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Sual 1: Aşağıdakılardan hansı dəniz nəqliyyatının çatışmayan cəhətidir:? 

a) nisbətən aşağı sürət 

b) hava şəraitindən qeyri -əhəmiyyətli dərəcədə asılılığı 

c) təcrübi olaraq dəniz əlaqə yollarının buraxma qabiliyyətinin qeyri-

məhdudluğu. 

d) yükdaşıma tariflərinin aşağı olması 

e) Variantların hamısı dəniz nəqliyyatının çatışmayan cəhətidir 

 

 

Sual 2: Avtonəqliyyat vasitlərinin qiymətləndirilməsində Sahibkarın təqdimatına 

əsaslanan prinsiplər hansılardır:? 

a) Kapital qoyuluşu prinsipi, Əlavə (qalıq) məhsuldarlıq prinsipi  

b) Yararlılıq prinsipi , Əvəzləmə prinsipi 

c) Balanslaşdırma (mütənasib və son məhsuldarlıq həddi) prinsipi 4. Optimal 

(iqtisadi) həcm prinsipi  

d) Uyğunluq prinsipi , Tələb və təklif prinsipi 

e) Daha səmərəli istifadə prinsipi , Azalan və artan məhsuldarlıq prinsipi 

 

 

Sual 3. Avtonəqliyyat vasitlərinin qiymətləndirilməsində Sahibkarın təqdimatına 

əsaslanan prinsiplər hansılardır:? 

a) Əvəzləmə prinsipi, Gözlənilən faydalılıq prinsipi  

b) Uyğunluq prinsipi , Tələb və təklif prinsipi 

c) Daha səmərəli istifadə prinsipi , Azalan və artan məhsuldarlıq prinsipi 

a. Rəqabət prinsipi, Dəyişkənlik prinsipi  



d) Kapital qoyuluşu prinsipi, Əlavə (qalıq) məhsuldarlıq prinsipi  

 

 

Sual 4: Nəqliyyatın məhsulu nədir? 

a) yüklərin (məhsulların) və sərnişinlərin yerdəyişməsi prosesidir. 

b) yalnız yüklərin yerdəyişməsi prosesidir 

c) sərnişinlərin yerdəyişməsi prosesidir 

d) nəqliyyatın məhsulu onun çevikliyini göstərir 

e) onun müasirlik göstəricisidir 

 

 

Sual 5: Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, ayrı-ayrı kənd təsərrüfatı və sənaye 

məhsullarının qiymətində nəqliyyat xərclərinin payı orta hesabla nə qədərdir? 

a) 10 - 16%  

b) 20-30% 

c) 20-25% 

d) 1-5%  

e) 7-10% 

 

Sual 6: Hər 1000 nəfər əhaliyə düşən avtomobillərin sayına görə lider olan ölkələr 

a) ABŞ, Yaponiya, Çexiya. 

b) Xorvatiya, İngiltərə, İtaliya. 

c) Almaniya, Yaponiya, Yunanıstan 

d) ABŞ, Yaponiya, Almaniya 

e) Fransa, İspaniya, İrlandiya. 

 

 

Sual 7: Aşağıdakılardan hansında uyğunluq pozulmuşdur:? 



a) motosiklet və moped avtonəqliyyat vasitələrinin A kateqoriyasına aiddir. 

a. maksimal kütləsi 3500 kq – dan çox olan bütün yük avtomobilləri B 

kateqoriyasına aid edilir. 

b) verilən maksimal kütləsi 3500 kq – dan çox olmayan və sürücünün oturacaq 

yerindən başqa 8 oturacaq yerindən (1+8) çox olmayan avtomobillər B 

kateqoriyasıdır 

c) maksimal kütləsi 3500 kq – dan çox olan bütün yük avtomobilləri C 

kateqoriyasıdır 

d) sürücünün oturacaq yerindən başqa 8 oturacaq yerindən çox olan sərnişin 

daşımaları üçün nəzərdə tutulan bütün avtomobillər (avtobuslar ) D 

kateqoriyasıdır 

 

 

Sual 8: Nəqliyyat vasitələrinin tipi, markası, modeli, modifikasiyası, istehsalçı 

barədə məlumatlar, buraxılış ili və ayı, banın (şassinin) nömrəsi kimi məlumatlar 

nə üçün tələb olunur:? 

a) Nəqliyyat vasitələrinin eynilik xarakteristikalarını müəyyən etmək üçün 

b) Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat xarakteristikalarını müəyyən üçün 

c) Nəqliyyat vasitələrinin vəziyyətinin göstəricilərini müəyyən etmək üçün 

d) Nəqliyyat vasitələrinin zədələrinin xarakteristikalarını müəyyən etmək üçün 

e) Nəqliyyat vasitələrinin lazım olan təmir işləri haqqında məlumat üçün 

 

 

Sual 9: Nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyat nömrəsi, qeydiyyat 

şəhadətnaməsinin seriyası və nömrəsi, bunlar olmayanda hesab - arayış, milli dildə 

və ya rəsmi dövlət dillərinin birində alqı - satqı müqaviləsi kimi göstəricilər nə 

üçün tələb olunur:? 

a) Nəqliyyat vasitələrinin zədələrinin xarakteristikalarını müəyyən etmək üçün 

b) Nəqliyyat vasitələrinin lazım olan təmir işləri haqqında məlumat üçün 



c) Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat xarakteristikalarını müəyyən üçün 

d) Nəqliyyat vasitələrinin eynilik xarakteristikalarını müəyyən etmək üçün 

e) Nəqliyyat vasitələrinin vəziyyətinin göstəricilərini müəyyən etmək üçün 

 

 

Sual 10: Nəqliyyat vasitələrinin , işin davametmə müddəti, işlənmiş motoresurs, 

odometrin göstərişinə görə yürüşü, komplektləşmənin uyğunluğu, NV - nin əsaslı 

təmir edilmiş və ya dəyişdirilmiş hissələrinin aqreqatların və qovşaqların təmir 

işlərinin aparılmasına qədər iş qabiliyyəti göstəricilər nə üçün tələb olunur? 

a) Nəqliyyat vasitələrinin zədələrinin xarakteristikalarını müəyyən etmək üçün 

b) Nəqliyyat vasitələrinin lazım olan təmir işləri haqqında məlumat üçün 

c) Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat xarakteristikalarını müəyyən üçün 

d) Nəqliyyat vasitələrinin eynilik xarakteristikalarını müəyyən etmək üçün 

a. Nəqliyyat vasitələrinin vəziyyətinin göstəricilərini müəyyən etmək üçün 

 

 

Sual 11: Yararlılıq prinsipi, Əvəzləmə prinsipi, Gözlənilən faydalılıq prinsipi : 

a) Mülkiyyət elementləri arasındakı münasibətləri müəyyən edən prinsiplərdir 

b) Ətraf mühitlə bağlı olan prinsiplərdir. 

c) Sahibkarın təqdimatına əsaslanan prinsiplərdir 

d) Daha səmərəli istifadə prinsipləridir. 

e) bütün variantlar yalnışdır. 

