
1721 - Sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi 

1. Bu metod sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi prosesində tətbiq edilir və belə 

göstərişlərin icrası imperativ qaydada təmin olunur   

a) tövsiyyə metodu 

b)) məcburi göstəriş metodu 

c) razılaşdırma metodu 

d)qadaga metodu 

e) heç biri 

2. Sahibkarlıq hüququ sahəsinin predmetini təşkil edən ictimai münasibətlərin xarakterinə uyğun olaraq 

sahibkarlıq hüquq münasibətlərinin tənzimlənməsində hansı metodlardan istifadə edilir? 1. Selektiv 2. 

İmperativ 3. Formativ 4. Dispozitiv 5. Primitiv 6. Summativ  

a) 1,2  

b)3,4  

c) 5,6  

d) ) 2,4  

e) 3,5 

3. Qanun dedikdə nə nəzərdə tutulur?   

a) )Səlahiyyətli dövlət hakimiyyəti orqanının qəbul etdiyi akt 

b)İcraedici hakimiyyət orqanı tərəfinfən sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsini nəzərdə tutan aktı 

c) Yerli özünüidarəetmə orqanının qəbul etdiyi akt 

d)Nazirlər Kabinetinin rəsmi qəzetdə dərc olunmuş aktı 

e) Sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsini nəzərdə tutan və məhkəmə orqanı tərəfindən qəbul 

edilən normativ akt 

4. Sahibkarlıq hüququnun mənbəyi kimi aşağıdakılardan hansı çıxış edir?  

a) Milli Məclisin qanunları 

b)Prezidentin fərmanları 

c) Nazirlər Kabinetinin qərarları 

d)Konstitusiya 

e) )hamısı 

5. Sahibkarlıq hüququnun mənbəyi kimi aşağıdakılardan hansı çıxış edir?    

a) Qanunlar 

b)Məcəllələr 

c) Beynəlxalq hüququn prinsip və normları 

d)İşgüzar adətlər 

e) )hamısı 

6. Sahibkarlıq hüququ normaları vasitəsilə tənzimlənən ictimai münasibətlər sahibkarlıq hüququnda nəyi 

təşkil edir    



a) Məqsədlərini 

b)Prinsiplərini 

c) Funksiyalarını 

d))predmetini 

e) mənbələrin 

7. Hansı metod sahibkarlıq hüququnun metodlarına aid deyil   

a) Selektiv 

b)Formativ 

c) )Dispozitiv 

d)Primitiv 

e) Summativ 

8. Hansılar sahibkarlıq hüququnun mənbəyinə aid deyil   

a) NK-nin qərarları 

b)Məcəllələr 

c) Beynəlxalq hüququn prinsip və normları 

d)İşgüzar adətlər 

e) )prezidentin sərəncamları 

9. Sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi prosesində tətbiq edilən və icrası imperativ 

qaydada təmin olunan metod hansıdır   

a) pozitiv metod  

b)tövsiyyə metodu 

c) )məcburi göstəriş metodu 

d)razılaşdırma metodu 

e) qadaga metodu 

10. Sahibkarlığa dövlət köməyinin hüquqi əsasları hansı qanunla tənzimlənir?  

a) “Dövlət yardımı haqqında” Qanunun 7-ci maddəsilə; 

b)Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin” 44-cü maddəsilə; 

c) “Sahibkarlığa kömək haqqında” Qanunun 7-ci maddəsilə; 

d)) “Sahibkarlı fəaliyyəti haqqında” Qanunun 9-cu maddəsilə; 

e) Biznesmenlər haqqında” Qanunun 5-cu maddəsilə; 

11. Hüquqi tənzimləmə necə xarakterizə oluna bilər?   

a) dövlətin idarəetmə mexanizminin əsasıdır 

b)yalnız bir sahədə həyata keçirilən tədbirlərdir  

c) iqtisadi sistemin fəaliyyətinin stimullaşdırılması sistemidir 

d))ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquqi vasitələr sistemidir  

e) iqtisadiyyatın mühafizə olunmasıdır 

12. Yerli vergilərə (bələdiyyə vergiləri) aşağıdakılardan hansı daxil deyil:    



a) fiziki şəxslərin torpaq vergisi; 

b))fiziki şəxslərin gəlir vergisi;  

c) fiziki şəxslərin əmlak vergisi;  

d)yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi;  

e) bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergsi. 

13. Vergi Məcəlləsinə əsasən, dövlət vergilərinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil:  

a) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;  

b))fiziki şəxslərin mənfəət vergisi  

c) əlavə dəyər vergisi;  

d)aksizlər;  

e) sadələşdirilmiş vergi 

14. Hansı vergilər bələdiyyə vergilərinə aid deyil   

a) fiziki şəxslərin torpaq vergisi; 

b))fiziki şəxslərin gəlir vergisi 

c) fiziki şəxslərin əmlak vergisi;  

d)yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi;  

e) bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergsi. 

15. Hansı vergi dövlət vergisi deyil   

a) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;  

b))fiziki şəxslərin mənfəət vergisi  

c) əlavə dəyər vergisi;  

d)aksizlər;  

e) sadələşdirilmiş vergi 

16. Verginin ödəniş vasitələri?   

a) )Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 9-cu maddəsilə manatla; 

b)Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 19-cu maddəsilə dollar; 

c) Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 3-cu maddəsilə yevro; 

d)Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 19-cu maddəsilə funt-sterlinq. 

e) Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 30-cu maddəsilə rus pulu; 

17. Hüquqi formasına görə ödəmələrin növləri.   

a) )vergi; rüsum, yığım,kvazivergi;  

b)vergi, rüsüm, əlavədəyər, ödəmə 

c) vergi, rüsum, şəxsi yığım, ödəmə 

d)vergi, rüsum, gəlir, kvazivergi 

e) şəxsi yığım;məqsədli yığım;birdəfəlik; - dolayı yığım. 

18. Vergi və ödəmələr sistemində dolayı vergilər hansılardır?  

a) )əlavə dəyər vergisi- aksizlər,- gömrük rüsumu 



b)reklam vergisi; - aksizlər; mədən vergisi;  

c) əmlak vergisi- torpaq vergisi;mədən vergisi 

d)əlavə dəyər vergisi; - yol vergisi; - torpaq vergisi. 

e) yol vergisi,- aksizlər,gömrük vergisi 

19. «Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında» qanunun 3-cü maddəsinə əsasən (Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş hallar istisna edilməklə), sahibkarlıqla aşağıdakılardan kimlər 

məşğul ola bilər?  

a) fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı; 

b)mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslər; 

c) hər bir xarici vətəndaş və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs; 

d)xarici hüquqi şəxslər; 

e) )hamısı 

20. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən kimlər sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola 

bilməz:   

a) )sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərin və ya bu fəaliyyətə nəzarəti həyata keçirən dövlət 

orqanlarının vəzifəli şəxsləri  

b)mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslər; 

c) hər bir xarici vətəndaş və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs; 

d)xarici hüquqi şəxslər; 

e) fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı; 

21. Lisenziyalaşdırma sahəsində xüsusi səlahiyyətli orqan hansıdır?   

a) )Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

b)Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

c) Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 

d)Azərbaycan Respublikasının Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi 

e) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qiymətli Kağızlar Komitəsi 

22. Sahibkarlıq fəaliyyətinin subyekti kimi kimlər cıxış edə bilər?   

a) fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı; 

b)mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslər; 

c) hər bir xarici vətəndaş və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs; 

d)xarici hüquqi şəxslər; 

e) )hamısı 

23. Sahibkarliq fəaliyyətinin subyektinə kimlər aid deyil   

a) )sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərin və ya bu fəaliyyətə nəzarəti həyata keçirən dövlət 

orqanlarının vəzifəli şəxsləri  

b)mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslər; 

c) hər bir xarici vətəndaş və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs; 



d)xarici hüquqi şəxslər; 

e) fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı; 

24. Hansı orqan lisenziyalaşdırmanı həyata kecirir   

a) )Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

b)Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

c) Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 

d)Azərbaycan Respublikasının Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi 

e) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qiymətli Kağızlar Komitəsi 

25. Sahibkarlıq fəaliyyətilə kimlər məşğul ola bilərlər?  

a) )fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı; 2) mülkiyyət formasından 

asılı olmayaraq hüquqi şəxslər; 3) hər bir xarici vətəndaş və vətəndaşlığı olmayan şəxs; 4) xarici hüquqi 

şəxslər. 

b) fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı; 2) xarici vətəndaşlar; 3) 

hüquqi şəxslər; 4) vətəndaşlar. 

c) hüquqi şəxslər 2) fiziki şəxslər; 3) vətəndaşlar 4) xaricilər 

d) fəaliyyət qabiliyyəti olan vətəndaşlar;2) mülkiyyəti olan şəxslər; ) hüquqi şəxslər; ) xarici hüquqi 

şəxslər;  

e) mülkiyyəti olan şəxslər; 2) xarici vətəndaşlar; 3) hüquqi şəxslər; 4) vətəndaşlar. 

26. Fərdi sahibkar kimdir?   

a) )öz riskinə, şəxsi əmlak məsuliyyəti əsasında və müstəqil olaraq sahibkarlıq fəaliyyətini 

gerçəkləşdirən və bu məqsədlə qanunla müəyyənləşdirilən qaydada qeydə alınmış fəaliyyət 

qabiliyyətli fiziki şəxsdir; 

b)öz riskinə, şəxsi əmlak məsuliyyəti əsasında fəaliyyətini gerçəkləşdirən və bu məqsədlə Mülki 

Məcəllə ilə qeydə alınmış fəaliyyət qabiliyyətli fiziki şəxsdir; 

c) öz riskinə, kommersiya məsuliyyəti əsasında və müstəqil olaraq sahibkarlıq fəaliyyətini 

gerçəkləşdirən, qeydə alınmış fiziki şəxsdir; 

d)öz riskinə, özgə əmlak məsuliyyəti əsasında və müstəqil olaraq mülki fəaliyyətini gerçəkləşdirən və 

bu məqsədlə qeydiyyatdan keçən şəxsdir; 

e) əmlak məsuliyyəti əsasında mülki fəaliyyətini gerçəkləşdirən və bu məqsədlə qeydiyyatdan keçən 

şəxsdir; 

27. Broker kimdir?  

a) )Muzd müqavilində sifarişçiyə vasitəçilik xidmətləri göstərən şəxsdir; 

b)Sahibkarlıq fəaliyyətilə məşğul olan qeyri rezident; 

c) Sahibkarlara dövlət tərəfindən xidmət göstərən şəxsdir 

d)Dövlət qurumlarına təmənnasız yardım göstərən şəxsdir; 

e) Qeyri hökumət qurumlarına təmənnasız yardım göstərən şəxsdir; 

28. Hüquqi şəxsin struktur bölmələri hansılardır?   



a) səfirlik - nümayəndəlik; konsulluq  

b) )nümayəndəlik- filial; - şöbə  

c) idarə;şöbə, nümayəndəlik;  

d) nümayəndəlik; - bölmə; - idarə 

e) müəssisə; - idarə; - nümayəndəlik;  

29. Sahibkarlıq fəaliyyətinin kollektiv formaları hansılardır?   

a) )məhdud məsuliyyətli müəssisə səhmdar cəmiyyət şərikli müəssisə; payçı və şərikli müəssisə  

b)məhdud məsuliyyətli müəssisə firma; şirkət; səhmdar cəmiyyət; 

c) məhdud məsuliyyətli müəssisə; - səhmdar cəmiyyət; - açıq tipli müəssisə; - şərikli müəssisə;  

d)idarə,müəssisə;, - şirkət, firma 

e) firma; - şirkət; - idarə; - bank. 

30. Hüquqi şəxsin nümayəndəliyi nədir?  

a) )Hüquqi şəxsdən müəyyən mülkiyyət alır, lakin özü hüquqi şəxs statusuna malik olmur; 

b)hüquqi şəxsin konkret regionda maraqlarını qoruyan firma; 

c) öz mülkiyyətindən pay verərək hüquqi şəxs yaradan 

d)hüquqi şəxsin ləğv edilməsi zamanı yaranan firma; 

e) idarə olunmaq üçün qəbul olunmuş mülkiyyəti idarə edən firma. 

31. “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun ikinci bölməsi nəyi əhatə 

edir?  

a) Sahibkarlığın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi;  

b))Sahibkarların hüquqları və vəzifələri;  

c) Sahibkarlıq fəaliyyətinin dayandırılması və ona xitam verilməsi;  

d)Sahibkarın məsuliyyəti;  

e) Sahibkarın əmlak məsuliyyəti;  

32. “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun üçüncü bölməsi nəyi əhatə 

edir?   

a) Sahibkarların hüquqları və vəzifələri; 

b))Sahibkarlığın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi;  

c) Sahibkarlıq fəaliyyətinin dayandırılması və ona xitam verilməsi;  

d)Sahibkarın məsuliyyəti;  

e) Sahibkarın əmlak məsuliyyəti;  

33. Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun dördüncü bölməsi nəyi əhatə 

edir?  

a) Sahibkarlığın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi;  

b))Sahibkarlıq fəaliyyətinin dayandırılması və ona xitam verilməsi;  

c) Sahibkarların hüquqları və vəzifələri; 

d)Sahibkarın məsuliyyəti;  



e) Sahibkarın əmlak məsuliyyəti;  

34. Broker fəaliyyətini kimlər həyata keçirə bilər?   

a) lisenziyası olan istənilən fiziki şəxslər  

b))yalnız hüquqi şəxslər 

c) ixtisaslaşmış kommersiya təşkilatları  

d)lisenziyası olan istənilən fiziki və hüquqi şəxslər  

e) bu sualın düzgün cavabı yoxdur 

35. Müqаvilə...?  

a) qanundur 

b)fərmandır 

c) )əqdin bir növüdür 

d)sərəncamdır 

e) amnistiyadır 

36. Офеrtа nədir?   

a) müqаvilə bаğlаmаq hаqqındа tələb 

b))müqаvilə bаğlаmаq hаqqındа təкliф 

c) müqаvilə bаğlаmаq hаqqındа göstəriş 

d)müqаvilə bаğlаmаq üçün xüsusi forma 

e) müqаvilə öhdəliyi 

37. Təsərrüfat ortaqlıqları hansı formalarda yaradıla bilər? 1) tam 2) kooperativ 3) məhdud məsuliyyətli 

cəmiyyət 4) əlavə məsuliyyətli cəmiyyət 5) kommandit   

a) )1,5  

b)1,4  

c) 1,3  

d)2,4  

e) hamısı 

38. Hansılar səhmin növlərinə aid deyil? 1. korporativ 2.adi 3. dövlət 4. bələdiyyə 5. Imtiyazlı  

a) 1,2,5  

b)1,3,5  

c) 2,3,4  

d))1,3,4  

e) 3,4,5 

39. Aşağıdakılardan hansılar səhmdar cəmiyyətinin hüquqi vəziyyətinə və statusuna görə növləridir? 1. 

tam 2. açıq 3. kommandit 4. törəmə 5. qapalı  

a) 1,3  

b)2,4  

c) )2,5  



d)1,4  

e) hamısı 

40. Səhmlərin yalnız onun təsisçiləri arasında və ya qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş digər şəxslər 

dairəsində yayılan kommersiya müəssisəsi necə adlanır?   

a) məhdud məsuliyyətli cəmiyyət 

b)açıq səhmdar vəmiyyəti 

c) mandit ortaqlıq 

d)əlavə məsuliyyətli cəmiyyət 

e) )qapalı səhmdar cəmiyyəti 

41. Qapalı tipli səhmdar cəmiyyətinin təsisi zamanı səhmlərin nominal dəyərinin neçə faizi ödənildikdə 

abunə baş tutmuş hesab olunur?   

a) 10%  

b)20%  

c) 30%  

d)40% 

e) )50%  

42. Fəaliyyətinin xarakterinə görə kooperativlərin növləri deyil? 1. istehsal 2. açıq tipli 3. istehlak 4. 

qarışıq 5. törəmə   

a) 1,2  

b)1,3  

c) )2,5  

d)4,5  

e) 1,4 

43. Aşağıdakılardan hansı fəaliyyətinin xarakterinə görə kooperativlərin növləridir? 1. istehsal 

kooperativləri 2.istehlak kooperativləri 3. açıq tipli kooperativlər 4. qarışıq (istehsal-istehlak) kooperativlər 

