadan artıq istifadəyə və səmərəsiz hasilata 

görə cərimə vəsaitləri. 
 
 
294. Sual: Ekoloji fondların investisiya siyasətinin prioritet (üstün) 
istiqamətlərinə aid deyil: (Çəki: 1) 

a) dövlət ekologiya proqramlarının hazırlanması. 
b) təbiətdən istifadənin normativ hüquqi bazasının yaradılması. 
c) ) meşələrdə məcburi kəsimin aparılması 
d) xüsusi qorunan ərazilərin inkişaf və layihələşdirilməsi. 
e) büdcə xərclərinin çatışmazlığı şəraitində ekoloji maarifləndirmə və 

təhsil. 
 
 
295. Sual: Büdcədənkənar ərazi ekoloji fondlarına daxil deyil: (Çəki: 1)  

a) )respublika büdcəsindən ayırmalar. 



b) mineral-xammal bazasının bərpası fonduna aiddir. 
c) meşələrin mühafizəsi və bərpası fondlarına aiddir. 
d) su obyektlərinin bərpası və mühafizəsi fonduna aiddir. 
e) cavabların hamısı doğrudur. 

 
 
296. Sual: Ekoloji fondların formalaşma mənbələrinə daxil deyil: (Çəki: 
1)  

a) )dövlət büdcəsindən dotasiyalar və subsidiyalar. 
b) zərərli maddələrin ətraf mühitə qəza tullantılarına görə cərimə 

ödənişləri müəssisə, təşkilat və vətandaşların könüllü ianələrə. 
c) fondun öz vəsaitlərindən əldə olunan divident, faiz, bank 

depozitlərindən əldə olunan vəsait. 
d) müsadirə olunmuş qanunsuz ov və balıqçılıq ləvazimatlarının 

reallaşmasından əldə olunmuş vəsaitə. 
e) təbii resurslardan normadan artıq istifadəyə və səmərəsiz hasilata 

görə cərimə vəsaitlərinə. 
 
 
297. Sual: Təbiəti mühafizə tədbirlərinin maliyə təminatı nə üçün 
xarakterikdir? (Çəki: 1)  

a) təbiəti tmühafizə tədbirlərinin maddi-texniki təminatı. 
b) )bazar iqtisadiyyatı 
c) təbiəti tmühafizə tədbirlərinin ideoloji təminatı. 
d) təbiəti mühafizə tədbirlərinin demoqrafik təminatı 
e) cavabların hamısı doğrudur 

 
 
298. Sual: Əhalinin gəlir və təqaüdlərinin təbiəti mühafizə tədbirlərində 
və ekoloji proqramların maliyyələşməsində nə kimi rolu vardır? (Çəki: 
1)  

a) )maliyyələşmədə rolu yoxdur 
b) müxtəlif səviyyəli büdcələr 
c) müəssisə, təşkilat, şirkətlərin vəsaiti. 
d) büdcədənkənar ərazi ekoloji fondlar. 
e) ekoloji sığorta fondu, bank kreditləri, əhalinin vəsaiti. 

 
 



299. Sual: Respublika büdcəsindən ayırmalar büdcədənkənar ərazi 
ekoloji fondlara daxil edilirmi? (Çəki: 1)  

a) )ərazi ekoloji fondlarına aid deyil 
b) mineral-xammal bazasının bərpası fondu. 
c) meşələrin mühafizəsi və bərpası fondları. 
d) su obyektlərinin bərpası və mühafizəsi fondu. 
e) cavabların hamısı doğrudur  

 
 
300. Sual: Təbii mühitlə itkilərin bərpası,iqtisadi zərərin konpensasiyası 
və digər tədbirlərin maliyyələşdirilməsi hansı məqsədlə yaradılır? (Çəki: 
1)  

a) təbiətdən istifadəyə görə ödənişlərin azaldılması . 
b) tullantısız texnologiyanın tətbiqi . 
c) cərimə sanksiyalarının tətbiqi üçün. 
d) təbiətdən istifadənin idarə olunması  
e) )ərazi ekoloji fondlarına aid deyil.  

 
 
 