 

Sual 12: Avtonəqliyyat vasitlərinin hər hansı konkret məkanda və müəyyən vaxt 

müddətində istifadəçinin (istehlakçının) tələbatını ödəyə bilməsinə əsaslanır bu: 

a) Dəyişkənlik prinsipi 

b) Daha səmərəli istifadə prinsipi 

c) Gözlənilən faydalılıq prinsipi 

d) Yararlılıq prinsipi 



e) Əvəzləmə prinsipi 

 

Sual 13: Hansı halda alıcını satıcı tərəfindən yük daşıyana ödədiyi nəqliyyat 

xərclərinin miqdarı maraqlandırmır? 

a) əgər nəqliyyat xərclərini alıcı ödəyərsə 

b) əgər nəqliyyat xərclərini satıcı həyata kecirərsə 

c) ödəniş nağd formada həyata keçirilərsə 

d) ödəniş hər iki tərəfdən müəyyən qədər ödənilərsə 

e) bütün cavablar doğrudur 

 

 

Sual 14: Bunlardan hansı istehsal maya dəyərinə aid deyil?  

a) xammal və material xərcləri  

b) işçilərin əmək haqqi 

c) nəqliyyat xərcləri 

d) enerji xərcləri 

e) bütün cavablar doğrudur 
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Sual 15: Avtonəqliyyat vasitələrinin hansı dəyərinin qiymətləndirilməsi, onların 

silinməsi və ya istismardan çıxarıdılması zamanı həyata keçirilir.:? 

a) Bazar 

b) Əvəzetmə 

c) Util 

d) Bərpa 

e) Sığorta 



Sual 16: İxrac ölkələrinin ilkin bazarında qiymətləndirilən avtonəqliyyat 

vasitələrinin bazar dəyəri haqqında verilənlər olmursa, lakin digər ölkələrin ilkin 

bazarında oxşar avtonəqliyyat vasitələrinin bazar dəyəri haqqında məlumatlar 

olduqda avtonəqliyyat vasitələrinin baza dəstinin bazar dəyəri hansı metodla təyin 

edilir:? 

a) Dolayı, Birbaşa 

b) Birbaşa 

c) Hesablama 

d) həm birbaşa həmdə hesablama metodu ilə 

e) yalnız dolayı metodla 

 

 

Sual 17: Qiymətləndirilən avtonəqliyyat vasitələrinin bazar dəyəri haqqında 

məlumatlar ixrac ölkələrinin ilkin bazarında olmadığı halda, həmin bu bazarda 

analoq avtonəqliyyat vasitələrinin bazar dəyəri məlum olduqda avtonəqliyyat 

vasitələrinin baza dəstinin bazar dəyəri hansı metodla təyin edilir:? 

a) Birbaşa 

b) Dolayı 

c) Birbaşa, Dolayı  

d) Hesablama ,Dolayı 

e) Hesablama 

 

 

Sual 18: İxrac ölkələrinin ilkin bazarında qiymətləndirilən ANV-nin bazar dəyəri 

haqqında məlumatlar olmadıqda, lakin Azərbaycanın ilkin bazarında oxşar ANV-

nin bazar dəyəri haqqında məlumatlar olduqda avtonəqliyyat vasitələrinin baza 

dəstinin bazar dəyəri hansı metodla təyin edilir:? 

a. Hesablama 

b) Birbaşa 



c) Dolayı 

d) heç biri  

e) Hesablama,Birbaşa, Dolayı 

 

 

Sual 19: Uyğunluq gözlənilib: 

a) Gözlənilmə prinsipi- Heç bir səriştəli müştəri (alıcı) eyni təyinatlı, lakin 

ozünün tam oxşarına nisbətən faydalılıq dərəcəsi aşağı olan əmlaka artıq pul 

xərcləməz 

a. Əvəzləmə prinsipi- Heç bir səriştəli müştəri (alıcı) eyni təyinatlı, lakin 

ozünün tam oxşarına nisbətən faydalılıq dərəcəsi aşağı olan əmlaka artıq 

pul xərcləməz 

b) Əvəzləmə prinsipi - Avtonəqliyyat vasitlərinin faydalılığına onun gəlir 

gətirmə müddəti yönümündən yanaşılması deməkdir 

c) Gözlənilmə prinsipi - Avtonəqliyyat vasitlərinin hər hansı konkret məkanda 

və müəyyən vaxt müddətində istifadəçinin (istehlakçının) tələbatını ödəyə 

bilməsinə əsaslanır 

d) Dəyişkənlik prinsipi - Avtonəqliyyat vasitlərinin faydalılığına onun gəlir 

gətirmə müddəti yönümündən yanaşılması deməkdir 

 

 

Sual 20: Yararlılıq prinsipi: 

a) Avtonəqliyyat vasitlərinin faydalılığına onun gəlir gətirmə müddəti 

yönümündən yanaşılması deməkdir 

b) Heç bir səriştəli müştəri (alıcı) eyni təyinatlı, lakin ozünün tam oxşarına 

nisbətən faydalılıq dərəcəsi aşağı olan əmlaka artıq pul xərcləməz 

c) Avtonəqliyyat vasitlərinin hər hansı konkret məkanda və müəyyən vaxt 

müddətində istifadəçinin (istehlakçının) tələbatını ödəyə bilməsinə 

əsaslanır 



d) Avtonəqliyyat vasitlərinin maksimum dəyərinə satılmasına təsir göstərən 

amillərin, yəni müştərinin zövqünə və yerli bazarın ənənələrinə 

uyğunluğundan ibarətdir. 

e) bütün variantlar yanlışdır 

 

 

Sual 21: Aşağıdakılardan hansı ənənəvi nəqliyyat növünə aid deyil? 1.avtomobil 

nəqliyyatı 2.dəniz nəqliyyatı 3. maqnit yastıqlar üzərində nəqliyyat 4. asma 

kanatlar, funikulyorlar 5.çay nəqliyyatı 

 

a) 1,3 

b) 2,3,5 

c) hamısı  

d) 3,4  

e) 1,4,5 

 

 

Sual 22: Hava nəqliyyatının üstün cəhətini göstərin: 

a) hava şəraitindən asılı olmaması; 

b) daşımaların maya dəyərinin aşağı olması 

c) yolda yükün yüksək səviyyədə qorunması 

d) hava limanlarının müəssisələrdən uzaq olması 

e) bütün cavablar düzgündür 

 

 

Sual 23: Yük tariflərinin yüksək olması bu:? 

a) Hava nəqliyyatının çatışmayan cəhətidir 

b) Avtomobil nəqliyyatının üstün cəhətidir. 

c) Boru kəməri nəqliyyatının üstün cəhətidir. 



d) Boru kəməri nəqliyyatının çatışmayan cəhətidir 

e) bütün cavablar doğrudur. 