5. qapalı tipli kooperativlər   

a) 1,3,5  

b))1,2,4  

c) 1,2,5  

d)1,2,3  

e) 3,4,5 

44. Təsərrüfat ortaqlıqları hansı formalarda yaradıla bilər?   

a) tam və qapalı ortaqlıq 

b)açıq və qapalı ortaqlıq 

c) )tam və kommandit ortaqlıq 

d)məhdud məsuliyyətli və əlavə məsuliyyətli ortaqlıq 

e) tam və törəmə ortaqlıq 



45. İstehsal kooperativi nədir?   

a) Qeyri-kommersiya təşkilatıdır  

b))Kommersiya təşkilatıdır 

c) İctimai birlikdir 

d)Partiyadır 

e) İctimai hərəkatdır 

46. Kooperativ tərəfindən qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada cəlb edilən vəsaitin həcmin 

kooperativin ümumi vəsaitlərinin (əmlakının) neçə faizindən çox olmamalıdır  

a) 25% 

b)33% 

c) )50% 

d)51% 

e) 75% 

47. Açıq tipli səhmdar cəmiyyətində təsisçilər səhmləri necə sata bilər?  

a) Bilavasitə özləri 

b)Bank vasitərilə 

c) Birja vasitəsilə 

d))Həm bank, həm birja vasitəsilə, həm də bilavasitə özləri 

e) heç biri 

48. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyine əsasən, prokuror və ya müstəntiqin məşğul ola biləcəyi 

fəlaiyyətlə bağlı deyilənlərdən hansı yanlışdır?   

a) prokuror və ya müstəntiq heç bir seçkili vəzifələr tuta bilməz 

b)prokuror və ya müstəntiq təyinatlı vəzifələr tuta bilməz,  

c) )prokuror və ya müstəntiq elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətilə məşğul ola bilməz 

d)prokuror və ya müstəntiq heç bir sahibkarlıq fəaliyyətilə məşğul ola bilməz 

e) prokuror və ya müstəntiq kommersiya və digər ödənilişli fəaliyyətlə məşğul ola bilməz 

49. Göstərilənlərdən hansı istehsal kooperativinin mahiyyətini izah edir   

a) Qeyri-kommersiya təşkilatı  

b))Kommersiya təşkilatı 

c) İctimai birlik 

d)Siyasi partiya 

e) Dini birlik 

50. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşı hansı fəlaiyyətlə məşgul ola bilər  

a) siyasi fəaliyyətlə 

b)dini fəaliyyətlə 

c) )elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətilə  

d)sahibkarlıq fəaliyyətilə məşğul  



e) kommersiya və digər ödənilişli fəaliyyətlə  

51. Hansı forma təsərrüfat ortaqlıgına uygun gelir   

a) )tam, kommandit  

b)kooperativ 

c) məhdud məsuliyyətli cəmiyyət 

d)əlavə məsuliyyətli cəmiyyət 

e) kommandit; kooperativ 

52. Səhmdar cəmiyyət hüquqi statusuna görə hansı növlərə bölünür   

a) tam; acıq  

b))acıq; qapalı 

c) kommandit; qapalı  

d)törəmə; kommandit  

e) qapalı 

53. Abunənin baş tutması ücün qapalı tipli səhmdar cəmiyyətinin təsisi zamanı səhmlərin nominal 

dəyərinin neçə faizi ödənilməlidir   

a) 5%  

b)20%  

c) 25%  

d)40%  

e) )50%  

54. Səhmdar cəmiyyətin nizamnaməsində əlavə və dəyişikliklərin edilməsi qərarı səhmdarların ümumi 

yığıncağında neçə səs çoxluğu ilə qəbul edilir?   

a) )5 

b)6 

c) 11 

d)8 

e) 4 

55. Səhmin nominal dəyəri.   

a) səhmin nominal dəyəri 100 AZN-lə qiymətləndirilir; 

b)səhmin nominal dəyəri nizamnaməyə görə xarici valyuta ilə tənzimlənir; 

c) səhmin dəyəri Milli Məclis tərəfindən tənzimlənir; 

d))səhmin dəyəri cəmiyyətin nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş pul ifadəsidir;  

e) səhmin nominal dəyəri 10 çeklə tənzimlənir. 

56. Tam oprtaqlıq anlayışı.  

a) sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan ən azı beş və daha artıq şəxsin paylarına bölünmüş şərikli 

kapitalı olan ortaqlığın xüsusi növüdür; 



b)dövlət müəssisəsi olan ən azı beş və daha artıq şəxsin ortaqlığının nəticəsi olan şirkət və səhmdar 

cəmiyyətdir; 

c) )sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan iki və daha artıq şəxsin paylarına bölünmüş şərikli kapitalı 

olan və onun fəaliyyətində şəxsən iştirak etməyə borclu olan hüquqi şəxs statuslu kommersiya 

təşkilatıdır; 

d)dövlət müəssisələrinin ortaqlığının xüsusi növüdür; 

e) hüquqi şəxs statuslu kommersiya təşkilatıdır. 

57. Tam ortaqlıqlarda kimlər ortaq ola bilər?   

a) yalnız sahikarlıqla məşğul olan fiziki şəxslər  

b))yalnız kommersiya təşkilatları  

c) istənilən fiziki şəzslər  

d)istənilən hüquqi şəxslər  

e) fiziki və hüquqi şəxslər  

58. Maliyyə-sənaye qrupu iştirakçılarının məsuliyyəti ilə bağlı məsələlər “Maliyyə-sənaye qrupları” 

haqqında qanunun hansı maddəsində öz əksini tapmışdır?   

a) Maddə 11 

b)Maddə 12 

c) Maddə 13 

d)Maddə 14 

e) )Maddə 15 

59. Maliyyə-sənaye qrupunun fəaliyyətinin idarə olunması ilə bağlı məsələlər «Maliyyə-sənaye qrupları 

haqqında» qanunun hansı maddələrində öz əksini tapmışdır?   

a) 3-4-cü 

b)6-7-ci 

c) 8-9-cu 

d))11-12-ci 

e) 13-14-cü 

60. Transmilli maliyyə-sənaye qruplarının anlayışı «Maliyyə-sənaye qrupları haqqında» Azərbaycan 

Respublikası qanununun hansı maddəsinə verilmişdir?   

a) 3-cü 

b))5-ci 

c) 7-ci 

d)11-ci 

e) 13-cü 

61. İctimai birliklərin əmlakı hansı mənbədən formalaşa bilməz:   

a) təsisçilərin və ya ictimai birliklərin üzvlərinin müntəzəm və ya birdəfəlik üzvlük haqları; 

b)malların satışından, xidmətlər göstərilməsindən, işlər görülməsindən daxilolmalar; 



c) səhmlər, istiqrazlar, başqa qiymətli kağız və əmanətlərdən alınan dividendlər, gəlirlər; 

d)öz əmlakından istifadə və onun satılması nəticəsində əldə edilən gəlirlər; 

e) )ictimai birliklərin yerləşdiyi ərazinin bələdiyyə orqanlarının yığdığı yerli vergilərdən. 

62. Fondun ləğvi haqqında qərarı aşağıdakı orqanlardan hansı qəbul edə bilər?  

a) )maraqlı şəxslərin ərizəsinə əsasən yalnız məhkəmə 

b)maraqlı şəxslərin ərizəsinə əsasən Fondun Himayəçilik Şurası 

c) maraqlı şəxslərin ərizəsinə əsasən fondun prezidenti 

d)maraqlı şəxslərin ərizəsinə əsasən fondun idarə heyəti 

e) maraqlı şəxslərin ərizəsinə əsasənAzərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

63. Qeyri-kommersiya təşkilatlarının bir növü olan hüquqi şəxslərin ittifaqlarının anlayışı və əlamətləri 

Mülki Məcəllənin hansı maddəsində öz əksini tapmışdır?   

a) MM-in 11-ci maddəsində 

b)MM-in 61-ci maddəsində 

c) MM-in 97-ci maddəsində 

d)MM-in 111-ci maddəsində] 

e) )MM-in 117-ci maddəsində 

64. Bankların idarə edilməsində aşağıdakı orqanlardan hansı iştirak edir? 1. bankın idarəetmə orqanı olan 

səhmdarların ümumi yığıncağı 2. bankın idarə olunmasına və işinə nəzarəti həyata keçirən orqan olan 

Müşahidə Şurası 3. bankda audit işini təşkil edən Audit Komitəsi 4. bankın məsul icra orqanı olan İdarə 

Heyəti  

a) 1,2  

b)1,4  

c) 1,3  

d)2,4  

e) )hamısı 

65. Banklar aşağıdakı hansı fəaliyyət növü ilə (Mərkəzi Bankdan aldığı bank lisenziyasında qadağan 

edilməmişdirsə) məşğul ola bilməzlər?   

a) kreditlərin (təminatlı və (və ya) təminatsız) verilməsi, o cümlədən istehlak və ipoteka 

kreditləşdirilməsi, faktorinq, lizinq xidmətləri və digər kreditləşdirmə növlərinin həyata keçirilməsi; 

b)fiziki və hüquqi şəxslərin hesablarının, o cümlədən bankların müxbir hesablarının açılması və 

aparılması; 

c) klirinq, hesablaşma-kassa xidmətləri, pul vəsaitinin, qiymətli kağızların və ödəniş vasitələrinin 

köçürülməsi üzrə xidmətlər göstərilməsi; 

d))manatın xarici valyutalara nisbətdə rəsmi məzənnəsini mütəmadi müəyyən edir və elan edir; 

e) ödəniş vasitələrinin (o cümlədən kredit və debet kartları, yol çekləri və bank köçürmə vekselləri) 

buraxılması; 



66. Aşağıdakılar birjanın üzvü ola bilməzlər: 1. rəhbərləri birjanın qulluqçuları olan müəssisə və təşkilatlar; 

2. ali və yerli dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanları; 3. transmilli korporasiyalar və transmilli maliyyə-

sənaye qrupları 4. banklar, kredit və sığorta təşkilatları; 5. siyasi partiyalar, həmkarlar ittifaqları, ictimai 

birliklər, dini və xeyriyyə təşkilatları və fondları;   

a) 1,2,3,5  

b)1,3,4,5  

c) )1,2,4,5  

d)2,3,4,5  

e) hamısı 

67. Qanuna əsasən aşağıdakılardan hansı əmtəə birjasının hüquqlarına daxil deyil:  

a) dövlət standartlarını nəzərə almaqla nümunəvi kontraktlar işləyib hazırlamaq; 

b)gün ərzində birja əqdlərinin qiyməti birja komitəsi (birja şurası) tərəfindən müəyyənləşdirilmiş 

həddən çox dəyişilərsə, birja ticarətini müvəqqəti dayandırmaq; 

c) )gün ərzində birja iştirakçıları tərəfindən bağlanılan birja əqdləri ilə bağlı hesabtlar tələb etmək  

d)birjada qeyri-birja əqdləri bağlanmasını həyata keçirən birja iştirakçılarına qarşı nizamnamədə 

nəzərdə tutulmuş sanksiyaları tətbiq etmək; 

e) digər birjalarda, o cümlədən xarici ölkə birjalarında öz nümayəndəsini saxlamaq; 

68. “Maliyyə-sənaye qrupları” haqqında qanunun hansı maddəsi qrup iştirakcılarının məsuliyyətini əhatə 

edir   

a) Maddə 11 

b)Maddə 12 

c) Maddə 13 

d)Maddə 14 

e) )Maddə 15 

69. Fond hansı qaydada ləğv edilə bilər   

a) Fondun Himayəçilik Şurası tərəfindən 

b)fondun prezidenti tərəaindən 

c) fondun idarə heyəti tərəfindən 

d))maraqlı şəxslərin ərizəsinə əsasən yalnız məhkəmə tərəfindən 

e) maraqlı şəxslərin ərizəsinə əsasənAzərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən  

70. Qanuna əsasən aşağıdakılardan hansı əmtəə birjasının hüquqlarına daxil deyil  

a) dövlət standartlarını nəzərə almaqla nümunəvi kontraktlar işləyib hazırlamaq; 

b)gün ərzində birja əqdlərinin qiyməti birja komitəsi (birja şurası) tərəfindən müəyyənləşdirilmiş 

həddən çox dəyişilərsə, birja ticarətini müvəqqəti dayandırmaq; 

c) )gün ərzində birja iştirakçıları tərəfindən bağlanılan birja əqdləri ilə bağlı hesabtlar tələb etmək  

d)birjada qeyri-birja əqdləri bağlanmasını həyata keçirən birja iştirakçılarına qarşı nizamnamədə 

nəzərdə tutulmuş sanksiyaları tətbiq etmək; 



e) digər birjalarda, o cümlədən xarici ölkə birjalarında öz nümayəndəsini saxlamaq;  

71. Yaradılma formasına görə maliyyə-sənaye qruplarının neçə növü vardır?   

a) 4 

b)5 

c) )3 

d)2 

e) 7 

72. Kredit ittifaqı ən azı neçə fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş 

qaydada təsis edilir?  

a) 4 

b)3 

c) 10 

d))11 

e) 8 

73. “Birja əmtəəsi” nədir?   

a) pul, əmtəə; 

b)mal, əşya; 

c) )kontrakt, müqavilə; 

d)alqı, satqı; 

e) xidmət, sifariş. 

74. Öz aktivlərini tamamilə və ya qismən birləşdirmiş hüquqi şəxslər arasında maliyyə-sənaye qrupu 

yaradılmasına dair müqavilə bağlanarkən aşağıdakılardan hansı həmin müqavilədə öz əksini tapmaya bilər? 

  

a) maliyyə-sənaye qrupunun adı; 

b))maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkətinin yerləşəcəyi məkan və maliyyə-sənaye qrupunun fəaliyyət 

göstərəcəyi coğrafi ərazi; 

c) maliyyə-sənaye qrupu iştirakçılarının tərkibində dəyişikliklərin edilməsi qaydalarını; 

d)maliyyə-sənaye qrupunun nizamnamə fondu və qrup iştirakçılarının hər birinin bu fonddakı payını; 

e) maliyyə-sənaye qrupunun mənfəətinin qrup iştirakçıları arasında bölüşdürülməsi qaydalarını; 

75. Maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkəti bütün qrup iştirakçılarına və müvəkkil dövlət icra hakimiyyəti 

orqanına qrupun fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi 

formada hesabatı hansı müdətdə təqdim edir, həmçinin onu mətbuatda dərc etdirir?   

a) Maliyyə ili bitdikdən sonra 15 gündən gec olmayaraq 

b)Maliyyə ili bitdikdən sonra 30 gündən gec olmayaraq 

c) Maliyyə ili bitdikdən sonra 45 gündən gec olmayaraq 

d)Maliyyə ili bitdikdən sonra 60 gündən gec olmayaraq 

e) )Maliyyə ili bitdikdən sonra 90 gündən gec olmayaraq 



76. Aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?   

a) )Maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkətinin nizamnaməsi maliyyə-sənaye qrupunun yaradılmasına dair 

müqavilənin şərtlərinə uyğun olmaya bilər 

b)Maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkəti qrupun bütün iştirakçıları tərəfindən təsis edilən və onun 

fəaliyyətini təmin edən müvəkkil hüquqi şəxsdir.  

c) Maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkəti bir qayda olaraq, investisiya təsisatı hesab olunur. O, səhmdar 

cəmiyyəti, assosiasiya, ittifaq formasında yaradıla bilər. 

d)Maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkətinin adı «maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkəti» söz 

birləşməsindən ibarət olmalıdır.  

e) Baş şirkətin nizamnaməsi onun fəaliyyətinin məqsəd və vəzifələrini müəyyən etməlidir  

77. «Qeyri-hökümət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında» Azərbaycan Respublikasının 

qanunda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qeydə alınmış qeyri-hökümət təşkilatlarının filial və 

nümayəndəlikləri ilə bağlı məsələləri əks etdirən maddə hansıdır?  

a) 3-cü 

b)5-ci 

c) )7-ci 

d)11-ci 

e) 13-cü 

78. Aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?   

a) Fond - üzvlüyü olmayan, fiziki və ya hüquqi şəxslərin könüllü əmlak haqları əsasında təsis etdikləri, 

sosial, xeyriyyə, mədəni, təhsil və ya digər ictimai faydalı məqsədlər güdən təşkilatdır.  

b)Fondun təsisçilərinin (təsisçisinin) verdiyi əmlak fondun mülkiyyətidir. Fond həmin əmlakdan onun 

nizamnaməsində müəyyənləşdirilmiş məqsədlər üçün istifadə edir.  

c) Fond öz əmlakından istifadə haqqında hesabatları hər il dərc etməyə borcludur. 

d))təsisçilər yaratdıqları fondun öhdəlikləri üçün, fond isə öz təsisçilərinin öhdəlikləri üçün məsuliyyət 

daşıyır.  

e) Fondun idarə edilməsi və onun orqanlarının formalaşdırılması qaydası fondun təsisçilər tərəfindən 

təsdiq edilən nizamnaməsi ilə müəyyənləşdirilir. 