 

 

Sual 24: Dinamiklilik; yanacaq qənaətliliyi; dəyanətlilik; idarə olunma qabiliyyəti; 

keçicilik, manevretmə xüsusiyyəti; hərəkətin səlistliyi; idarənin yüngüllüyü bunlar: 

a) Hava nəqliyyatının xarakterik xüsusiyyətidir.  

b) Avtomobil nəqliyyat vasitəsinin xarakterik xüsusiyyətidir. 

c) Boru kəməri nəqliyyatının xarakterik xüsusiyyətidir. 

d) Dəniz nəqliyyatının xarakterik xüsusiyyətidir. 

a. bütün cavablar yalnışdır. 

 

 

Sual 25: Köhnə, sökülməyən, iş qabiliyyətinə malik, aqreqatları dəyişdirilməyən, 

yenidən aqreqatlarla təchiz edilməyən, istismar qüsurları və nasazlığı olmayan 

avtonəqliyyat vasitələrinin dəyərinin qiymətləndirilməsi hansı metodla aparılır:? 

a) yalnız dolayı 

b) yalnız hesablama  

c) yalnız birbaşa 

d) həm birbaşa , həm dolayı 

e) həm hesablama həm dolayı 

 

 

Sual 26: Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən malların gömrük 

dəyərini məyyən edən üsullar hansı variantda düzgün göstərilməyib:? 

 

a) dəyərin toplanması üsulu ilə; dəyərin çıxılması üsulu ilə;  

b) müxtəlifcinsli malların sövdələşmə qiyməti ilə; dəyərin toplanması üsulu 

ilə; dəyərin çıxılması üsulu ilə; 



c) gətirilən malların sövdələşmə qiyməti ilə; eyni malların sövdələşmə qiyməti 

ilə; 

d) ehtiyat üsulu ilə, eyni malların sövdələşmə qiyməti ilə; 

e) gətirilən malların sövdələşmə qiyməti ilə; dəyərin çıxılması üsulu ilə; 

 

 

Sual 27: Tam baza dəstinə malik AVN-nin bazar dəyərinin qiymətini məlumat 

kitabları və kataloqlara görə təyin etmək mümkün olmazsa hansı metod tətbiq 

edilir.:? 

a) Hesablama 

b) Dolayı 

c) Birbaşa 

d) heç biri 

e) Hesablama, Dolayı, Birbaşa 

 

 

Sual 28: Kütlə, baza mühərrikinin işçi həcmi, baş ötürücünün ötürmə ədədləri 

bunlar :? 

a) Yığılma sxeminin tərkib hissələridir. 

b) Nəqliyyat vasitələrinin əsas (baza) hissələridir 

c) Nəqliyyat vasitələrinin köməkçi hissələridir 

d) Avtomobil nəqliyyatının konstruksiya parametrləridir. 

e) bütün cavablar doğrudur. 

 

Sual 29: Əvəzləmə prinsipi:  

a) Avtonəqliyyat vasitlərinin faydalılığına onun gəlir gətirmə müddəti 

yönümündən yanaşılması deməkdir 

b) Heç bir səriştəli müştəri (alıcı) eyni təyinatlı, lakin ozünün tam oxşarına 

nisbətən faydalılıq dərəcəsi aşağı olan əmlaka artıq pul xərcləməz 



c) Avtonəqliyyat vasitlərinin hər hansı konkret məkanda və müəyyən vaxt 

müddətində istifadəçinin (istehlakçının) tələbatını ödəyə bilməsinə əsaslanır 

d) Avtonəqliyyat vasitlərinin maksimum dəyərinə satılmasına təsir göstərən 

amillərin, yəni müştərinin zövqünə və yerli bazarın ənənələrinə 

uyğunluğundan ibarətdir. 

e) bütün variantlar yanlışdır 

 

 

Sual 30: Gözlənilmə prinsipi 

a) Avtonəqliyyat vasitlərinin faydalılığına onun gəlir gətirmə müddəti 

yönümündən yanaşılması deməkdir 

b) Heç bir səriştəli müştəri (alıcı) eyni təyinatlı, lakin ozünün tam oxşarına 

nisbətən faydalılıq dərəcəsi aşağı olan əmlaka artıq pul xərcləməz 

c) Avtonəqliyyat vasitlərinin hər hansı konkret məkanda və müəyyən vaxt 

müddətində istifadəçinin (istehlakçının) tələbatını ödəyə bilməsinə əsaslanır 

d) Avtonəqliyyat vasitlərinin maksimum dəyərinə satılmasına təsir göstərən 

amillərin, yəni müştərinin zövqünə və yerli bazarın ənənələrinə 

uyğunluğundan ibarətdir. 

a. bütün variantlar yanlışdır 

 

 

Sual 31: Mülkiyyət elementləri arasındakı münasibətləri müəyyən edən prinsiplər 

hansılardır :? 

a) Kapital qoyuluşu prinsipi , Əlavə (qalıq) məhsuldarlıq prinsipi  

b) Yararlılıq prinsipi , Əvəzləmə prinsipi 

c) Asılılıq prinsipi , Uyğunluq prinsipi 

d) Tələb və təklif prinsipi,Rəqabət prinsipi 

a. Əlaqələndirmə prinsipi, Daha səmərəli istifadə prinsipi  

 



 

Sual 32: Dünyada, o cümlədən Şərqi Avropa ölkələrində yükdaşımaların necə faizi 

su nəqliyyatının payına düşür? 

a) 23%  

b) 12% 

c) 18%  

d) 30%  

e) 32% 

 

 

 

Sual 33: Dartqılar, qoşqular, yarımqoşqular, xüsusi təyinatlı avtomobillər, bütün 

özügedən texnikalar bunlar:? 

a) Avtomobil nəqliyyatının əsas baza hissələridir. 

b) Avtomobil nəqliyyatının konstruksiya parametrləridir. 

c) Avtomobil nəqliyyatının hərəkət tərkibləridir 

d) Avtomobil nəqliyyatının köməkçi hissələridir 

e) bütün cavablar düzgündür. 

 

 

Sual 34: Avtonəqliyyat vasitələrin qiymətləndirilməsini şərti olaraq iki əsas tərkib 

hissəsinə bölünür: 

a) Avtonəqliyyat vasitələrin və ya onun hissələrinin qiymətləndirilməsi; 

zədələnmə nəticəsində Avtonəqliyyat vasitələrinə dəymiş zərərin və 

təmir - bərpa işlərinin dəyərini təyin etmək. 

b) Avtonəqliyyat vasitələrin və ya onun hissələrinin qiymətləndirilməsi; 

Avtonəqliyyat vasitələrinin mühərrikinin, transmissiya və digər əsas 

qovşaqların, aqreqatların və sistemlərin iş qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi; 



c) Zədələnmə nəticəsində Avtonəqliyyat vasitələrinə dəymiş zərərin və təmir - 

bərpa işlərinin dəyərini təyin etmək; Avtonəqliyyat vasitələrinin 

mühərrikinin, transmissiya və digər əsas qovşaqların, aqreqatların və 

sistemlərin iş qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi; 

d) Konkret Nəqliyyat Vasitələri üçün istehsalçı tərəfindən müəyyən olunmuş 

xarakteristikaların oxşarlığının müəyyən edilməsi; Avtonəqliyyat 

vasitələrinin mühərrikinin, transmissiya və digər əsas qovşaqların, 

aqreqatların və sistemlərin iş qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi; 

e) bütün variantlar səhvdir. 

 

 

Sual 35: Müştərilərə göstəriləcək xidmətin şərtlərini müəyyən etmək; baxışı təşkil 

etmək və keçirtmək; qiymətləndirmə növləri üzrə analitik hesablama aparmaq; 

sənədləri tərtib etmək və onun sifarişçiyə vermək; Bunlar : 

a) Nəqliyyat vasitələrinə vizual baxış zamanı zəruri olan qaydalar 

b) Nəqliyyat vasitələrinin qiymətləndirilməsi üçün zəruri olan qaydalar 

c) Nəqliyyat vasitələrinin qiymətləndirilməsi zamanı istifadə olunan üsullar 

a. Bütün variantlar doğrudur 

d) Nəqliyyat vasitələrinin qiymətləndirilməsi zamanı istifadə olunan 

yanaşmalar 

 

Sual 36: Mülkiyyət elementləri arasındakı münasibətləri müəyyən edən prinsiplər 

hansılardır :? 

a) Balanslaşdırma (mütənasib və son məhsuldarlıq həddi) prinsipi , 

Optimal (iqtisadi) həcm prinsipi 

b) Yararlılıq prinsipi , Əvəzləmə prinsipi 

c) Asılılıq prinsipi , Uyğunluq prinsipi 

d) Tələb və təklif prinsipi,Rəqabət prinsipi 

e) Əlaqələndirmə prinsipi, Daha səmərəli istifadə prinsipi  



Sual 37: Mülkiyyət elementləri arasındakı münasibətləri müəyyən edən prinsiplər 

hansıdır :? 

a) Mülkiyyətə əmlak hüququnun iqtisadi bölgüsü və birləşdirilməsi 

prinsipi  

b) Yararlılıq prinsipi  

c) Asılılıq prinsipi  

d) Tələb və təklif prinsipi 

e) Əlaqələndirmə prinsipi  

 

 

Sual 38: İqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələrdə hər 1000 nəfər əhaliyə orta hesabla nə 

qədər minik avtomobili düşür? 

a) 500 

b) 550 

c) 400 

d) 600 

e) 650 

 

 

Sual 39: Avtomobil nəqliyyat vasitəsi kimi aşağıdakı xüsusiyyəti ilə 

qiymətləndirilir: (səhv cavabı göstərin) 

a) dinamiklilik;  

b) yanacaq qənaətliliyi;  

c) dəyanətlilik; 

d) idarə olunma qabiliyyəti 

e) şəhərləarası daşımalar üçün 

 

 



Sual 40: ANV - nin dövlət qeydiyyatı yol hərəkəti haqqında konvensiyanın 

müəyyən etdiyi təsnifata uyğun aparılır.Bu konversiya nə vaxt nə harda qəbul 

olunmusdur? 

a) BMT - nin konfransı, Vyana şəhəri, 8 noyabr 1968 

b) BMT - nin konfransı,Vaşinqton şəhəri,31 mart 1963 

c) BMT - nin konfransı, Baki şəhəri, 2 mart 1990 

d) BMT - nin konfransı, Nyu-York səhəri 6 iyun 1995 

e) MDB - nin konfransı, Moskva şəhəri, 16 sentyabr 1991 
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Sual 41: Aşağıdakılardan hansı avtonəqliyyat vasitələrinin qiymətləndirilməsi 

məqsədidir ? 

a. dövlət və bələdiyyə əmlakı girov məqsədləri üçün istifadə olunduqda; 

b) dövlət mülkiyyətində olan əsas fondlar yenidən qiymətləndirildikdə; 

c) etimadlı idarəetmədə olan əmlaka sahiblik hüququ dəyişilərkən əmlakın 

dəyəri haqqında mübahisə yarandıqda; 

d) vərəsəlik məsələləri ilə bağlı mübahisələrin həlli zamanı. 

e) Bütün variantlar doğrudur. 