79. Fondun idarə olunması qaydaları «Qeyri-hökümət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında 

qanun»un hansı maddəsi ilə müəyyənləşdirilir?  

a) qanunun 7-ci maddəsi ilə  

b)qanunun 17-ci maddəsi ilə 

c) qanunun 21-ci maddəsi ilə 

d))qanunun 27-ci maddəsi ilə 

e) qanunun 32-ci maddəsi ilə 

80. Bank ən azı neçə hüquqi və (və ya) fiziki şəxs tərəfindən yaradıla bilər?  

a) 1 



b)2 

c) )3 

d)4 

e) 5 

81. Aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?  

a) siyasi partiyalar və ictimai birliklər bankın səhmdarı ola bilməzlər. 

b) fondlar və digər qeyri-kommersiya təşkilatları bankın səhmdarı ola bilməzlər. 

c) bank yalnız adlı səhmlər buraxa bilər. Bankın imtiyazlı səhm sahibləri səs hüququna malik ola 

bilməzlər. 

d) )bankın təsisçiləri olan səhmdarları onun sonrakı səhmdarlarına nisbətən əlavə üstünlüklərə malik ola 

bilərlər və əlavə vəzifələr daşıya bilərlər 

e) bankın adında «Azərbaycan Respublikası», «dövlət», «milli» sözlərindən istifadə edilməsinə yalnız 

qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğu hallarda yol verlir. 

82. Kredit ittifaqı təsisçilərinin sayı neçədən az olmamalıdır?   

a) 7-dən  

b)9-dan  

c) )11-dən  

d)13-dən  

e) 15-dən 

83. «Kredit ittifaqları haqqında» qanunun 3-cü maddəsində öz əksini tapmış kredit ittifaqlarının 

fəaliyyətinin əsas prinsiplərinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?   

a) üzvlərin mənafe ümumiliyi və qarşılıqlı etimadı əsasında birləşməsi; 

b)şəxsi mənafeyin kollektiv mənafe ilə əlaqələndirilməsi; 

c) )payların həcmindən asılı olaraq üzvlərin hüquqi qeyri-bərabərliyi; 

d)kredit ittifaqının idarə olunmasında üzvlərin şəxsən iştirakı; 

e) əldə edilmiş vəsaitin sahibkarlıq fəaliyyətinə yönəldilməsi; 

84. Kredit ittifaqı üzvünün vəzifələrinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil? 1. nizamnamədə və digər 

sənədlərdə nəzərdə tutulmuş tələblərə və qaydalara riayət etmək; 2. kredit alarkən onun məqsədli təyinatı 

haqqında dürüst məlumat vermək; 3. aldığı borcu vaxtında və müqavilə şərtlərinə müvafiq qaytarmaq; 4. 

kredit ittifaqının idarəetmə və nəzarət orqanlarının öz səlahiyyətləri çərçivəsində qəbul etdikləri qərarı 

yerinə yetirmək; 5. başqa kredit ittifaqının üzvü olmamaq.   

a) 1,2,3,5  

b)1,3,4,5  

c) 1,2,4,5  

d)2,3,4,5  

e) )hamısı 

85. Aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?  



a) hüquqi şəxs kimi sığorta təşkilatı dövlət qeydiyyatına alınmalı, sığorta fəaliyyətinə xüsusi razılıq 

(lisenziya) almalıdır.  

b)sığorta təşkilatının (sığortaçının) Azərbaycan dilində tam rəsmi adı olur. Onun tam adında «sığorta» 

sözü və təşkilati-hüquqi forması göstərilməlidir.  

c) )sığortaçının adı xarici dildə nə tam, nə də qısaldılmış formada yazıla bilməz.  

d)siyasi partiyalar, ictimai birliklər və fondlar istisna edilməklə, bir və ya bir neçə hüquqi və ya fiziki 

şəxs, bilavasitə sığorta fəaliyyətini həyata keçirmək üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulan bütün 

təşkilati-hüquqi formalarda sığortaçını təsis edə bilərlər. 

e) sığortaçının və təkrar sığortaçının nizamnamə kapitalının minimum məbləğini qanunvericiliklə 

müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti müəyyən edir. 

86. Ölkədə sığorta işinin inkişafı, sığortaçılar arasında əməkdaşlığın təmin edilməsi, onların hüquq və 

mənafelərinin qorunması məqsədi ilə yaradılan sığortaçıların birliyi ilə bağlı məsələlər «Sığorta haqqında» 

qanunun hansı maddəsində öz əksini tapıb?   

a) 3-cü maddə  

b)7-ci maddə  

c) 12-ci maddə  

d)15-ci maddə  

e) )17-ci maddə 

87. Aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır? 1. Hüquqi şəxs kimi fond birjası öz fəaliyyətini Azərbaycan 

Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən verilən xüsusi razılıq əsasında həyata keçirilir 2. Fond 

birjası açıq səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılır. 3. Fond birjasının qulluqçuları qiymətli kağızlar 

bazarının peşəkar iştirakçılarının təsisçiləri və istirakçıları ola bilməzlər 4. Fond birjasının üzvü Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyə uyğun olaraq, qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı olan hüquqi və 

fiziki şəxslər ola bilər. 5. Fond birjasının üzvü qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı kimi 

fəaliyyətinə xitam verdikdə və o, fond birjasında üzvlük hüququnu itirir.  

a) )1,2  

b)1,3  

c) 2,4  

d)3,4  

e) 1,5 

88. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının hansı maddəsinə əsasən, bələdiyyələrin məhkəmə 

tərəfindən müdafiəsinə, dövlət orqanlarının qərarları nəticəsində yaranan əlavə xərclərin ödənilməsinə 

təminat verilir?   

a) Konstitusiyasının 78-ci maddəsi 

b)Konstitusiyasının 109-cu maddəsi 

c) Konstitusiyasının 136-cı maddəsi 

d))Konstitusiyasının 146-cı maddəsi 



e) Konstitusiyasının 152-ci maddəsi 

89. Mülki qanunvericiliyə əsasən hüquqi şəxslərlə bağlı deyilənlərdən hansı yanlışdır? 1. hüquqi şəxslər 

kommersiya hüquqi şəxslərinə və qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinə ayrılırlar. 2. kommersiya hüquqi 

şəxslərinin fəaliyyətinin əsas məqsədi mənfəət götürməkdən ibarətdir 3. kommersiya hüquqi şəxslərinin 

fəaliyyətinin əsas məqsədi mənfəət götürməkdən ibarət deyil 4. qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin əsas 

məqsədi mənfəət götürməkdən ibarətdir 5. qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri əsas məqsədi mənfəət 

götürməkdən ibarət olmayan və götürülən mənfəəti iştirakçıları arasında bölüşdürməyən hüquqi şəxslərə 

ayrılırlar   

a) 1,2  

b)2,3  

c) )3,4  

d)4,5  

e) 1,5 

90. . İctimai birliklərlə bağlı aşağıda deyilənlərdən hansılar doğrudur? İctimai birlik bir neçə fiziki və (və 

ya) hüquqi şəxsin təşəbbüsü ilə yaradılmış könüllü, qeyri-hökümət təşkilatıdır. 2. İctimai birlik fiziki və (və 

ya) hüquqi şəxsin təşəbbüsü ilə yaradılmış könüllü hökümət təşkilatıdır. 3. İctimai birlik öz fəaliyyətinin 

əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan qeyri-hökümət təşkilatıdır. 4. İctimai birlik öz 

fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutan hökümət təşkilatıdır. 5. İctimai birlik öz 

fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutan qeyri-hökümət təşkilatıdır.  

a) 1,2  

b)2,3  

c) 3,4  

d))1,3  

e) 2,4 

91. Qeyri-hökümət təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri ilə bağlı aşağıda deyilənlərdən hansılar doğru 

deyil?   

a) Qeyri-hökümət təşkilatının nümayəndəliyi həmin təşkilatın olduğu yerdən kənarda təşkil edilir,  

b)Qeyri-hökümət təşkilatının filialı və nümayəndəliyi hüquqi şəxs deyil,  

c) Qeyri-hökümət təşkilatının filialı və nümayəndəliyi onları yaratmış təşkilatın əmlakından pay alır  

d)Filial və nümayəndəliyin rəhbərləri qeyri-hökümət təşkilatı tərəfindən təyin edilir.  

e) )Filial və nümayəndəliklərin fəaliyyətinə görə onları yaradan qeyri-hökümət təşkilatı məsuliyyət 

daşımır. 

92. Nəyə əsasən hakimiyyət orqanları bələdiyyələrin inkişafı üçün zəruri hüquqi, təşkilati və maddi-

maliyyə şəraiti yaradır  

a) Bələdiyyələrin statusu haqqında”qanunun 7-ci maddəsi 

b))Bələdiyyələrin statusu haqqında” qanunun 9-cu maddəsi 

c) Bələdiyyələrin statusu haqqında” qanunun 11-ci maddəsi 



d)Bələdiyyələrin status haqqında”qanunun 13-cü maddəsi 

e) Bələdiyyələrin statusu haqqında”qanunun 15-ci maddəsi  

93. «Sığorta haqqında» qanunun hansı maddəsi sıgortacılar birliyinə həsr olunub  

a) 3-cü maddə  

b)7-ci maddə 

c) 12-ci maddə 

d)15-ci maddə  

e) )17-ci maddə 

94. Kredit ittifaqı təsisçiləri necə nəfərdən ibarət olmalıdır sayı neçədən az olmamalıdır   

a) ən azı 7 

b) ən azı 9 

c) )ən azı 11  

d) ən azı 13 

e) ən azı 15 

95. Bankın yaradılması ücün ən azı neçə iştirakcı tələb olunur  

a) 1 

b)2 

c) )3 

d)4 

e) 5 

96. Qeyri-hökümət təşkilatları haqqında qanun»un hansı maddəsi fondun idarəsi qaydalarına həsr edilib 

  

a) qanunun 7-ci maddəsi  

b)qanunun 17-ci maddəsi  

c) qanunun 21-ci maddəsi  

d))qanunun 27-ci maddəsi  

e) qanunun 32-ci maddəsi  

97. Nəyə əsasən maliyyə-sənaye qrupunun iştirakçılarının öhdəliklərin birgə yerinə yetirməsi şərti 

müəyyən edilir  

a) )maliyyə-sənaye qruplarının yaradılması haqqında müqavilə ilə 

b)maliyyə-sənaye qruplarının direktorlar şurasının qərarı ilə 

c) müvəkkil dövlət icra hakimiyyəti orqanının müvafiq normativ aktı ilə 

d)Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müvafiq normativ aktı ilə 

e) maliyyə-sənaye qruplarının yaradılmasında iştirak edən hüquqi şəxslər arasında əldə edilmiş şifahi 

razılıq əsasında  

98. Maliyyə-sənaye qrupu qrupun fəaliyyəti haqqında müvafiq hesabatı hansı müddət ərzində təqdim edir 

  



a) Maliyyə ili bitdikdən sonra 15 gündən gec olmayaraq 

b)Maliyyə ili bitdikdən sonra 30 gündən gec olmayaraq 

c) Maliyyə ili bitdikdən sonra 45 gündən gec olmayaraq 

d)Maliyyə ili bitdikdən sonra 60 gündən gec olmayaraq 

e) )Maliyyə ili bitdikdən sonra 90 gündən gec olmayaraq 

99. İctimai birlik nədir?    

a) siyasi partiyadır  

b))bir neçə fiziki və ya hüquqi şəxsin təşəbbüsü ilə yaradılmış könüllü, qeyri-hökümət təşkilatıdır 

c) fiziki və ya hüquqi şəxsin təşəbbüsü ilə yaradılmış könüllü hökümət təşkilatıdır.  

d)əsas məqsədi kimi gəlir əldə etmək olan hökümət təşkilatıdır.  

e) öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutan qeyri-hökümət təşkilatıdır 

100. Hüquqi şəxslərin nizamnaməsinə zidd olan nədir  

a) hüquqi şəxslər kommersiya hüquqi şəxsləri ola bilərlər 

b)hüquqi şəxslər qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri ola bilərlər  

c) kommersiya hüquqi şəxslərinin fəaliyyətinin əsas məqsədi mənfəət götürməkdən ibarətdir 

d))qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin əsas məqsədi mənfəət götürməkdən ibarətdir 

e) qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri əsas məqsədi mənfəət götürməkdən ibarət olmayan və götürülən 

mənfəəti iştirakçıları arasında bölüşdürməyən hüquqi şəxslərə ayrılırlar 

101. Bank fəaliyyəti göstərilməsi üçün xüsusi razılıq (lisenziyanın) verilməsi səlahiyyəti olan orqan 

hansıdır  

a) Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi  

b)Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

c) Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

d))Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı  

e) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

102. Bank sisteminin ikinci pilləsində çıxış edən kommersiya bankları özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə 

seçilən Iqtisadi təşkilatları olub bölünür  

a) yerli və xarici banklara 

b))universal və ixtisaslaşmış banklara  

c) kiçik və iri banklara 

d)mərkəzi və kommersiya banklarına 

e) dövlət və özəl banklara 

103. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən pul emissiyasını həyata keçirir?   

a) Xalq Bank 

b)Royal Bank 

c) Texnika Bank 

d))Mərkəzi Bank  



e) Bank Standart 

104. Bankların Iqtisadi məzmununa görə aşağıdakı təsnifat qrupu yoxdur?   

a) bаnk müəssisə kimi 

b)bаnk ticаrət müəssisəsi kimi 

c) )bаnk təmsilçi müəssisə kimi 

d)bаnk vаsitəçi müəssisə kimi 

e) bаnk birjаnın аgеnti kimi 

105. Müqavilə anlayışı Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin hansı maddəsində öz əksini 

tapmışdır?   

a) 324-cu 

b))389-cu 

c) 546-cı 

d)639-cu 

e) 908-ci  

106. Əqd anlayışı Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin hansı maddəsində öz əksini tapmışdır? 

  

a) )324-cu 

b)389-cu 

c) 396-cı 

d)439-cu 

e) 508-ci  

107. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin hansı fəsli özündə müqavilənin anlayışı və şərtləri, 

müqavilənin bağlanması, müqavilənin standart şərtləri, müqavilənin dəyişdirilməsi və ləğv edilməsi 

bölmələrini birləşdirən müqavilə hüququna həsr olunmuşdur.   

a) 5-ci fəsli (135-151-ci maddələr) 

b)9-cu fəsli (178-212-ci maddələr)  

c) 12-ci fəsli (269-323-cü maddələr) 

d))20-ci fəsli (389-424-cü maddələri) 

e) 24-cü fəsli (460-492-ci maddələr) 

108. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin strukturu ilə bağlı deyilənlərdən hansı doğrudur   

a) Mülki Məcəllə 7 bölmədən, 54 fəsildən, 834 maddədən ibarətdir. 

b)Mülki Məcəllə 8 bölmədən, 64 fəsildən, 1088 maddədən ibarətdir. 

c) Mülki Məcəllə 9 bölmədən, 68 fəsildən, 1120 maddədən ibarətdir. 

d))Mülki Məcəllə 10 bölmədən, 74 fəsildən, 1325 maddədən ibarətdir.  

e) Mülki Məcəllə 11 bölmədən, 78 fəsildən, 1528 maddədən ibarətdir.  

109. Ticarət agentinin vəzifələri Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin hansı maddəsində öz əksini 

tapır?  



a) 128-ci maddəsində 

b)231-ci maddəsində 

c) 522-ci maddəsində 

d)645-ci maddəsində 

e) )790-cı maddəsində 

110. Bağışlama müqaviləsi Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin hansı maddəsində öz əksini 

tapır?   

a) 333-cü maddəsində 

b)444-cü maddəsində 

c) 555-ci maddəsində 

d))666-cı maddəsində 

e) 777-cı maddəsində 

111. Hansı müqaviləyə əsasən müstəqil müəssisələr zərurət olduqca spesifik öhdəliklərin icrası yolu ilə 

malın istehsalına, satışına və xidmətlərin göstərilməsinə kömək etməyi qarşılıqlı surətdə öhdələrinə 

götürürlər?   

a) françayzinq müqaviləsi 

b)podrat müqaviləsi 

c) tapşırıq müqaviləsi 

d))komissiya müqaviləsi 

e) faktorinq müqaviləsi 

112. Müqavilənin təmini vasitələrindən biri olan borclunun əmlakının saxlanılması Azərbaycan 

Respublikası Mülki Məcəlləsinin hansı maddəsində öz əksini tapır?  

a) 354-cü maddəsində 

b))468-ci maddəsində 

c) 576-cı maddəsində 

d)689-cu maddəsində 

e) 717-cı maddəsində 

113. müqavilənin bağlanmasını təsdiq etmək və icrasını təmin etmək məqsədilə razılığa gələn tərəflərdən 

birinin müqavilə üzrə digər tərəfə verəcəyi ödənişlər hesabına verdiyi pul məbləği nədir?   

a) dəbbə pulu 

b))beh 

c) veksel məbləği 

d)renta miqdarı 

e) bron haqqı 

114. Hansı müqaviləyə görə, əgər öhdəliyin mahiyyətindən ayrı qayda irəli gəlmirsə, alıcı malı 

müqavilənin bağlandığı an elan edilən qiymətlə satıcıya ödəməyə borcludur  

a) )Pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi 



b)göndərmə müqaviləsi 

c) faktorinq müqaviləsi 

d)daşınmaz əşyaların alqı-satqısı müqaviləsi 

e) sınama üçün alqı-satqı müqaviləsi 

115. müqavilənin dəyişdirilməsinin və ləğv edilməsinin mümkünlüyü Azərbaycan Respublikası Mülki 

Məcəlləsinin hansı maddəsində öz əksini tapmışdır?   

a) 124-cü maddə  

b))421-ci maddə 

c) 567-ci maddə 

d)765-ci maddə 

e) 842-ci maddə 

116. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində müqavilə azadlığını bəyan edən maddə hansıdır? 

  

a) 290-cı 

b))390-cı 

c) 490-cı 

d)590-cı 

e) 690-cı 

117. aşağıdakılardan hansı birjanın növləri sırasIna daxil deyil?   

a) əmtəə birjası 

b))xidmətlər birjası 

c) fond birjası 

d)əmək birjası 

e) valyuta birjası 

118. mülki hüquqi müqavilənin bağlanması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin əsas 

müddəaları öz mənbəyini  

a) Anqlo-Sakson hüquq sistemindən 

b))Roman-German (və ya konteinental) hüquq sistemindən 

c) Dini hüquq sistemindən 

d)Adət hüququ sistemindən 

e) Həm Roman-German (və ya konteinental) hüquq sistemindən, həm də Anqlo-Sakson hüquq 

sistemindən 

119. Hüquq ədəbiyyatında mühüm şərtlər göstərilməklə mülki hüquqi müqavilə bağlamaq haqqında təklif 

necə adlandırılır?   

a) )oferta 

b)aksept 

c) order 



d)aval 

e) qarant 

120. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 297-ci maddəsinə əsasən, girov qoyulmuş əşya 

ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar tərəfindən necə realizə edilə (satıla) bilər?  

a) yalnız qapalı auksionda satış yolu ilə 

b)yalnız qapalı müsabiqədə satış yolu ilə 

c) həm qapalı auksion və həm də qapalı müsabiqədə satış yolu ilə 

d))həm açıq auksion və həm də açıq müsabiqədə satış yolu ilə 

e) həm açıq auksionda satış yolu ilə 

121. İqtisadi fəaliyyət sahəsində mülki hüquqi müqavilə...?   

a) iki və daha çox tərəfin statusunun dəyişməsinə yönəldilmiş razılaşması 

b)iki və daha çox tərəfin mülkiyyətinin yaranmasına yönəldilmiş sazişdir 

c) iki və daha çox tərəfin təşkilati-hüquqi formasıdır 

d))iki və daha çox tərəfin mülki hüquq və vəzifələrin yaranmasına, dəyişməsinə, yaxud xitam 

edilməsinə yönəldilmiş razılaşması və yaxud sazişdir 

e) iki və daha çox tərəfin mülki iradələrinin ifadə formasıdır  

122. Müqavilə...?   

a) qanundur 

b)fərmandır 

c) )əqdin bir növüdür 

d)sərəncamdır 

e) amnistiyadır 

123. Oferta nədir?   

a) müqavilə bağlamaq haqqında tələb 

b))müqavilə bağlamaq haqqında təklif 

c) müqavilə bağlamaq haqqında göstəriş 

d)müqavilə bağlamaq üçün xüsusi forma 

e) müqavilə öhdəliyi 

124. Müqavilənin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi tərəflərin birinin tələbi ilə yalnız...?   

a) onun istəyi ilə mümkündür 

b)hökumətin qərarı əsasında mümkündür 

c) səhmdarların iştirakı ilə mümkündür 

d))məhkəmənin qərarı əsasında mümkündür 

e) tərəflərin iştirakı ilə mümkündür 

125. İqtisadi fəaliyyət sahəsində işlərin görülməsinə yönələn müqavilə hansıdır?  

a) əmlak və təşkilati müqavilələr 

b)ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr 



c) əvəzli və əvəzsiz müqavilələr 

d))podrat müqaviləsi 

e) konsensual və real müqavilələr 

126. Podrat müqaviləsinin normativ əsasını təşkil edir?   

a) Torpaq məcəlləsinin müvafiq fəslinin maddələri 

b)Rəqabət məcəlləsinin müvafiq fəslinin maddələri 

c) İnzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq fəslinin maddələri 

d))Mülki məcəllənin müvafiq fəslinin maddələri 

e) Cinayət məcəlləsinin müvafiq fəslinin maddələri 

127. «Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı»na əsasən, əlvan metal, 

tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsal tullantılarının tədarükü, emalı və satışına 

aşağıdakı orqan lisenziya verir?   

a) Azərbaycan Respublikası Turizm Nazirliyi 

b)Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyi 

c) )Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

d)Azərbaycan Respublikası Ekologiya Nazirliyi 

e) Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi 

 

128. «Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı»na əsasən, neft və qaz 

məhsullarının satışına aşağıdakı orqan lisenziya verir?   

a) Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi  

b)Azərbaycan Respublikası Turizm Nazirliyi 

c) Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

d))Azərbaycan Respublikasının Yanacaq və Energetika Nazirliyi 

e) Azərbaycan Respublikası Ekologiya Nazirliyi 

129. Əşyanın istifadəyə verilməsinə yönəlmiş müqavilə hansıdır?   

a) Göndərmə müqaviləsi  

b)podrat müqaviləsi 

c) )İcarə müqaviləsi 

d)əvəzli və əvəzsiz müqavilələr 

e) konsensual və real müqavilələr 

130. Əşyanın istifadəyə verilməsinə yönəlmiş müqavilə hansıdır?   

a) )Lizinq müqaviləsi  

b)podrat müqaviləsi 

c) Göndərmə müqaviləsi 

d)əvəzli və əvəzsiz müqavilələr 

e) konsensual və real müqavilələr 



131. Əqli mülkiyyət obyektlərindən istifadəyə yönəlmiş müqavilə hansıdır?   

a) podrat müqaviləsi 

b)Ticarət agenti müqaviləsi  

c) )Patent-lisenziya müqaviləsi 

d)Lizinq müqaviləsi  

e) əvəzli və əvəzsiz müqavilələr 

132. Aşağıdakı müqavilələrdən hansı xidmətlər göstərilməsinə yönələn müqavilələrə aid deyil? 1. Lizinq 

müqaviləsi 2. Broker müqaviləsi 3. Françayzinq müqaviləsi 4. Podrat müqaviləsi 5. Komissiya müqaviləsi 6. 

Tapşırıq müqaviləsi   

a) 1,2,3  

b))1,3,4  

c) 2,4,5  

d)3,5,6  

e) 1,3,6 

133. Aşağıdakı müqavilələrdən hansı əmlakın və digər əmlak hüquqlarının verilməsinə yönəlmiş 

müqavilələrə aiddir? 1. Alqı-satqı müqaviləsi 2. Göndərmə müqaviləsi 3. Faktorinq müqaviləsi 4. 

Françayzinq müqaviləsi 5. Lizinq müqaviləsi 6. Komissiya müqaviləsi  

a) )1,2,3  

b)2,3,4  

c) 3,4,5  

d)4,5,6 

e) 1,3,6 

134. Müqavilə azadlığı Mülki Məcəllənin hansı maddəsində əks olunub?   

a) 290-cı 

b))390-cı 

c) 490-cı 

d)590-cı 

e) 690-cı 

135. Hansı birja növü mövcud deyil   

a) əmtəə birjası 

b))xidmətlər birjası 

c) fond birjası 

d)valyuta birjası 

e) əmək birjası 

136. Müqavilə nədir   

a) norma 

b)fərman 



c) )əqdin bir növüdür 

d)sərəncam 

e) hüquqi fakt 

137. Latın mənşəli “Oferta” sözünün mənası nədi ?   

a) almaq; 

b)satmaq; 

c) )təklif etmək; 

d)yoxlamaq; 

e) qəbul etmək. 

138. Patent – lisenziya müqaviləsi anlayışı.   

a) )Əqli mülkiyyət obyektlərindən sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində istifadəyə yönəlmiş müqavilədir 

b)Sənaye mülkiyyəti obyektlərindən istifadə hüququnu nəzərdə tutan müqavilə; 

c) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarında qeydiyyatdan keçmiş müqavilələrdir. 

d)Sahibkarlar arasında əvəzsiz müqavilədir; 

e) Şirəkətlər arasında əvəzsiz müqavilədir; 

139. Müəlliflik hüququ nədir?   

a) ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin yaradılması və onların tətbiqi  

b))elm, ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin yaradılması və onların istifadə edilməsi ilə bağlı 

münasibətlərin tənzimləyən hüquq normaları toplusudur 

c) elm, ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin yaradılması və onların istifadə edilməsi  

d)elm, ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin yaradılması  

e) elm, ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin yaradılması və onların istifadə edilməsi ilə bağlı 

münasibətlərin həyata keçirilməsi 

140. Patent hüququnun mənbələri hansılardır?   

a) Mülki Məcəllə, qanunqüvvəli normativ aktlar, beynəlxalq müqavilələr, Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Elm və Texnika Komitəsinin normativ aktları  

b))patent haqqında 25.07.1997-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının qanunu, Mülki Məcəllə, 

qanunqüvvəli normativ hüquqi aktlar, beynəlxalq müqavilələr 

c) patent haqqında qanun, normativ-hüquqi aktlar, Nazirlər Kabinetinin qərarları  

d)patent haqqında qanun, Nazirlər Kabinetinin qərarları, beynəlxalq müqavilələr  

e) beynəlxalq müqavilələr, mülki məcəllə və Nazirlər Kabinetinin qərarları 

141. Müddət əlamətinə görə borc müqaviləsi neçə cür olur?   

a) qarşılıqlı  

b))müddətli, müddətsiz 

c) bu sualın düzgün cavabı yoxdur  

d)müddətli  

e) müddətsiz 



142. Qiymətli kağız nədir?   

a) istənilən formada tərtib olunmuş, hər hansı hüququ təsdiqləyən elə bir sənəddir ki, həmin hüquq bu 

sənəd olmadan həyata keçirilə və başqa şəxsə verilə bilməz  

b))müəyyənləşdirilmiş formaya əməl olunmaqla hər hansı hüququ təsdiqləyən elə bir sənəddir ki, 

həmin hüquq bu sənəd olmadan həyata keçirilə və başqa şəxsə verilə bilməz 

c) müəyyənləşdirilmiş formaya əməl olunması da hər hansı hüququ təsdiqləyən elə bir sənəddir ki, 

həmin hüquq bu sənəd olmadan həyata keçirilə və başqa şəxsə verilə bilməz  

d)sualın düzgün cavabı yoxdur  

e) bütün sadalananlar düzgündür 

143. Investisiya qiymətli kağızları hansılardır?  

a) istiqrazlar, ipoteka kağızı  

b))istiqrazlar və səhmlər 

c) istiqrazlar  

d)səhmlər  

e) istiqrazlar, ipoteka kağızı və səhmlər  

144. Qanunla hansı növ mülkiyyətə üstünlük verilir?   

a) dövlət mülkiyyətinə 

b))heç bir mülkiyyət növünə üstün hüququ verilmir 

c) dövlət mülkiyyətinə vı bələdiyyə mülkiyyətinə 

d)xüsusi mülkiyyətə 

e) hüquqi şəxsin mülkiyyətinə 

145. Əşyaya sahiblik onun ləvazımatına da aid edilirmi?   

a) bütün hallarda aid edilir 

b))ayrı razılaşma yoxdursa aid edilir 

c) ayrı razılaşma yoxdursa aid edilmir 

d)heç bir halda aid edilmir 

e) burda düzgün cavab yoxdur 

146. Hüquqi şəxs ləğv edilərkən əməyin ödənilməsi üzrə tələblər neçənci növbədə yerinə yetirilir?   

a) beşinci növbədə 

b))üçüncü növbədə 

c) birinci növbədə 

d)ikinci növbədə 

e) dördüncü növbədə 

147. Hüquqi şəxs hansı halda məhkəmə qərarı ilə müflis sayıla bilər?    

a) kreditorların tələblərini ödəməyə qadir olduqda 

b))kreditorların tələblərini ödəməyə qadir olmadıqda 

c) ləğv edildikdə 



d)nümayəndəlik yaratdıqda 

e) hüquqi şəxs heç bir halda müflis sayıla bilməz 

148. Ümumi iddia müddəti neçə ildir?   

a) 7 il 

b))10 il 

c) 5 il 

d)3 il 

e) ümumi iddia üçün müddət müəyyən olunmayıb 

149. Mülkiyyət hüququnun itirilməsi hansılardır?   

a) özəlləşdirmə, bağışlama  

b))özəlləşdirmə, rekvizisiya, müsadirə  

c) rekvizisiya 

d)müsadirə 

e) bu sualın düzgün cavabı yoxdur 

150. Bank kitabçalarının hansı növləri var?   

a) yalnız adlı olur 

b))adlı və adsız olur 

c) yalnız adsız olur  

d)qanunda belə fərqləndirmə nəzərdə tutulmayıb  

e) bu sualın düzgün cavabı yoxdur. 

151. Hüquqi şəxsin adı dəyişdikdə, o yenidən təşkil edilmiş sayılırmı?   

a) sayılır 

b))sayılmır 

c) bütün hallarda sayılır 

d)bəzi hallarda sayılmır  

e) bu sualın düzgün cavabı yoxdur 

152. Hüquqi şəxs bölündükdə, onun hüquq və vəzifələri hansı qaydada və hansı hüquqi şəxsə (şəxslərə) 

keçir?  

a) təhvil aktına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şəxsə keçir 

b))bölünmə balansına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şəxsə keçir 

c) təhvil aktına uyğun olaraq bölünən hüquqi şəsə keçir 

d)bölünmə balansına uyğun olaraq hüquqi şəxsə keçir  

e) bu sualın düzgün cavabı yoxdur 

153. Kirayə haqqı üçün tələb müddəti nə qədərdir?  

a) 3 il 

b))5 il 

c) 10 il 



d)qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayıb 

e) müddət müəyyən olunmayıb  

154. Əqli mülkiyyət obyektlərindən sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində istifadəyə yönəlmiş müqavilə necə 

adlanır?   

a) xidmət göstərilməsinə yönələn müqavilələr  

b))patent – lisenziya müqaviləsi  

c) əmlak və digər əmlak hüquqlarının verilməsinə yönəlmiş müqavilə 

d)faktorinq müqaviləsi  

e) ticarət aqntləri haqqında müqavilə 

155. Qoşulma müqaviləsinin etibarlılığı şərtlərinə aid olmayan variant hansıdı?  

a) öhdəlikləri pozmağa görə digər tərəfin məsuliyyətini istisna edirsə 

b))qoşulmuş tərəfin müqavilənin dəyişdirilməsini tələb etmək hüququnun olmaması 

c) öhdəlikləri pozmağa görə digər tərəfin məsuliyyətini məhdudlaşdırırsa; 

d)qoşulma müqaviləsi MM-ə, qanunlara və digər normativ aktlara ziddirsə 

e) qoşulmuş tərəfi müqavilələr üzrə adətən verilən hüquqlardan məhrum edirsə 

156. Ödəmə qabiliyyətsizliyi anlayışının məzmunu “Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan 

Respublikası qanununun hansı maddəsində öz əksini tapmışdır?  

a) 2-ci maddədə 

b))3-ci maddədə 

c) 7-ci maddədə 

d)20-ci maddədə 

e) 23-cü maddədə 

157. . “Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun kommersiya təşkilatlarına (o 

cümlədən banklar və digər kredit təşkilatlarına) və qeyri-kommersiya təşkilatlarına şamil edilməsi həmin 

qanunun hansı maddəsində öz əksini tapmışdır?  

a) )2-ci maddədə 

b)3-ci maddədə 

c) 7-ci maddədə 

d)20-ci maddədə 

e) 23-cü maddədə 

158. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin (CM) hansı maddəsində saxta müflisləşməyə görə 

cinayət məsuliyyəti müəyyən olunmuşdur?  

a) CM-nin 200-cü maddəsi 

b)CM-nin 204-cü maddəsi 

c) CM-nin 209-cu maddəsi 

d)CM-nin 210-cu maddəsi 

e) )CM-nin 212-ci maddəsi 



159. Müflisləşmə və iflas münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsində mühüm rol oynayan hüquq normaları 

aşağıdakılardan hansılardır? 1. “Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu 2. 

“İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu 3. Azərbaycan 

Respublikası Mülki Məcəlləsi 4. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi 5. “Təbii inhisarlar haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanunu  

a) )1,3,4  

b)2,4,5  

c) 1,2,4  

d)1,4,5 

e) 1,2,3  

160. Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?  

a) Standartlaşdırma sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin bir forması olub, 

iştehlakçıların, dövlətin və təsərrüfat subyektlərinin maraqlarının dövlət müdafiəsinin daha etibarlı 

surətdə tənzimlənməsinə xidmət edir. 

b)Beynəlxalq standartlar – dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standartlar, 

normalar, qayda və tövsiyyələrdir. 

c) )məhsulların (işlərin, xidmətlərin) elm, texnika və texnologiyanın inkişafına uyğunluğu Azərbaycan 

Respublikasının dövlət standartlarının tövsiyyə xarakterli tələblərinə aiddir. 

d)Dövlətlərarası standartlar – iki dövlətin qarşılıqlı razılıq əsasında qəbul və bir-biri ilə müvafiq 

münasibətlərdə istifadə etdiyi standartlar, norma, qayda və tövsiyyələrdir 

e) məhsulların (işlərin, xidmətlərin) insanın həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ətraf mühit üçün təhlükəsizliyi 

Azərbaycan Respublikasının dövlət standartlarının məcburi tələblərinə aiddir. 

161. Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?   

a) Təsərrüfat subyektləri və onların vəzifəli şəxsləri dövlət nəzarəti üçün zəruri şərait yaratmalıdır. 

b)Standartların tələblərinə, habelə onların işlənməsinə, qəbulu, təsdiqi və tətbiqi qaydalarına əməl 

edilməsinə dövlət nəzarəti müvafiq səlahiyyətli vəzifəli şəxslər tərəfindən müasir texniki 

vasitələrdən maksimum istefadə etməklə həyata keçirilir. 

c) Standartlaşdırma üzrə dövlət nəzarətinin konkret qaydaları qanunla təsdiq edilən müvafiq Əsasnamə 

ilə müəyyən olunur. 

d)Ölkəmizdə standartlaşdırma, metrologiya, sertifikatlaşdırma, sənaye mülkiyyəti obyektlərinin 

mühafizəsi sahəsində dövlət siyasətini formalaşdıran və həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanı kimi Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət 

Agentliyi çıxış edir. 

e) )yanlış fikir yoxdur 

 

162. Məhsulların sertifikatlaşdırılması prosesinə aşağıdakılardan hansı daxildir?  

a) məhsulun nomenklaturasının müəyyənləşdirilməsi 



b)konkret məhsul növləri üzrə tələb olunan sertifikatların müəyyənləşdirilməsi 

c) məmulatın sertifikatlaşdırılması qaydalarının müəyyənləşdirilməsi və məhsulların 

sertifikatlaşdırılması üzrə razılaşmaların əldə olunması 

d)mal göndərən müəssisələrdə sertifikatlaşdırılan məhsul istehsalının attestasiyası, məhsulun sınaqdan 

keçirilməsi, sertifikatların verilməsi və qeydiyyatdan keçirilməsinin düzgünlüyünə nəzarət 

e) )hamısı 

163. Sertifikatlaşdırılma ilə bağlı aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?  

a) Məhsulların sertifikatlaşdırılması yerli məhsulların beynəlxalq və milli standartların tələblərinə 

uyğun olaraq faktiki xarakteristikasının kompleks məcmusudur. 

b)Məhsulun idxal edən və ixrac edənlər arasında razılaşdırılmış sənədləri beynəlxalq standartlara 

uyğunlaşdırıldıqda da sertifikat funksiyasını yerinə yetirir. 

c) )Çəkili (şaqul) sertifikat malın məhz hansı ölkədən gəlməsini göstərir. 

d)Məhsulun nomenklaturasının müəyyənləşdirilməsi məhsulların sertifikatlaşdırılması prosesinə 

daxildir. 

e) Mahiyyət etibarı ilə sertifikat məhsulun keyfiyyətini xarakterizə edən sənəddir. 

164. Aşağıdakılardan hansı dövlət metroloji nəzarətinə aid deyil?  

a) dövlət sınaqlarının aparılması və ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiq edilməsi 

b)ölçmə vasitələrinin, o cümlədən etalonların müqayisəli yoxlanması 

c) ölçmə vasitələrinin və ölçmələrin yerinə yetirilməsi üsullarının tətbiq edilməsinin yoxlanılması 

d)ölçmə vasitələrinin istismarına, istehsalına, satışına və idxalına, ölçmələrin yerinə yetirilməsinin 

attestasiya edilmiş üsullarına, etalonlara nəzarət 

e) )doğru cavab yoxdur 

165. Dövlətin istehlakçıların mənafelərinin müdafiəsinə təminat verməsi, malların (işlərin, xidmətlərin) 

azad seçilməsinə imkan yaratması, insanların sağlamlığını və həyat tərzini lazımi səviyyədə təmin etmək 

məqsədi ilə malların alınması və ya digər qanuni yolla təmin edilməsinə zəmanət verməsi “İstehlakçıların 

hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun hansı maddəsində öz əksini 

tapmışdır?  

a) 15-ci maddəsində 

b)15-ci maddəsində 

c) )18-cü maddəsində 

d)27-ci maddəsində 

e) 23-cü maddəsində 

166. Metroloji nəzarətə nə aiddir   

a) dövlət sınaqlarının aparılması və ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiq edilməsi 

b)ölçmə vasitələrinin, o cümlədən etalonların müqayisəli yoxlanması 

c) ölçmə vasitələrinin və ölçmələrin yerinə yetirilməsi üsullarının tətbiq edilməsinin yoxlanılması 



d)ölçmə vasitələrinin istismarına, istehsalına, satışına və idxalına, ölçmələrin yerinə yetirilməsinin 

attestasiya edilmiş üsullarına, etalonlara nəzarət 

e) )hamısı 

167. Aşagidakılardan hansi sertifikatlaşdırılması prosesinə aiddir?  

a) nomenklaturasının müəyyənləşdirilməsi 

b)konkret məhsul növləri üzrə tələb olunan sertifikatların müəyyənləşdirilməsi 

c) qaydalarının müəyyənləşdirilməsi və məhsulların sertifikatlaşdırılması üzrə razılaşmaların əldə 

olunması 

d)mal göndərən müəssisələrdə sertifikatlaşdırılan məhsul istehsalının attestasiyası, məhsulun sınaqdan 

keçirilməsi, sertifikatların verilməsi və qeydiyyatdan keçirilməsinin düzgünlüyünə nəzarət 

e) )hamısı 

168. Aşağıdakılardan hansı «Antiinhisar fəaliyyəti haqqında» Qanunda inhisarçılıq fəaliyyətinin növləri 

kimi öz əksini tapmayıb?   

a) maliyyə-kredit inhisarçılığı;  

b)bazar subyektlərinin üfüqi və şaquli sazişləri nəticəsində yaranan inhisarçılıq;  

c) təbii inhisarçılıq;  

d))qiymətli kağızlar bazarında inhisarçılıq 

e) yerin təkindən istifadə inhisarçılığı. 

169. İnhisarçılığa qarşı mübarizə sahəsində münasibətlərin tənzimlənməsinin hüquqi bazasına aşağıdakı 

normativ aktlardan hansı aid deyil?  

a) «Antiinhisar fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının 1993-cü il 4 mart tarixli Qanunu,  

b)«Təbii inhisarlar haqqında» Azərbaycan Respublikasının 1998-ci il 15 dekabr tarixli qanunu, 

c) «Haqsız rəqabət haqqında» Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 2 iyun tarixli qanunu 

d))«Müflisləşmə və iflas haqqında» Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 13 iyun tarixli qanunu 

e) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Antiinhisar qanunvericiliyin pozulması haqqında 

işlərə baxılma Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə» qərarı 

170. Hüquqi şəxsin yenidən təşkili aşağıdakı qaydalardan hansı ilə həyata keçirilmir?  

a) birləşmə, 

b))qovuşma, 

c) bölünmə, 

d)ayrılma 

e) çevrilmə 

171. Qanunvericiliyə əsasən aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində haqsız rəqabətin 

forması deyil?   

a) rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan salınması;  

b)rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə;  

c) haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti;  



d))istehsalçıların çaşdırılması;  

e) istehlakçıların çaşdırılması. 

172. Qanunvericiliyə əsasən aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində haqsız rəqabətin 

forması deyil? 1. rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidi; 2. rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan 

salınması; 3. rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə; 4. rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə təhlükə 5. rəqibin 

təsərrüfat fəaliyyətinə ciddi məhdudiyyətlər yaratmaq 6. rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə süni maneələr 

yaratmaq  

a) 1, 3, 4;  

b)1, 2, 5;  

c) 2, 3, 4;  

d)3, 4, 5  

e) )4,5,6 

173. Azərbaycan Respublikasının «Haqsız rəqabət haqqında» Qanunu nə zaman qəbul edilmişdir  

a) )1995-ci il 2 iyun tarixli 

b)1997-ci il 2 may tarixli 

c) 1998-ci il 22 aprel tarixli 

d)2000-ci il 12 mart tarixli 

e) 2002-ci il 12 oktyabr tarixli  

174. Haqsız rəqabət haqqında qanunvericiliyə riayət olunması sahəsində antiinhisar siyasətini həyata 

keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətləri və bazar subyektlərinin vəzifələri, maliyyə 

sanksiyaları və cərimələrin əsasları və hədləri, bu sahədə qanunsuz əldə olunmuş mənfəətin geri alınması və 

vurulmuş zərərin ödənilməsi qaydaları «Haqsız rəqabət haqqında» qanunun hansı maddələrində 

müəyyənləşdirilmişdir?   

a) 1-4-cü maddələrində 

b)4-7-ci maddələrində 

c) 7-11-ci maddələrində 

d))11-15-ci maddələrində 

e) 15-19-cu maddələrində 

175. Mülki məsuliyyətin əsasları «Haqsız rəqabət haqqında» qanunun hansı maddəsi ilə tənzimlənir.  

a) 3-cü maddəsi ilə 

b)7-ci maddəsi ilə 

c) 10-cu maddəsi ilə 

d))13-cü maddəsi ilə 

e) 17-ci maddəsi ilə 

176. «Haqsız rəqabət haqqında» qanunun 11-ci maddəsinə əsasən, Respublikamızda antiinhisar siyasətini 

həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı həmin Qanunun pozulmasına görə aşağıdakılardan hansını 

edə bilməz:   



a) müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına, bazar subyektlərinə və onların vəzifəli şəxslərinə qanun 

pozuntusunun dayandırılması və onun nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı icrası məcburi olan 

göstərişlər verə bilər; 

b))həmin Qanunun pozulması ilə bağlı cinayət əlamətləri olduqda cinayət işi qaldıra bilər  

c) qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qayda və əsaslarla maliyyə cərimələr tətbiq edə bilər 

d)haqsız rəqabət nəticəsində əldə olunmuş mənfəətin büdcəyə ödənilməsi və vurulmuş zərərin 

ödənilməsi ilə bağlı məhkəməyə iddia ilə müraciət edə bilər; 

e) qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qayda və əsaslarla maliyyə sanksiyaları tətbiq edə bilər; 

177. Təbii inhisarlar haqqında» qanunun 5-ci maddəsinə əsasən təbii inhisar subyektlərinin fəaliyyət 

sahələrinə aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?   

a) neft və neft məhsullarının magistral boru kəmərləri ilə nəqli;  

b)təbii qazın boru kəmərləri ilə nəqli, saxlanılması və paylanması xidmətləri 

c) )radiokanal əlaqəsi vasitəsilə təqdim edilən kabelsiz mobil rabitə xidmətləri  

d)elektrik və istilik enerjisinin ötürülməsi və paylanması xidmətləri; 

e) metro nəqliyyatında yolların, tunellərin və stansiyaların istismarı, hərəkəti idarəetmə və hərəkət 

təhlükəsizliyi fəaliyyəti;  

178. Təbii inhisarları tənzimləyən orqanların aşağıdakı hansı səlahiyyətləri yoxdur?  

a) qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş səlahiyyətləri həyata keçirmək üçün təbii inhisar subyektlərin 

vəzifəli şəxslərindən məlumat almaq;  

b))təbii inhisar subyektlərin vəzifəli şəxslərinin təbii inhisar subyektlərində vəzifəyə təyin edilib 

vəzifədən uzaqlaşdırılması; 

c) təbii inhisar subyektlərinə və onların vəzifəli şəxslərinə cərimələr (maliyyə sanksiyaları) tətbiq 

etmək;  

d)təbii inhisar subyektlərinə qanun pozuntusu nəticəsində əldə edilmiş mənfəətin büdcəyə ödənilməsi 

haqqında icrası məcbur olan göstərişlər vermək; 

e) təbii inhisar subyektlərinin fəaliyyətinin tənzimlənməsinin maliyyə məsələlərinin həlli ilə əlaqədar 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanına müraciət etmək. 

179. Elektrik və istilik enerjisinin qiymətlərinin (tariflərin) dövlət tərəfindən tənzimlənməsi 

«Elektroenergetika haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunun hansı maddəsində müəyyənləşdirilmişdir.  

a) Qanunun 9-cu maddəsində 

b))Qanunun 10-cu maddəsində 

c) Qanunun 11-ci maddəsində 

d)Qanunun 12-ci maddəsində 

e) Qanunun 13-cü maddəsində  

180. Tarif (qiymət) Şurasının Əsasnaməsində əksini tapmış vəzifələrə aşağıdakılardan hansı daxil deyil? 

  



a) Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan qanunvericilik və normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq 

dövlət tənzimlənməsinə aid edilmiş tariflərin (qiymətlərin) və rüsumların ölkənin iqtisadi 

maraqlarının təmin edilməsi baxımından və onların səviyyələrinin tənzimlənməsi üzrə təkliflərin 

hazırlanması; 

b))Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan qanunvericilik və normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq 

vergilərin və vergi dərəcələrinin ölkənin iqtisadi maraqlarının təmin edilməsi baxımından və 

onların səviyyələrinin tənzimlənməsi üzrə təkliflərin hazırlanması; 

c) respublika iqtisadiyyatın əsasını təşkil edən, iqtisadiyyatın bütün sahələrində tariflərin (qiymətlərin) 

və rüsumların səviyyəsinə güclü təsir göstərən enerji daşıyıcılarının və habelə inhisar subyektlərinin 

məhsullarının (xidmətlərinin) tariflərinin (qiymətlərin) mövcud tənzimləmə prinsiplərinin 

təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması; 

d)Azərbaycan Respublikasının ərazisindən keçən tranzit yüklərin tranzit tariflərinin 

müəyyənləşdirilməsi və dəyişdirilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması; 

e) daxili bazarın qorunması məqsədilə mal idxalı nəticəsində yerli istehsala vurulmuş və ya vurula 

biləcək zərərlə bağlı təhqiqatın aparılması haqqında qərarların qəbul edilməsi və bu məsələ ilə bağlı 

təkliflərin hazırlanması. 