 

 

Sual 42: Rəqabət şəraitində açıq bazarda sövdələşmənin tərəflərinin düşünərək 

hərəkət etdiyi, lazım olan bütün informasiyalara malik olduğu və həmçinin 

sövdələşmə qiymətinə hər hansı bir fövqəladə öhdəlik təsir etmədikdə, nəqliyyat 

vasitəsinin satışının ən çox ehtimal olunan qiymətidir . Bu Avtonəqliyyat 

vasitələrinin qiymətləndirilməsi zamanı istifadə olunan hansı dəyər növüdür ? 

a) Mövcud istifadəsinə görə nəqliyyat vasitəsinin dəyəri 

b) nəqliyyat vasitəsinin ləğvetmə dəyəri 

c) nəqliyyat vasitəsinin bazar dəyəri 



d) nəqliyyat vasitəsinin util dəyəri 

e) nəqliyyat vasitəsinin sığorta dəyəri 

 

 

Sual 43: Açıq bazarda satışı mümkün olmayan və ya NV - nin açıq satışının 

müraciəti üçün lazım olan xərclərlə müqayisədə əlavə xərclər tələb edən NV - nin 

dəyəridir. Bu metod konstruktiv və ekoloji meyarlar, xüsusi funksional təyinatına 

və s. görə uyğun mövcud qanunvericilik aktları ilə istismarı məhdudlaşdırılan və 

ya qadağan edilən NV - nin qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilir. Bu 

Avtonəqliyyat vasitələrinin qiymətləndirilməsi zamanı istifadə olunan hansı dəyər 

növüdür ? 

a) nəqliyyat vasitəsinin gömrük dəyəri 

b) məhdudlaşdırılmış bazarda nəqliyyat vasitəsinin dəyəri 

c) nəqliyyat vasitəsinin təmir və ya bərpa dəyəri 

a. nəqliyyat vasitəsinə zədələnmədən dəyən zərərin dəyəri 

d) nəqliyyat vasitəsinin konstruksiyasının dəyişməsinə sərf olunmuş dəyəri 

 

 

Sual 44: NV - nin dəyəri onun istifadə edilmə məqsədlərindən və mövcud şəraitdən 

asılı olaraq təyin edilir. Istifadə edilmə məqsədləri və şəraitinə görə kütləvi 

istismarda olan ANV - dən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən ANV - nin 

qiymətləndirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu metod əsasən nadir NV - nin 

qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunur. Bu Avtonəqliyyat vasitələrinin 

qiymətləndirilməsi zamanı istifadə olunan hansı dəyər növüdür ? 

a) mövcud istifadəsinə görə nəqliyyat vasitəsinin dəyəri 

b) nəqliyyat vasitəsinin təmiri üçün material ların dəyəri 

c) nəqliyyat vasitəsinin təmiri üzrə xidmətin dəyəri 

d) nəqliyyat vasitəsinin util dəyəri 

e) nəqliyyat vasitəsinin gömrük dəyəri 



 

Sual 45: Müəssisənin balansında olan və onun ləğvi prosesində reallaşan NV-nin 

dəyəridir. Bu Avtonəqliyyat vasitələrinin qiymətləndirilməsi zamanı istifadə 

olunan hansı dəyər növüdür ? 

a) nəqliyyat vasitəsinin util dəyəri 

b) nəqliyyat vasitəsinin gömrük dəyəri 

c) nəqliyyat vasitəsinin təmir və ya bərpa dəyəri 

d) nəqliyyat vasitəsinin sığorta dəyəri 

e) nəqliyyat vasitəsinin ləğvetmə dəyəri 

 

 

Sual 46: Ehtiyyatını işləyən və silinən NV - nin və həmçinin qəzalar, təbii 

fəlakətlər və digər xarici təsirlər nəticəsində aldığı zədələnmədən sonra bərpa 

edilməsi mümkün olmayan NV-nin dəyəridir. Bu Avtonəqliyyat vasitələrinin 

qiymətləndirilməsi zamanı istifadə olunan hansı dəyər növüdür ? 

a) nəqliyyat vasitəsinin konstruksiyasının dəyişməsinə sərf olunmuş dəyər 

b) nəqliyyat vasitəsinin konstruksiya elementlərinin (ehtiyyat hissələrinin) 

dəyəri 

c) nəqliyyat vasitəsinin util dəyəri 

d) nəqliyyat vasitəsinin təmiri üzrə xidmətin dəyəri 

e) nəqliyyat vasitəsinin təmiri üçün materialların dəyəri 

 

 

Sual 47: Ixrac edən ölkələrdən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə 

(idxal yerinə) qədər çatdırma xərclərini (nəqletmə dəyəri, yükləmə-boşaltma 

məsrəfləri, sığorta məbləği) həmçinin nəqliyyat vəsaitlərinin alınması üçün 

komission haqqı istisna olmaqla alıcının komissiyona və brokerə verdiyi haqq 

xərclərini nəzərə almaqla NV - nin dəyəridir. Bu Avtonəqliyyat vasitələrinin 

qiymətləndirilməsi zamanı istifadə olunan hansı dəyər növüdür ? 



 

a) nəqliyyat vasitəsinin gömrük dəyəri 

b) nəqliyyat vasitəsinin util dəyəri 

c) nəqliyyat vasitəsinin konstruksiyasının dəyişməsinə sərf olunmuş dəyəri 

d) məhdudlaşdırılmış bazarda nəqliyyat vasitəsinin dəyəri 

e) nəqliyyat vasitəsinin sığorta dəyəri 

 

 

Sual 48: Avtonəqliyyat vasitlərinin bazar dəyəri məqsədli sürətdə həyata keçirilən 

və Avtonəqliyyat vasitlərinin dəyərini formalaşdıran yeni vəsait qoyuluşu amilinin 

təsiri ilə artır:? 

a) Əlavə (qalıq) məhsuldarlıq prinsipi 

b) Kapital qoyuluşu prinsipi. 

c) Balanslaşdırma (mütənasib və son məhsuldarlıq həddi) prinsipi. 

d) Optimal (iqtisadi) həcm prinsipi. 

e) Mülkiyyətə əmlak hüququnun iqtisadi bölgüsü və birləşdirilməsi prinsipi. 

 

 

Sual 49: İstehsal amillərinin düzgün əlaqələndirilməsindən ibarətdir 

a) Əlavə (qalıq) məhsuldarlıq prinsipi 

b) Kapital qoyuluşu prinsipi. 

c) Balanslaşdırma (mütənasib və son məhsuldarlıq həddi) prinsipi. 

d) Optimal (iqtisadi) həcm prinsipi. 

e) Mülkiyyətə əmlak hüququnun iqtisadi bölgüsü və birləşdirilməsi prinsipi. 

 

 

Sual 50: İstehsal amillərinin zəruriliyi ilə hesablaşmalıdır 

a) Əlavə (qalıq) məhsuldarlıq prinsipi 



b) Kapital qoyuluşu prinsipi. 

c) Balanslaşdırma (mütənasib və son məhsuldarlıq həddi) prinsipi. 

a. Optimal (iqtisadi) həcm prinsipi. 

d) Mülkiyyətə əmlak hüququnun iqtisadi bölgüsü və birləşdirilməsi prinsipi. 

 

 

Sual 51: Bir qayda olaraq tərtib olunmuş baxış aktında aşağıdakı informasiyalar öz 

əksini tapmalıdır,bunlar hansılardır? 

a) qiymətləndirici barədə məlumat (adı, hüquqi ünvanı, sertifikata istinad) 

b) baxışın keçirilməsinə əsas və məqsəd 

c) baxışın keçirilmə yeri, tarixi və vaxtı 

d) baxış keçirənlər barədə məlumat 

e) hamısı 

 

 

Sual 52: Qiymətləndirmə işində analitik metod nəyə əsaslanır? 

a) əməyin elmi təşkilinin nailiyyətlərinə 

b) qabaqcıl iş təcrübələrinin nəticələrinə 

c) statistiki məlumatların interpolyasiyası 

d) ekstrapolyasiyasının nəticələrinə 

e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

Sual 53: Daşınmaz əmlakın dəyərinin hesablanmasının dəqiqliyini təmin edən əsas 

amillər hansılardır? 

a) Qiymətləndirmə üçün lazım olan məlumatların tamlığı və dürüstlüyü 

b) Qiymətləndirmənin yerinə yetirilməsi üçün ödənilən haqq 

c) Hansı yanaşmadan istifadə olunması 

d) Daşınmaz əmlak bazarında dövriyyədə olan əmtəənin xüsusiyyətləri 



e) ayrı-ayrı regionlarda baş verən hadisələr 

 

 

Sual 54: Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi üçün daxil olan məlumatları hansı 

növlərə bölmək olar? 

a) sadə,mürəkkəb 

b) ümumi və xüsusi 

c) dolayı,birbaşa 

d) köhnə,yeniləşən 

e) iqtisadi,siyasi 

 

 

Sual 55: Dünya təcrübəsində daşınmaz əmlakla aparılan əməliyyatların 

kreditləşdirilməsi neçə istiqamətdə təşkil olunmuşdur? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 5 

e) 7 
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Sual 56: Sövdələşmə tərəflərinin düşünərək hərəkət etdiyi, lazım olan bütün 

informasiyalara malik olduğu və həmçinin sövdələşmə qiymətinə hər hansı bir 

fövqəladə öhdəlik təsir etmirsə, rəqabət şəraitində, açıq bazarda təklif oluna bilən 

NV - nin təmiri üzrə əmək tutumu vahidinin daha çox ehtimal olunan qiymətidir. 

Bu Avtonəqliyyat vasitələrinin qiymətləndirilməsi zamanı istifadə olunan hansı 

dəyər növüdür:? 

a) nəqliyyat vasitəsinin təmiri üzrə xidmətin dəyəri 

b) nəqliyyat vasitəsinin əmtəə dəyərinin itirilməsi 



c) nəqliyyat vasitəsinin util dəyəri 

d) nəqliyyat vasitəsinin təmiri üzrə xidmətin dəyəri 

e) nəqliyyat vasitəsinin konstruksiyasının dəyişməsinə sərf olunmuş dəyəri 

 

 

Sual 57: Qiymətləndirmə tarixinə və qiymətləndirmə yerində, qiymətləndirilən 

ANV-yə tam oxşar və ya anoloq olan, istismar müddətinin əvvəlindən yürüşü və 

işlənmə (xidmət) müddəti qiymətləndirilən ANV-nin alınma tarixinə, istismar 

müddətinin əvvəlinə bərabər olan ANV-nin dəyəridir. Bu Avtonəqliyyat 

vasitələrinin qiymətləndirilməsi zamanı istifadə olunan hansı dəyər növüdür:? 

a) nəqliyyat vasitəsinin bərpa dəyəri 

b) nəqliyyat vasitəsinin tam bərpa dəyəri 

c) nəqliyyat vasitəsinin qalıq bərpa dəyəri 

d) nəqliyyat vasitəsinin skrap (tullantı) dəyəri 

e) nəqliyyat vasitəsinin sığorta dəyəri 

 

Sual 58: Qiymətləndirmə tarixində, qiymətləndirmə yerində, qiymətləndirilən 

ANV - yə tam oxşar və ya anoloq olan təzə ANV - nin dəyəridir. Bu Avtonəqliyyat 

vasitələrinin qiymətləndirilməsi zamanı istifadə olunan hansı dəyər növüdür:? 

a) nəqliyyat vasitəsinin bərpa dəyəri 

b) nəqliyyat vasitəsinin tam bərpa dəyəri 

c) nəqliyyat vasitəsinin qalıq bərpa dəyəri 

d) nəqliyyat vasitəsinin skrap (tullantı) dəyəri 

e) nəqliyyat vasitəsinin sığorta dəyəri 

 

Sual 59: Aşınmanı nəzərə almaqla yenidən qiymətləndirmədən sonra ANV - nin 

dəyəridir. Bu Avtonəqliyyat vasitələrinin qiymətləndirilməsi zamanı istifadə 

olunan hansı dəyər növüdür:? 

a) nəqliyyat vasitəsinin bərpa dəyəri 



b) nəqliyyat vasitəsinin tam bərpa dəyəri 

c) nəqliyyat vasitəsinin qalıq bərpa dəyəri 

d) nəqliyyat vasitəsinin skrap (tullantı) dəyəri 

e) nəqliyyat vasitəsinin sığorta dəyəri 

 

 

Sual 60: Özünün ehtiyyatını tam işləyən NV - nin, aldığı zədələrdən sonra bərpası 

mümkün olmayan (NV - nin bütün aqreqatlarının, qovşaqlarının və detallarının 

metal tullantısına aid olmaq şərtilə) dəyəridir. Bu Avtonəqliyyat vasitələrinin 

qiymətləndirilməsi zamanı istifadə olunan hansı dəyər növüdür:? 

a) nəqliyyat vasitəsinin bərpa dəyəri 

a. nəqliyyat vasitəsinin tam bərpa dəyəri 

b) nəqliyyat vasitəsinin qalıq bərpa dəyəri 

c) nəqliyyat vasitəsinin skrap (tullantı) dəyəri 

d) nəqliyyat vasitəsinin sığorta dəyəri 

 

Sual 61: Bu şərtə görə satıcı öz müəssisəsində (zavodunda, fabrikdə, anbarında və 

s.) əmtəəni alıcıya təhvil verərək özünün qarşısında duran öhdəliyini yerinə 

yetirmiş olur. 

a) FCA  

b) FAS 

c) EXW 

a. FOB 

d) CFR 

 

 