181. İnhisarçılıq fəaliyyətinin növləri hansılardır  

a) maliyyə-kredit inhisarçılığı;  

b)bazar subyektlərinin üfüqi və şaquli sazişləri nəticəsində yaranan inhisarçılıq;  

c) təbii inhisarçılıq;  

d))hamısı 

e) yerin təkindən istifadə inhisarçılığı. 

182. Hansı fəaliyyət haqsız rəqabətin forması sayılmlr   

a) rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan salınması;  

b)rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə;  

c) haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti;  

d))istehsalçıların çaşdırılması;  

e) istehlakçıların çaşdırılması. 

183. Antiinhisar siyasəti həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətləri və bazar 

subyektlərinin vəzifələri, «Haqsız rəqabət haqqında» qanunun hansı maddələrində təsbit olunub  

a) 1-10-cu maddələrində 

b)5-8-ci maddələrində 

c) 9-11-ci maddələrində 

d))11-15-ci maddələrində 

e) 14-19-cu maddələrində 

184. Antiinhisar siyasətini həyata keçirən orqan həmin qanun pozuntusuna qarşı hansı tədbirləri tətbiq edə 

bilər   



a) müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına, bazar subyektlərinə və onların vəzifəli şəxslərinə qanun 

pozuntusunun dayandırılması və onun nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı icrası məcburi olan 

göstərişlər verə bilər; 

b)qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qayda və əsaslarla maliyyə cərimələr tətbiq edə bilər 

c) haqsız rəqabət nəticəsində əldə olunmuş mənfəətin büdcəyə ödənilməsi və vurulmuş zərərin 

ödənilməsi ilə bağlı məhkəməyə iddia ilə müraciət edə bilər; 

d)qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qayda və əsaslarla maliyyə sanksiyaları tətbiq edə bilər; 

e) )hamısını tətbiq edə bilər 

185. Antiinhisar siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının icrası məcburi olan 

göstərişlərinə hansılar aiddir   

a) qanunsuz əldə olunan mənfəəti qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada büdcəyə ödəməyə 

b)vurulmuş zərəri ödəməyə; 

c) tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyaları ödəməyə 

d)tətbiq edilmiş cərimələri ödəməyə 

e) )hamısı 

186. Xüsusi razılıq ( lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı hansı qanunlarda dəqiqləşdirilib?  

a) “Xüsusi razılıq (lisenziyanın) siyahısı” Azərbaycan Respublikasının Qanun 2 sentyabr 2004-cü il; 

b)“Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı” Azərbaycan Respublikasının 

Qanun 12 fevral 2001-ci il; 

c) ) “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı” Prezidentinin Fərmanı 2 

sentyabr 2002-ci il; 

d)“Lisenziyaların siyahısı” Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 14 yanvar 2000-ci il; 

e) “Xüsusi dövlət lisenziyalarının siyahısı” Azərbaycan respublikası Nazirlər Kabineti. 11 may 2005-ci 

il. 

187. Azərbaycan Respublikasının “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” qanunu BMT-nin 

hansı rəhbər prinsiplərinə əsalanır?  

a) “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında rəhbər prinsiplər”  

b)) “İstehlakçıların maraqlarını müdafiə etmək üçün rəhbər prinsiplər” 

c) “Vətəndaşların maraqlarını qorunması və müdafiəsi haqqında rəhbər prinsiplər” 

d)vətəndaşların hüquqlarının qorunması haqqında rəhbər prinsiplər” 

e) “İstehlakçıların hüquqlarının qorunması və ədalət üzrə rəhbər prinsiplər”  

188. Sahibkarlıq fəaliyyətində konsaltink nədi?   

a) Kommersiya təşkilatları və qurumlar tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətində güzəştlər  

b))Sahibkarlıq fəaliyyətində idarəetmə və kommersiya məsələləri üzrə pullu məsləhətlər 

c) Dövlət tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətində güzəştlər  

d)Sahibkarlıq fəaliyyətində idarəetmə və kommersiya məsələləri üzrə pullsuz xidmət və məsləhətlər 

e) Sahibkarlıq fəaliyyətində idarəetmə və xidmət məsələləri üzrə xüsusi və güzəştli məsləhətlər 



189. Aşağıdakı inhisar forması yoxdur   

a) dövlət inhisarçılığı 

b)istehsal inhisarçılığı 

c) təbii inhisarçılıq  

d))süni inhisarçılıq 

e) yerli inhisarçılıq 

190. Mоnоpsоniyа nədir?   

a) istehsalçı inhisarçılığı  

b)vasitəçi inhisarçılığı  

c) )istehlakçı inhisarçılığı  

d)xarici inhisarçılıq  

e) broker inhisarçılığı 

191. Azərbaycanın Respublikasında rəqabət qurumu hesab edilir?  

a) haqsız rəqabət xidməti 

b)inhisar dövlət xidməti 

c) )antiinhisar dövlət xidməti 

d)kommersiya dövlət xidməti 

e) antikorrupsiya dövlət xidməti 

192. Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət növlərinə aşağıdakılardan hansı aid edilmir? 

  

a) diler fəaliyyəti;  

b)qiymətli kağızların idarə olunması üzrə fəaliyyət;  

c) klirinq fəaliyyəti;  

d))lizinq fəaliyyəti;  

e) depozitar fəaliyyəti;  

193. Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət növlərinə aşağıdakılardan hansı aid edilir?   

a) əmtəə birjası;  

b)lizinq fəaliyyəti;  

c) sığorta fəaliyyəti;  

d))klirinq fəaliyyəti;  

e) valyuta birjası;  

194. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Xüsusi 

razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin Siyahısı»na əsasın, qiymətli kağızlar bazarının 

professional iştirakçılarının fəaliyyəti hansı dövlət qurumunun xüsusi razılığı (lisenziyası) ilə həyata 

keçirilir?   

a) Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

b)Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi 



c) Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi 

d)Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi 

e) )Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi. 

195. Mülki Məcəllənin 1078-ci maddəsinə əsasən qiymətli kağızların idarə olunması üzrə fəaliyyəti həyata 

keçirən qiymətli kağızlar bazarının peşakar iştirakçısı nə adlanır?  

a) təşkilatçı 

b))idarəçi 

c) oyunçu 

d)tədarükçü 

e) əmlakçı 

196. Mülki Məcəllənin 1078-35 maddəsinə əsasən fond birjası ilə bağlı aşağıda deyilənlərdən hansı doğru 

deyil?   

a) )fond birjası açıq səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılan ticarət təşkilatçısıdır 

b)fond birjası öz üzvləri arasında qiymətli kağızlarla ticarəti təşkil edən ticarət təşkilatçısıdır 

c) fond birjası öz üzvləri arasında bağlanmış əqdlərin icrasını təmin edən ticarət təşkilatçısıdır 

d)fond birjası yalnız adi adlı səhm emissiya edə bilər 

e) fond birjasının səhmdarlarının hər biri birjanın səhmlərinin sayının iyirmi faizindən çox olmamaqla 

səhmlərin sahibləri ola bilərlər 

197. Qiymətli kağızların idarə olunması üzrə fəaliyyəti həyata keçirən qiymətli kağızlar bazarının peşakar 

iştirakçısı kimdir   

a) təşkilatçı 

b))idarəçi 

c) oyunçu 

d)tədarükçü 

e) əmlakçı 

198. Kimlər pul vəsaitlərini əmanətlərə cəlb etmək hüququna malikdirlər?   

a) banklar; 

b)bütün kredit təşkilatları; 

c) )yalnız lisenziyaya uyğun olaraq buna hüququ olan kredit təşkilatları; 

d)buna lisenziyası olan bütün hüquqi şəxslər; 

e) hamısı; 

199. Bankların hesabları necə adlanır?  

a) cari hesab; 

b)xüsusi hesab; 

c) )müxbir hesab; 

d)subhesab; 

e) əsas hesab; 



200. Tərəflərin razılaşması ilə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, fiziki şəxsin əmanət üzrə hesabına pul 

vəsaitinin qoyulması nə ilə təsdiq edilir?   

a) bank əmanəti müqaviləsi ilə; 

b))bank kitabçası ilə; 

c) bank ödəniş sənədləri ilə; 

d)əmanət (depozit) sertifikatı ilə; 

e) yazılı bildiriş ilə; 

201. Özəlləşdirilməsi qadağan olunan obyektlər hansı Qanunla tənzimlənir ?  

a) “Özəlləşdirilməsi qadağan olunan əmlak haqqında” Az.Res.Qanunu; 

b)Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında ” Az.Res.Qanunu; 

c) Xüsusi razılıq tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı” Az.Res.Qanunu; 

d)) “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Az.Res.Qanunu; 

e) “Kiçik sahibkarlığa dövlət yardımı” Az.Res.Qanunu; 

202. “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə qəbul 

olunub?  

a) 4 noyabr 2002-ci il; 

b)5 dekabr 2005-ci il; 

c) 12 noyabr 2003-cü il; 

d))16 may 2000-ci il; 

e) 3 oktyabr 2004-cü il. 

203. “Torpaq bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə qəbul olunub?   

a) 5 dekabr 2000-ci il; 

b))7 may 1999-cu il; 

c) 12 noyabr 1998-ci il; 

d)8 oktyabr 1996-cü il; 

e) 3 oktyabr 1997-ci il. 

204. “Torpaq islahatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə qəbul olunub?   

a) 5 dekabr 1994-cü il; 

b)15 may 1999-cu il;  

c) 12 noyabr 1998-ci il; 

d))16 iyun 1996-cü il; 

e) 3 oktyabr 1997-ci il. 

205. Dünya ticarətinin neçə faizi azad iqtisadi zonanın payına düşür ?  

a) 50 %; 

b)15 %; 

c) 10 %; 

d)20 %; 



e) )30 %. 

206 Reklam anlayışı öz etimalogiyasına görə latın sözü “reclamare”olub, mənası nədi ?   

a) yaymaq; 

b))qışqırmaq; 

c) ötürmək; 

d)satmaq; 

e) göstərmək(işıqlandırmaq). 

207. “Reklam yayımına icazə (razılıq) verilməsi Qaydaları” haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinin Fərmanı neçənci ildə təsdiq olunub?  

a) 30 yanvar 2004-cü il; 

b)20 may 2003-cü il; 

c) )3 noyabr 2001-ci il; 

d)6 fevral 2000-ci il; 

e) 8 oktyabr 2005-ci il. 

208. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına müvafiq olaraq neçə milli audit standartı vardır 

?   

a) 55 əsas və 15 köməkçi; 

b)15 əsas və 5 köməkçi; 

c) 25 əsas və 8 köməkçi; 

d)45 əsas və 4 köməkçi; 

e) )35 əsas və 3 köməkçi. 

209. “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə 

qəbul olunub?   

a) 5 iyun 1993-cü ildə; 

b)15 may 1991-ci ildə; 

c) 12 noyabr 1998-ci ildə; 

d))16 sentiyabr 1995-ci ildə; 

e) 3 oktyabr 1998-ci ildə. 

210. Ən qədim birja ticarəti hansı dövlətdə mövcud olmuşdur ?   

a) ABŞ-da; 

b)Çində; 

c) İngiltərədə; 

d))Yaponiyada; 

e) Misirdə. 

211. ümumi maraqlara cavab verən xidmətlərin müqabilində yığılan pul.  

a) İnnovasiya sahibkarlığı yeni məhsulun yaradılması deməkdir. 



b))İnnovasiya sahibkarlığı müxtəlif sahələrdə yeniliklərin yeni qaydaların yaradılması və təcrübədə 

istifadə edilməsi prosesidir; 

c) yeni ideyanın axtarılması prosesidir; 

d)Satış bazarının öyrənilməsi və əmtəənin bazara çıxarılması; sınaqdan keçirilməsi, qiymətləndirilməsi 

prosesidir; 

e) yeni məhsulun yaradılması və texnologiyada səmərəli yolun seçilməsi. 

212. Violent firmalar hansılardır?   

a) xüsusi riskli firmalar; 

b))güclü strategiyaya malik olan firmalardır; 

c) reklamların və digər vasitələrin təsiri ilə tələbləri ödəyən firmalar; 

d)orijinal elmi-texniki ideyaları realizə edən firmalardır; 

e) böyük həcmdə investisiya qoyulan firmalardır. 

213. Beynəlxalq standartların anlayışı.   

a) texniki-iqtisadi əməkdaşlıq edən dövlətlərin qəbul etdiyi tövsiyyələr; 

b)istifadə perspektivinə malik olan məhsullar 

c) məhsulların texniki, texnoloji və informasiya uyğunluğu və onların qarşılıqlı əvəz olunması; 

d)dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilən tələblər 

e) )dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standartlar, norma və tövsiyyələr. 

214. Kommersiya bankları.  

a) Xidmətlərlə məşğul olan xüsusi kommersiya təşkilatlarıdır; 

b))səhmdar tipli maliyyə-kredit təşkilatları olub, ödənişlər hesabına pul qoyuluşlarının qəbulunu və 

müştərilərin tapşırığı ilə digər hesablı əməliyyatları həyata keçirən əsas kommersiya təşkilatlarıdır 

c) səhmdar təşkilatı olub, xüsusi xidmətlər həyata keçirən əsas kommersiya təşkilatlarıdır; 

d)dövlətin və şirkətlərin pul vəsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadəsi ilə əlaqədar 

real ictimai prosesləri tənzimləyən əsas kommersiya təşkilatlarıdır; 

e) gəlirin bölüşdürülməsi və yenidən bölüşdürülməsi prosesində maliyyənin köməyi ilə cəmiyyətin 

çoxlu sayda tələblərini təmin etmək üçün həyata keçirən təşkilatlarıdır. 

215. Lisenziyalaşdırma zamanı ötürülən hüquqlara aşağıdakı variantlardan hansı aid deyil?   

a) istehsal texnologiyasından istifadə hüququ; 

b)əmtəə nisanlarından istifadə hüququ; 

c) patent; 

d))layihə; 

e) ticarət sirri. 

 

 

216. Əmtəə mübadiləsi əməliyyatları növlərinə aiddir?   

a) barter,patent , kommersiya 



b))barter,qarşılıqlı təchizat ,kommersiya üçbucağı 

c) ticarət , faktorinq,barter 

d)barter 2. kommersiya üçbucağı 3. patent 

e) barter ,ticarət ,qarşılıqlı təchizat  

217. Dövlət standartlari və bu sahədə münasibətlərin hüquqi və iqtisadi əsasları hansı qanunla tənzimlənir? 

  

a) “Dövlət standartları haqqında” qanun  

b)) “Standartlaşdırma haqqında” qanun  

c) “Dövlət standartlarının hüquqi və iqtisadi əsasları haqqında” qanun 

d)“Standartlar və qaydalar haqqında” qanun 

e) “Dövlət standartları və bu sahədə münasibətlər haqqında” qanun  

218. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

«Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı hansı illəri əhatə edir   

a) 2004-2005-ci illər 

b)2004- 2006-cı illər 

c) )2004-2008-ci illər 

d)2005-2006-cı illər 

e) 2005-2008-ci illər 

219. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi sahəsində əlavə 

tədbirlər haqqında» 2004-cü il 23 oktyabr tarixli sərəncamında «Aqrolizinq» Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, 

yaradılarkən, ilkin mərhələdə səhmlərinin neçə faizinin dövlətə məxsus olması göstərilmişdir?   

a) 25 faiz 

b)50 faiz 

c) 51 faiz 

d)75 faiz 

e) )100 faiz 

220. Aşağıda yazılanlardan hansı doğru deyil? 1. «Aqrolizinq» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti kənd təsərrüfatı 

texnikasının lizinq you ilə hüquqi şəxslərə icarəyə verilməsini həyata keçirir 2. «Aqrolizinq» Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti kənd təsərrüfatı texnikasının lizinq you ilə fiziki şəxslərə icarəyə verilməsini həyata keçirir 3. 

«Aqrolizinq» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti kənd təsərrüfatı texnikasının lizinq you ilə hüquqi şəxslərə 

satılmasını həyata keçirir 4. «Aqrolizinq» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti kənd təsərrüfatı texnikasının lizinq you 

ilə fiziki şəxslərə satılmasını həyata keçirir.  

a) 1, 2, 3;  

b)1, 3, 4;  

c) 1, 2, 4;  

d))2,3, 4  

e) hamısı doğrudur 



221. Aqrolizinq» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılarkən mərhələdə səhmlərinin neçə faizinin dövlətə 

məxsus idi   

a) 30 faiz 

b)50 faiz 

c) 75 faiz 

d)51 faiz 

e) )100 faiz 

222. «Aqrolizinq» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti hansı fəaliyyəti həyata kecirir  

a) kənd təsərrüfatı texnikasının lizinq you ilə hüquqi şəxslərə icarəyə verilməsi 

b)kənd təsərrüfatı texnikasının lizinq you ilə fiziki şəxslərə icarəyə verilməsi 

c) kənd təsərrüfatı texnikasının lizinq you ilə hüquqi şəxslərə satılması 

d)kənd təsərrüfatı texnikasının lizinq you ilə fiziki şəxslərə satılması 

e) )hamısı 

223. «Torpaq bazarı haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə zaman qəbul edilmişdir?   

a) 5 aprel 1998-ci il 

b))7 may 1999-cu il 

c) 15 oktyabr 2001-ci il 

d)19 noyabr 2002-ci il 

e) 11 mart 2000-ci il 

224. Xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqların anlayışı və əsas cəhətləri Azərbaycan Respublikası Torpaq 

Məcəlləsinin hansı maddəsində öz əksini tapmışdır?   

a) )Torpaq Məcəlləsinin 49-cu maddəsində  

b)Torpaq Məcəlləsinin 59-cu maddəsində  

c) Torpaq Məcəlləsinin 69-cu maddəsində 

d)Torpaq Məcəlləsinin 79-cu maddəsində  

e) Torpaq Məcəlləsinin 89-cu maddəsində 

225. Torpaq sahələrinin girov qoyulmasının (ipotekasının) xüsusiyyətləri Azərbaycan Respublikası Torpaq 

Məcəlləsinin hansı maddəsində öz əksini tapmışdır?   

a) Torpaq Məcəlləsinin 49-cu maddəsində  

b)Torpaq Məcəlləsinin 59-cu maddəsində  

c) Torpaq Məcəlləsinin 69-cu maddəsində 

d)Torpaq Məcəlləsinin 79-cu maddəsində  

e) )Torpaq Məcəlləsinin 89-cu maddəsində  

226. Bələdiyyələrin onlara təhvil verilmiş torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu həyata keçirə bilmələri və 

məhz bu torpaqlar barədə mübahisələri edə bilmələrinin qaydaları «Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları 

haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunun hansı maddəsində müəyyən olunmuşdur?  

a) )Qanunun 2-ci maddəsində  



b)Qanunun 3-cü maddəsində 

c) Qanunun 4-cü maddəsində 

d)Qanunun 5-ci maddəsində 

e) Qanunun 6-cı maddəsində 

227. Bələdiyyələrin ümumi istifadələrində olan torpaqlar «Torpaq islahatı haqqında» Azərbaycan 

Respublikası Qanununun hansı maddəsində müəyyən olunmuşdur?  

a) «Torpaq islahatı haqqında» Qanunun 4-cü maddəsində  

b))«Torpaq islahatı haqqında» Qanunun 7-ci maddəsində 

c) «Torpaq islahatı haqqında» Qanunun 13-cü maddəsində 

d)«Torpaq islahatı haqqında» Qanunun 18-ci maddəsində 

e) «Torpaq islahatı haqqında» Qanunun 23-cü maddəsində 

228. Torpaq fondunun istifadəsi və mühafizəsi sahəsində dövlətin vəzifələri Azərbaycan Respublikası 

Torpaq Məcəlləsinin hansı maddəsində öz əksini tapmışdır.  

a) Qanunun 8-ci maddəsinə əsasən  

b)Qanunun 13-cü maddəsinə əsasən 

c) Qanunun 26-cı maddəsinə əsasən 

d)Qanunun 32-ci maddəsinə əsasən 

e) )Qanunun 38-ci maddəsinə əsasən 

229. Torpaq Məcəlləsinin hansı maddəsi torpaq fondunun istifadəsi və mühafizəsi sahəsində dövlətin 

vəzifələrini əhatə edir   

a) 7-ci maddəsi  

b)18-ci maddəsi 

c) 26-cu maddəsi 

d)32-ci maddəsi 

e) )38-ci maddəsi 

230. Hansı hərəkətlər torpaq qanunvericiliyinə uygundur?  

a) torpaq istifadəçiləri və icarəçiləri tərəfindən özgənin mülkiyyətində olan torpağın alınıb-satılması 

barədə əqdlərin bağlanması; 

b))torpaq mülkiyyətçilərinin Torpaq Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydaları pozmadan əqdlərin 

bağlaması 

c) kəmiyyət və keyfiyyətinə dair məlumatların təhrif edilməsi 

d)torpaq sahələrinin özbaşına tutulması və qanunsuz tikinti aparılması 

e) hec biri 

231. Torpaq bazarının tənzimlənməsində hüquqi baza hesab edilmir?   

a) Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi 

b)Torpaq islahatı haqqında” qanun 

c) “Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluşu haqqında” qanun 



d)) “Dövlət nəzarəti haqqında” qanun  

e) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

232. Qanunvericiliyə əsasən torpaq bazarının obyektləri ola bilər?   

a) Azərbaycan Respublikasına məxsus olan torpaq sahələri 

b))yalnız Azərbaycan Respublikasının torpaq qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada 

qeydiyyata alınmış torpaq sahələri  

c) Azərbaycan Respublikasının perimetrinə daxil olan torpaq sahələri 

d)Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri 

e) Azərbaycan Respublikasının işğal altında olan torpaq sahələri 

233. Qanunvericilikdə torpaq bazarında əqdlərin belə bir növü yoxdur?   

a) torpaq sahələrinin alqı-satqısı 

b)torpaq sahələrinin nizamnamə fonduna verilməsi 

c) torpaq sahələrinin bağışlanması 

d))torpaq sahələrinin statusunun dəyişdirilməsi 

e) torpaq sahələrinin rentası 

234. Xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqların bilavasitə icarəyə verilməsi mümkündür?  

a) icarəyəverən və icarəçi arasında notariat qaydada təsdiq edilmiş bağışlama əsasında  

b))icarəyəverən və icarəçi arasında bağlanılmış və notariat qaydada təsdiq edilmiş müqavilə əsasında  

c) icarəyəverən və icarəçi arasında qarşılıqlı razılaşdırma əsasında  

d)icarəyəverən və icarəçi arasında bağlanılmış və notarial qaydada təsdiq edilmiş alqı-satqı əsasında  

e) Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluşu haqqında” qanun əsasında  

235. Torpaq icarə müqaviləsində aşağıdakı nəzərdə tutulmur?   

a) )icarə müqabilində əldə olunacaq məbləğin bşlüşdürülməsi mexanizmi  

b)icarəyəverən və icarəçinin adları, hüquqi ünvanları, digər rekvizitləri, onların hüquq və vəzifələri 

c) fors-major halları baş verdikdə torpağın geri alınması şərtləri 

d)icarənin müddəti, icarə haqqı, ona yenidən baxılması şərtləri və ödənilmə qaydaları 

e) torpaq sahəsinin ölçüsü, keyfiyyət kateqoriyası, sərhədləri və təyinatı barədə məlumatlar 

236. Torpaq icarəsi müqaviləsi qanunverıcilikdə müəyyən edilmiş qaydada kim tərəfdən dövlət 

qeydiyyatına alınır?  

a) )müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

b)müvafiq qanunverici orqanı tərəfindən 

c) müvafiq məhkəmələr tərəfindən 

d)icarə münasibətlərinə daxil olan icarəçi tərəfindən 

e) icarə münasibətlərinə daxil olan icarədar tərəfindən 

237. Aşağıdakılardan hansı «Torpaq icarəsi haqqında» qanuna əsasən Azərbaycan Respublikasında 

torpaqlar hüquqi və fiziki şəxslərə qısamüddətə icarəyə verildiyi müddətdir?  

a) )15 ilədək  



b)25 ilədək 

c) 5 ilədək 

d)35 ilədək 

e) 45 ilədək 

238. Aşağıdakılardan hansı «Torpaq icarəsi haqqında» qanuna əsasən Azərbaycan Respublikasında 

torpaqlar hüquqi və fiziki şəxslərə uzunmüddətə icarəyə verildiyi müddətdir?  

a) on ildən doxsan ilədək 

b))on beş ildən doxsan doqquz ilədək 

c) beş ildən doxsan doqquz ilədək 

d)iyirmi beş ildən doxsan ilədək 

e) otuz ildən doxsan doqquz ilədək 

239. Azərbaycan Respublikasının ümumi torpaq fondu üzrə bütün torpaq münasibətlərinin 

tənzimlənməsinin əsas hüquqi bazası - «Torpaq Məcəlləsi» nə vaxt qəbul edilmişdir?  

a) 1994-cü ildə 

b)1996-cı ildə 

c) 1993-cü ildə 

d))1999-cu ildə 

e) 2000-ci ildə 

240. «Kəndli (fermer) təsərrüfatı haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt qəbul 

olunmuşdur?   

a) 1993-cü ildə  

b)1996-cı ildə  

c) )1992-ci ildə  

d)1994-cü ildə  

e) 2002-ci ildə  

241. «Azərbaycan Respublikasının Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramı» nə vaxt qəbul edilmişdir?   

a) 1991-ci ildə 

b))2001-ci ildə 

c) 2011-ci ildə 

d)2005-ci ildə 

e) 2007-ci ildə 

242. Kənd təsərrüfatı istehsalı sahəsində dövlət idarəetməsini həyata keçirən xüsusi icra hakimiyyəti orqanı 

hansıdır?   

a) )Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

b)Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi 

c) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 

d)Azərbaycan Respublikası Aqrar Islahatlar Komissiyası 



e) Azərbaycan Respublikası Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi 

243. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi öz fəaliyyətini digər müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanları ilə qarşılıqlı əlaqəli surətdə həyata keçirir və tabedir...?  

a) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə 

b)Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə 

c) )Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə 

d)Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə 

e) Bakı Şəhər Icra Hakimiyyətinə 

244. Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin aşağıdakı növü yoxdur?  

a) özəl 

b)dövlət 

c) )şəxsi  

d)birgə 

e) xarici 

245. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin subyekti ola bilməz?  

a) AR-nın hüquqi və fiziki şəxsləri 

b)xarici ölkələrin hüquqi və fiziki şəxsləri 

c) )beynəlxalq təşkilatlar 

d)vətəndaşlığı olmayan şəxslər 

e) xarici dövlətlər 

246. Azərbaycan Respublikasında investorlar nəyi müstəqil surətdə müəyyən edə bilməzlər?   

a) investisiyanın məqsədini 

b)investisiyanın növünü 

c) )fəaliyyət sahəsini 

d)investisiyanın istiqamətini 

e) investisiyanın həcmini 

247. Attestasiya tələb edən xüsüsi növ işlərin yerinə yetirilməsi zamanı tələb olunan lisenziyanın verilmə 

qaydalarını aşağıdakılardan hansı müəyyən edir?  

a) İqtisadi inkişaf nazirliyi 

b)Maliyyə nazirliyi 

c) )Nazirlər kabineti 

d)Milli Məclis 

e) Ali məhkəmə  

248. Azərbaycan dövləti ölkə ərazisində hansı investisiyaların qorunmasına təminat verir?   

a) dövlət investisiyalarının 

b)xarici investisiyaların 

c) daxili investisiyaların 



d))bütün investisiyaların 

e) heç birinə 

249. Investisiya riski nədir?   

a) investisiya fəaliyyətinin məqsədəuyğun istiqaməti 

b)dövlət tərəfindən edilən güzəşt 

c) investisiya fəaliyyətinin bir mərhələsi 

d))arzuolunmaz halların yaranması imkanı ilə bağlı qeyri-müəyyənlik 

e) arzuolunmaz halların yaranması imkanı ilə bağlı müəyyənlik  

250. Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin aşağıdakı növü vardır?  

a) şəxsi 

b))dövlət 

c) beynəlxalq  

d)xüsusi 

e) qapalı 

251. Investor investisiya fəaliyyətində hansı statusda çıxış edə bilməz?  

a) əmanətçi 

b)kreditor  

c) alıcı 

d))debitor  

e) heç biri 

252. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin subyekti ola bilər?  

a) AR-nın hüquqi və fiziki şəxsləri 

b)xarici ölkələrin hüquqi şəxsləri 

c) xarici ölkələrin fiziki şəxsləri 

d)vətəndaşlığı olmayan şəxslər 

e) )hamısı 

253. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasında xarici investor kimi çıxış edə bilər?   

a) xarici hüquqi şəxslər  

b)xarici dövlətlər 

c) beynəlxalq təşkilatlar 

d)xarici vətəndaşlar 

e) )hamısı 

254. Xarici investisiyalar hansı hallarda milliləşdirilə bilər:   

a) )Azərbaycan Respubilkasının xalqına və dövlət mənafelərinə zərər vuran hallarda. 

b)investisiya mühitinin dəyişilməsi haqda yeni qanun qəbul edildikdə 

c) iqtisadi islahatlar zamanı 

d)siyasi dəyişikliklərdən zamanı 



e) iqtisadi böhran zamanı 

255. Xarici investisiyalar kim tərəfindən milliləşdirilə bilər:   

a) )Milliləşdirmə haqqında qərar yalnız Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən qəbul 

edilir. 

b)Milliləşdirmə haqqında qərar yalnız Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul 

edilir. 

c) Milliləşdirmə haqqında qərar yalnız Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tərəfindən qəbul edilir. 

d)Milliləşdirmə haqqında qərar yalnız Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən 

qəbul edilir. 

e) Milliləşdirmə haqqında qərar yalnız Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən qəbul 

edilir. 

256. Xarici investisiyaların rekvizisiyası haqqında qərarı kim qəbul edir:  

a) )Rekvizisiya haqqında qərarı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qəbul edir. 

b)Rekvizisiya haqqında qərarı Azərbaycan Respublikasının Milli Məclis qəbul edir. 

c) Rekvizisiya haqqında qərarı Azərbaycan Respublikasının Milli Bank qəbul edir. 

d)Rekvizisiya haqqında qərarı Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi qəbul edir. 

e) Rekvizisiya haqqında qərarı Azərbaycan Respublikasının Vergi Nazirliyi qəbul edir.  

257. İnvestora nə zaman təxirə salınmadan, müqabil və səmərəli kompensasiya ödənilir:   

a) )yalnız təbii fəlakətlər və digər fövqəladə hallarda  

b)milliləşdirmə və rekvizisiya zamanı 

c) revalvasiya zamanı 

d)qanunvericilikdə dəyişikliklər zamanı 

e) denominasiya zamanı 

258. İnvestorların tərkibindən asılı olaraq investisiya fəaliyyətinin hansı növü ola bilər:   

a) qeyri-dövlət müəssisələri, idarələri və təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən özəl investisiya 

fəaliyyəti; 

b)dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanları, habelə dövlət müəssisələri, idarələri və təşkilatları 

tərəfindən budcə vəsaiti, özlərinin vəsaiti və borc vəsaitinin hesabına həyata keçirilən dövlət 

investisiya fəaliyyəti; 

c) xarici vətəndaşlar, hüquqi şəxslər, dövlətlər və beynəlxalq maliyyə təşkilatları, habelə vətəndaşlığı 

olmayan şəxslər tərəfindən həyata keçirilən xarici investisiya fəaliyyəti. 

d))hamısı 

e) heç biri. 

259. İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri nə ola bilər:   

a) İstənilən əmlak,  

b)əsas fondlar,  

c) dövriyyə vəsaiti,  



d)qiymətli kağızlar və məqsədli pul əmanətləri,  

e) )qeyd edilənlərin hamısı 

260. İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri nə ola bilər:   

a) elmi-texniki məhsullar,  

b)intellektual sərvətlər,  

c) mülkiyyət obyektləri,  

d)əmlak hüquqları 

e) )qeyd edilənlərin hamısı 

261. İnvestisiya fəaliyyətinin hansı növü AR-da mövcud deyildir   

a) özəl 

b)dövlət 

c) )şəxsi 

d)birgə 

e) xarici 

262. Hansı orqan xarici investisiyaları milliləşdirmə barədə qərar qəbul edir  

a) )Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən qəbul edilir 

b)Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilir 

c) Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tərəfindən qəbul edilir 

d)Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən qəbul edilir. 

e) Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən qəbul edilir. 