Sual 62: Bu şərtə görə satıcı əmtəəni daşıma üçün gömrük rüsumlarını ödədikdən 

sonra razılaşdırılan məntəqədə yük daşıyana təhvil verir və özünün öhdəliyini 

yerinə yetirmiş olur. 



a. FCA 

b) FAS 

c) CFR 

d) CİF 

a. EXW 

 

 

Sual 63: Bu şərtə görə satıcı əmtəəni (ANV - ni) limana gəmi boyunca (yanında) 

yerləşdirməlidir. Həmin andan satıcının öhdəlikləri bitmiş hesab olunur. 

a) DES 

a. DEQ 

b) FAS 

c) EXW 

d) CİF 

 

 

Sual 64: Avtonəqliyyat vasitələrinin müəyyən müddət ərzində tələb təklifə uyğun 

gəldikdə qiymətin də həmin dövrdə sabitliyi təmin edilmiş olur: 

a) Uyğunluq prinsipi 

b) Asılılıq prinsipi 

c) Tələb və təklif prinsipi 

d) Rəqabət prinsipi 

e) Dəyişkənlik prinsipi 

 

 

Sual 65: Ədalətli bazar dəyərinin formalaşmasına təsir göstərən amil 

a) Uyğunluq prinsipi 

b) Asılılıq prinsipi 

c) Tələb və təklif prinsipi 



d) Rəqabət prinsipi 

e) Dəyişkənlik prinsipi 

 

 

Sual 66: Əmlak bazarına münasibətin, bazar şəraitinin və son nəticədə isə əmlakın 

qiymətinin dəyişməsinə gətirib çıxarır. 

a) Uyğunluq prinsipi 

b) Asılılıq prinsipi 

c) Tələb və təklif prinsipi 

d) Rəqabət prinsipi 

e) Dəyişkənlik prinsipi 

 

 

Sual 67: ANV - nin üzərinə quraşdırılan əlavə avadanlığın faktiki xidmət müddəti 

olmursa, fiziki aşınma hər il üçün nə qədər qəbul edilir? 

a) 7 %  

b) 9%  

c) 10% 

d) 25%  

e) 20% 

 

 

Sual 68: Məlumdur ki, ANV - nin üzərinə quraşdırılan əlavə avadanlığın faktiki 

xidmət müddəti sənədlə (çek, pasport və s.) təsdiq olunmalıdır. Əgər onun 

normativ xidmət müddəti olmursa, onda fiziki aşınma hər il üçün neçə faiz qəbul 

edilir. 

a) 20%;  

b) 30%;  

c) 10%;  



d) 40%;  

e) 15% 

 

Sual 69: Bu şərtə görə satıcı limanda əmtəə daşıyan gəmini boşaltmaya təhvil 

verdiyi andan özünün öhdəliyini bitmiş hesab edir. Bu andan əmtəənin 

zədələnməsi və ya zay olması ilə bağlı bütün risklər və məsrəflər alıcının üzərinə 

düşür. 

a) FAS 

b) FOB 

c) CFR 

d) CİF 

e) DEQ 

 

 

Sual 70: Bu şərtə görə satıcı göstərilən təyinat limanına əmtəənin təchizatı üçün 

lazım olan məsrəfləri və fraxtı ödəməlidir. Lakin, gəminin yük yerinə əmtəə 

yükləndikdən sonra əmtəənin zədələnməsi və ya zay olması ilə bağlı olan risklər, 

həmçinin istənilən məsrəfin artması ilə bağlı risklər satıcıdan alıcıya keçir, 

əmtəənin daşınması üçün gömrük rüsumlarının ödənilməsi satıcının öhdəsinə 

düşür. 

a) EXW 

a. FOB 

b) FCA 

c) CFR 

d) CİF 

 

 



Sual 71: Bu şərtə görə CFR şərtində verilən öhdəlikləri və daşıma zamanı əmtəənin 

zədələnmələrdən və ya zay olmadan risklərin dəniz sığortalanmasını təmin edir. 

Satıcı sığorta müqaviləsini bağlayır və sığortaedənə sığorta mükafatı ödəyir. 

a) CİF 

a. FCA 

b) FOB 

c) CPT 

d) EXW 

 

 

Sual 72: Bu şərtə görə satıcı göstərilən təyinat yerinə qədər əmtəəni daşımağa görə 

fraxt ödəyir. Əmtəənin (ANV - ni) yük daşıyana təhvil verdikdən sonra xərclərin 

istənilən artımı ilə bağlı risklərə görə öhdəlik satıcıdan alıcıya keçir. 

a) FCA 

b) CPT 

c) CİP 

d) EXW 

e) DAF 

 

 

Sual 73: Bu şərtə görə satıcı CPT şərtinə uyğun öhdəlikləri yerinə yetirir və əlavə 

olaraq satıcı daşıma zamanı əmtəənin zədələnməsi və ya zay olması ilə bağlı 

risklərin nəqliyyat sığortalanmasını təmin edir.  

a) EXW 

b) FCA 

c) CİP 

a. DAF 

d) FOB 

 



Sual 74: Bu şərtə görə əmtəə göndəriş üçün rüsumlardan təmizləndikdən sonra 

sərhədə, göstərilən yerə və ya məntəqəyə, ancaq qəbul edən ölkənin gömrük 

sərhədinə gələnə qədər əmtəənin göndərişi üzrə satıcının məsuliyyəti yerinə 

yetirilmiş hesab olunur. 

a) FCA 

b) DES 

c) DEQ 

d) DAF 

e) DDU 

 

 

Sual 75: Bu şərtə görə satıcı razılaşdırılmış təyinat limanında daşınması zamanı 

gömrük rüsumlarından təmizlənmiş (gömrük rüsümləri ödənməmiş) əmtəəni 

alıcının öhdəsinə təhvil verdiyi andan özünün öhdəliyini yerinə yetirmiş hesab edir 

a) DEQ 

b) DES 

c) DDU 

d) DAF 

e) DDP 

 

 

Sual 76: Alıcının nəzərində əmlak obyektinin dəyəri bütün mənalarda onu təmin 

edə bilən obyekti tapa bilməsindədir 

a) Uyğunluq prinsipi 

b) Asılılıq prinsipi 

c) Tələb və təklif prinsipi 

d) Rəqabət prinsipi 

e) Əlaqələndirmə prinsipi. 