263. Deyilənlərdən hansı investisiya fəaliyyətinin obyektinə daxildir  

a) İstənilən əmlak,  

b)əsas fondlar,  

c) dövriyyə vəsaiti,  

d)qiymətli kağızlar və məqsədli pul əmanətləri,  

e) )qeyd edilənlərin hamısı 

264. Investisiya fəaliyyətində investor hansı mövqeyi tutmur   

a) əmanətçi 

b)kreditor  

c) alıcı 

d))debitor  

e) hec biri 

 265. Qiymət iqtisadi kateqoriya kimi aşağıdakı funksiyalardan hansını həyata keçirmir?   

a) ictimai əmək məsrəflərinin uçotu və ölçülməsi funksiyası;  

b)təsərrüfatda proporsionallıq və tarazlılığın təmin olunması funksiyası.  

c) qiymətin stimullaşdırıcı funksiyası 

d))qiymətin fiskal, yəni büdcə gəlirlərini təmin etmə funksiyası  



e) qiymətin dəyərdən kənarlaşması imkanı ilə əlaqədar bölüşdürücü funksiyası. 

266. «Tənzimlənən qiymətlər haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən qiymət nədir? 

  

a) )məhsulun (malın, işin, xidmətin) ifadə olunan dəyəridir 

b)məhsulun (malın, işin, xidmətin) yaradılmasına çəkilən xərcdir 

c) məhsulun (malın, işin, xidmətin) ifadə olunan xərcidir 

d)məhsulun (malın, işin, xidmətin) ona sərf edilən əməyin pulla ölçülməsidir 

e) məhsulun (malın, işin, xidmətin) ona sərf edilən dəyərin pulla ifadəsidir 

267. Tənzimlənən qiymətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə aşağıdakı 

qanunlardan hansılar daxildir? 1. "Təbii inhisarlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 2. 

"Antiinhisar fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 3. "Haqsız rəqabət haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu 4. "Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu 5. «Tənzimlənən qiymətlər haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu  

a) 1,2,3  

b)1,2,4  

c) 2,3,4  

d)3,4,5  

e) )hamısı 

268. Qiymətin funksiyaları hansılardır   

a) ictimai əmək məsrəflərinin uçotu və ölçülməsi funksiyası 

b)təsərrüfatda proporsionallıq və tarazlılığın təmin olunması funksiyası 

c) qiymətin stimullaşdırıcı funksiyası. 

d)qiymətin dəyərdən kənarlaşması imkanı ilə əlaqədar bölüşdürücü funksiyası. 

e) )hamısı 

269. Hansı üsullar qiymətin tənzimlənməsi üsullarına daxildir    

a) qiymətlərin səviyyəsini məhdudlaşdırmaq; 

b)dövlət büdcəsindən subsidiya vermək;  

c) qiymətləri təsdiq etmək 

d)vergi, gömrük tarifi və rüsumların dərəcələrini dəyişmək; 

e) )hər biri 

270. Azərbaycan Respublikasında qiymətlər hansı qanunla tənzimlənir?  

a) “Qiymətlər” haqqında 2003-cü il 30 mart qanunu ilə; 

b)“Qiymət və tariflər” haqqında 2005-ci il 30 iyun qanunu ilə; 

c) Sahibkarlıq fəaliyyəti” haqqında 2003-cü il 30 dekabr qanunu ilə; 

d)Azərbaycan Respublikasında Mülki Məcəlləsi ilə; 

e) )Tənzimlənən qiymətlər haqqında” 2003-cü il 30 may tarixli qanunla. 

271. İnnovasiyaları təsnifləşdirmək üçün nələr əsas götürülür?  



a) -yeniliyin tipi; -inkişaf səviyyəsi; -mühit; 

b))yeniliyin tipi; -həyata keçirilmə mexanizmi; -innovasiya proseslərinin . xüsusiyyətləri; 

c) həyata keçirilmə mexanizmi; -inkişaf səviyyəsi; -kapital; 

d)innovasiya proseslərinin xüsusiyyətləri; -inkişaf səviyyəsi; -mühit 

e) potensial; -dərəcə; -mühit; 

272. “Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun 3-cü 

maddəsinə əsasən işçilərin orta siyahı sayı- sənaye, nəqliyyat və tikintidə neçə nəfərədəkdir?  

a) 30 

b))50 

c) 20 

d)10 

e) 100 

273. “Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun 3-cü 

maddəsinə əsasən işçilərin orta siyahı sayı- kənd təsərrüfatında və elmi-texniki sahədə neçə nəfərədəkdir? 

  

a) 50 

b))30 

c) 20 

d)10 

e) 100 

274. “Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun 3-cü 

maddəsinə əsasən işçilərin orta siyahı sayı- ticarət, xidmət, informasiya və digər sahələrdə neçə 

nəfərədəkdir?   

a) 35  

b))25 

c) 55  

d)15 

e) 45 

275. “Qiymət və tariflərin sərbəstləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 

qərarı neçənci ildə qəbul edilib?   

a) 2 fevral 1995-ci il  

b))2 yanvar 1992-ci il 

c) 2 mart 1993-cü il  

d)2 aprel 1991-cü il 

e) 2 may 1994-cü il 

276. “Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətlərinin müəyyən edilməsi Qaydaları” haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı neçənci ildə qəbul edilib?  



a) 4 aprel 2002-ci il 

b))4 yanvar 2001-cü il  

c) 5 fevral 2005-ci il 

d)6 mart 2003-cü il 

e) 11 may 2004-cü il 

277. Müxbir hesab nədi?   

a) firma adları 

b))bankların hesabları 

c) müəssisə formaları 

d)xarici rezidentlərin hesabları 

e) vətndaşların pulları 

278. Fiziki şəxslər sahibkarlıq fəaliyyətinin subyekti kimi neçə qrupa bölünür ?   

a) 8 

b))3 

c) 6 

d)4 

e) 7 

279. Məhdud məsuliyyətli müəssisə, kollektiv, səhmdar cəmiyyət, şərikli müəssisə sahibkarlıq 

fəaliyyətində   

a) sahibkarlıq fəaliyyətinin qruplarıdı 

b))sahibkarlıq fəaliyyətinin kollektiv formalarıdı 

c) sahibkarlıq fəaliyyətinin fərdi formalarıdı  

d)sahibkarlıq fəaliyyətində TMS-lərdi  

e) sahibkarlıq fəaliyyətinin növləridi 

280. Barter, qarşılıqlı təchizat, kommersiya üçbucağı əməliyyatların hansı növlərinə aiddir?   

a) gömrük brokeri 

b))əmtəə mübadiləsi  

c) barter 

d)kommersiya müqaviləsi  

e) kommandit müqaviləsi 

281. Aşağıdakı variantlardan hansı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində mövcuddur?   

a) “Hərbi texnikanın, hərbi qulluqçuların və ailələrinin sığortası haqqında” qanun 

b)) “Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında” qanun  

c) “Dövlət əmlakının (hərbi texnikanın) sığortası haqqında” qanun  

d)“Əlillərin və sosial pensiyaçıların sığortası haqqında” qanun 

e) “Müharibə əlillərinin sığortası haqqında” qanun 



282. “Sığortaçıların və təkrar sığortaçıların nizamnamə kapitalının minimum məbləğinin müəyyən edilməsi 

haqqında” Nazirlər Kabinetinin qərarı neçənci ildə qəbul edilib?    

a) 14 fevral 2004-ci il 

b))20 sentiyabr 2001-ci il  

c) 26 mart 2003-cü il  

d)18 oktyabr 2002-cü il 

e) 11 may 2005-cü il  

283. «Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında» qanunun 9-cu maddəsinə əsasən kimlər dövlət 

əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı alıcı kimi çıxış edə bilməzlər? 1. Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşları, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər; 2. xarici hüquqi şəsxlər. 3. səhmlərin və ya 

nizamnamə fondundakı payın 20%-dən çoxu dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər; 4. icra hakimiyyəti 

orqanları; 5. bələdiyyə orqanları  

a) 1,2,4 

b)1,2,5  

c) 2,3,5  

d)2,3,4  

e) )3,4,5 

284. «Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə zaman qəbul 

edilmişdir?   

a) 1996-cı il 16 aprel tarixində 

b)1998-ci il 6 may tarixində 

c) 1999-cu il 26 may tarixində 

d))2000-ci il 16 may tarixində 

e) 2001-ci il 16 aprel tarixində 

285. «Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı»nın aşağıda 

təqdim edilən əsas məqsədlərindən hansı yanlış məqsəddir?  

a) «Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə 

uyğun olaraq dövlət əmlakının özəlləşdirilməsini həyata keçirməkdən; 

b)iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi və rəqabət mühitinin formalaşdırılması əsasında milli 

iqtisadiyyatın səmərəliliyini yüksəltməkdən; 

c) )bazar münasibətlərinin iqtisadi əsası kimi özəl mülkiyyətçilərin təbəqəsini daraltmaq, dövlət 

mülkiyyətinin təbəqəsini genişləndirmək; 

d)iqtisadiyyata investisiyalar, o cümlədən xarici investisiyalar cəlb etmək yolu ilə onun inkişafına nail 

olmaqdan; 

e) dövlət əmlakını dövlət özəlləşdirmə çeklərinə satmaqla özəlləşdirmə prosesinə əhalinin maksimum 

geniş təbəqələrini cəlb etməkdən;  



286. «Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 6-cı maddəsinə 

əsasən aşağıdakı əmlak növlərindən hansının özəlləşdirilməsi qadağan deyildir?   

a) )yerli əhəmiyyətli tarix və mədəniyyət abidələri 

b)dövlət muzeyi, dövlət arxivi və mərkəzi dövlət kitabxanasının eksponatları və fondu; 

c) qorunan və xüsusi qaydada istifadə olunan təbiət əraziləri; 

d)yerin təki, meşə fondu, su ehtiyatları, 

e) sanitar-epidemioloji, meşə idarələri, baytarlıq və fitosanitar nəzarəti xidmətləri; 

287. Dövlət əmlakının satışı üzrə keçirilən ilk iki hərracda əmlak satılmadıqda üçüncü hərracda həmin 

əmlakın start qiyməti ilkin qiymətinin neçə faizi həcmində aşağı salına bilər ?   

a) 50 

b)30 

c) 20 

d))10 

e) 40 

288. Dövlət əmlakının satışı üzrə keçirilən ilk üç hərracda əmlak satılmadıqda dördüncü hərracda həmin 

əmlakın start qiyməti ilkin qiymətinin neçə faizi həcmində aşağı salına bilər ?   

a) 55; 

b)45 

c) 15 

d)35 

e) )25 

289. Dövlət əmlakının satışı üzrə keçirilən ilk dörd hərracda əmlak satılmadıqda beşinci hərracda həmin 

əmlakın start qiyməti ilkin qiymətinin neçə faizi həcmində aşağı salına bilər ?  

a) )50 

b)40 

c) 10 

d)20 

e) 30 

289. Hərrac necə başlayır ?   

a) malın elan olunması ilə; 

b))hərracın ilkin qiymətinin elan olunması ilə; 

c) kliyentlərin yığılması; 

d)özəlləşdirmənin elanı ilə; 

e) satıcı kamisiyasının gəlməsi ilə. 

291. Marketing nədir?   

a) maksimum mənfəət əldə etmək üçün şirkətin fəaliyyətidir; 



b))maksimum mənfəət əldə etmək məqsədilə bazarın və istehlakçıların real tələblərini öyrənmək 

əsasında əmtəələrin layihələndirilməsi, istehsalın, reallaşdırılması, üzrə fəaliyyətin planlaşdırma və 

təşkili sistemidir; 

c) tələbatını və mümkün material mənbələrini nəzərə almaqla istehsalın inkişaf istiqamətlərini 

əsaslandıran fəaliyyətdir 

d)maksimum mənfəət əldə etmək məqsədilə bazarın və istehlakçıların real hərəkətlərini öyrənmək 

məqsədi güdən təşkilat sistemidir; 

e) firmanın təşkili və fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsinin təşkili sistemidir. 

292. Sahibkarlıq fəaliyyətinin idarəetmə qərarının anlayışı.   

a) )konkret məqsədə nail olmaq üçün təhlilin, proqnozlaşdırmanın və variantlar çoxluğundan 

alternativlərin seçilməsi nəticəsidir; 

b)müəssisənin dəqiq və rəqabətqabiliyyətli olması üçün düzgün variantın seçilməsi nəticəsidir; 

c) müəssisənin problemi, mahiyyəti, məzmununu aşkar edilməsi, onun reallaşdırılması, planın 

hazırlanması prosesidir; 

d)ədalətli və ehtiyatlı axtarışın nəticəsidir; 

e) saysız miqdarda ən müxtəlif ideyaları özündə birləşdirən fikirdir. 

293. Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb edən sahibkarlıq fəaliyyətində lisenziyanın müddəti neçə ildir?   

a) 3 

b)4 

c) )5 

d)6 

e) 10 

294. «Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında» qanunun 9-cu maddəsinə əsasən kimlər dövlət 

əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı alıcı kimi çıxış edə bilər?   

a) icra hakimiyyəti orqanları; 

b)səhmlərin və ya nizamnamə fondundakı payın 40%-dən çoxu dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslər; 

c) səhmlərin və ya nizamnamə fondundakı payın 20%-dən çoxu dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslər; 

d))xarici hüquqi şəsxlər. 

e) bələdiyyə orqanları 

295. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin əsas prisnipləri aşağıdakılardan hansı daxil deyil? 1. 

özəlləşdirməyə dair tədbirlərin qeyri-aşkarlıq şəraitində həyata keçirilməsi 2. özəlləşdirmənin gedişi 

üzərində dövlət və ictimai nəzarətin təmin edilməsi; 3. dövlət əmlakının ozəlləşdirilməsi prosesində əmək 

kollektivinin qanunvericiliklə müəyyən olunmuş mənafelərinin qorunması; 4. sağlam rəqabət mühitinin 

formalaşdırılması; 5. özəlləşdirmə prosesində alıcılar üçün fərqli şəraitin yaradılması.   

a) 1,2  



b)2,3  

c) 4,5  

d))1, 5  

e) 3,4 

296. «Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı» 

aşağıdakılardan nəyi müəyyən etmir?   

a) dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üsullarının seçilməsi qaydasını müəyyən edir,  

b)özəlləşdirilən dövlət müəssisələrində əmək kollektivinə verilən güzəştləri müəyyən edir, 

c) özəlləşdirmə prosesinin informasiya-metodiki təminatını, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı 

digər məsələləri müəyyən edir. 

d))özəlləşdirmədən sonra müəssisənin fəaliyyət göstərəcəyi təşkailati-hüquqi formasını müəyyən edir 

e) özəlləşdirmə prosesində yerli və xarici investorların (alıcıların) iştirakı qaydasını müəyyən edir,  

297. «Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci maddəsinə 

əsasən dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin əsas məqsədləri sırasında aşağıdakılardan hansı öz əksini 

tapmayıb?   

a) iqtisadiyyatın liberallaşdırılması,  

b)sahibkarlığın genişləndirilməsi,  

c) rəqabət mühitinin formalaşdırılması,  

d))çoxmülkiyyətçiliyin təmin edilməsi 

e) struktur dəyişikliklərinə və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə nail olmaq 

298. Kimlərin dövlət əmlakının özəlləşdirilməsində alıcı qismində iştirakı mümkündür   

a) icra hakimiyyəti orqanlari 

b)bələdiyyə orqanları 

c) )xarici hüquqi şəxslər 

d)nizamnamə payının 40%-dən coxu -dən çoxu dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər 

e) hec biri 

299. Hansı prinsiplər dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin əsas prisnipləri kimi cıxış etmir   

a) )tədbirlərin qeyri-aşkarlıq şəraitində həyata keçirilməsi  

b)tədbirlərin qeyri-aşkarlıq şəraitində həyata keçirilməsi  

c) dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesində əmək kollektivinin qanunvericiliklə müəyyən olunmuş 

mənafelərinin qorunması;  

d)sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılması;  

e) özəlləşdirmədə ictimai nəzarətin təmin edilməsi 

300  Ödəmə qiymətli kağızları hansılardır?   

a) çeklər  

b)) orderlər, çeklər və veksellər  

c) orderlər  



d)çeklər və veksellər  

e) sualın düzgün cavabı yoxdur 

 

 

 

 

 

 

 