 



 

Sual 77: Avtonəqliyyat vasitlərindən daha yaxşı və səmərəli istifadə etmək üçün 

mövcud istifadə variantları digər mümkün variantlarla müqayisə edilir: 

a) Uyğunluq prinsipi 

b) Asılılıq prinsipi 

c) Tələb və təklif prinsipi 

d) Rəqabət prinsipi 

e) Daha səmərəli istifadə prinsipi 

 

 

Sual 78: NV - ni qiymətləndirən mütəxəssis nədən istifadə etməlidir? 

a) çap olunmuş və rəsmi qəbul edilmiş informasiya vasitələrindən, 

kataloqlardan  

b) digər xüsusi ədəbiyyatlardan, etibarlı və dəqiq statistik məlumatlardan 

c) bunların hər birindən istifadə etməlidir 

d) avtombil nəqliyyatı sahəsində marketinq tədqiqatlarından, özünün peşəkar 

təcrübəsindən və bacarığından 

e) hüquqi sənədlərə istinadən, qanuniləşdirilmış milli qiymətləndirmə 

fəaliyyətindən və beynəlxalq səviyyədə hazırlanmış materiallardan 

(beynəlxalq qiymətləndirmə standartlarından) 

 

 

Sual 79: NV - ni və ona dəyən zərəri qiymətləndirən mütəxəssisin nələrə malik 

olmalıdır?(səhv cavabı seçin) 

a) NV - nin qiymətləndirmə sahəsində peşəkar təhsil alması barədə 

təsdiqlənmiş sənədi 

b) avtoservis sistemində iş təcrübəsi 

c) yüksək peşəkar hazırlığı və səlahiyyəti, ixtisasını daima artırması barədə 

rəsmi sənədi  



d) onun dövrü olaraq attestasiyadan keçməsini əks etdirən sənədi (sertifikatı) 

e) Ticarət fəaliyyətində peşakar təəcrübə 

 

 

Sual 80: ”Qiymətləndirmə fəaliyyətini həyata keçirərkən Azərbaycan 

Respublikasının qiymətləndirmə haqqında qanunvericiliyinə riayət 

etmək”bu“Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun neçənci maddəsində öz əksini tapmışdır?  

a) 21-ci maddə  

b) 25-ci maddə  

c) 10-cu maddə  

d) 2-ci maddə  

e) 7-ci maddə 

 

 

Sual 81: .”Sifarişçinin xahişi ilə Azərbaycan Respublikasında qiymətləndirmə 

haqqında qanunvericilik və onun əsasında qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlar, 

müvafiq peşə birliklərinin nizamnaməsi barədə ona məlumat vermək” 

Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

neçənci maddəsində öz əksini tapmışdır?  

a) 20-ci maddə 

b) 25-ci maddə  

c) 10-cu maddə  

d) 8-ci maddə 

e) 7-ci maddə 

 

 

Sual 82:  Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatda olan bütün nəqliyyat 

vasitələrinə “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 27 - ci 



maddəsinin ikinci və üçüncü hissələrində nəzərdə tutulmuş orqanlarda ildə neçə 

dəfə texniki baxış keçirilir? 

a) 1 

b) 2 

c) 6 

d) 4 

e) 8 

 

 

Sual 83: “Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 4 - cü maddəsində nə öz əksini tapmışdır? 

a) Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinin öz əmlakını 

qiymətləndirmək hüququ vardır. 

b) Hər kəsin öz əmlakını qiymətlənirmək üçün qiymətləndirici seçmək hüququ 

var 

c) Qiymətləndirici qanuna zidd fəaliyyətə yol verərsə məsuliyyətə cəlb olunur 

d) Qiymətləndirilən əmlak dövlət qeydiyyatından keçməlidir 

e) Hər hansı qiymətlənirilən əmlaka müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunur 

 

 

Sual 84: Ümumi halda qiymətləndirmə məqsədləri çoxsaylıdır. Onların vaciblik 

dərəcəsi hüququn müxtəlif sahələri tənzimlənir.Bunlar hansilardir? 1.maliyyə 

2vergi, gömrük 3. cinayət, ailə 4. mülki və inzibati qanunvericilik 

 

a) 1,2,3 

b) 2,3,4 

c) 1,3,4 

d) 1,2,3,4 

e) 1,2,4 
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Sual 85: Tək yüklənən oxun yer səthinə ötürdüyü (düşən) yükdür. 

a) Buraxıla bilən (konstruktiv) tam kütlə  

b) Tam kütlə 

c) NV - nin boş (yüksüz) kütləsi 

d) Oxa düşən kütlə 

e) NV - nin konstruktiv parametri 

 

 

Sual 86: Avtonəqliyyat vasitələrinin müəyyən dövrdə məcburi fasilələrsiz iş 

qabiliyyəti vəziyyətini qorumaq xüsusiyyətidir: 

a) Təhlükəsizlik 

b) Uzunömürlülük 

c) Ehtiyat (resurs) 

d) Işləmə (istismar, xidmət) müddəti 

e) ANV - nin son hədd vəziyyəti 

 

 

Sual 87: Avtonəqliyyat vasitələrinin texniki xidməti və təmiri üçün lazım olan 

fasilələrlə iş qabiliyyətinin son hədd vəziyyətinə qədər saxlaması xüsusiyyətidir: 

a) ANV - nin son hədd vəziyyəti 

b) Ehtiyat (resurs) 

c) Uzunömürlülük 

d) Işləmə (istismar, xidmət) müddəti 

e) Təhlükəsizlik 

 



Sual 88: Səmərələliyinin aşağı düşməsi ilə texniki sənədlərdə göstərilən 

təhlükəsizlik tələblərinin şərtləri ilə, gələcək istismarının mümkün olmaması ilə 

müəyyən edilir: 

a) Işləmə (istismar, xidmət) müddəti 

b) ANV - nin son hədd vəziyyəti 

c) Təhlükəsizlik 

d) Ehtiyat (resurs) 

e) Uzunömürlülük 

 

Sual 89: ANV - nin normativ texniki sənədlərlə müəyyən edilən son hədd 

vəziyyətinə qədər işləməsidir: 

a) Uzunömürlülük 

b) Təhlükəsizlik 

c) Işləmə (istismar, xidmət) müddəti 

d) Ehtiyat (resurs) 

e) ANV - nin son hədd vəziyyəti 

 

Sual 90: Normativ texniki sənədlərlə müəyyən edilən, son hədd vəziyyətinin 

meydana çıxması anına qədər ANV - nin istismarının davametmə müddətidir: 

a) Ehtiyat (resurs) 

b) Təhlükəsizlik 

c) Işləmə (istismar, xidmət) müddəti 

d) Uzunömürlülük 

e) ANV - nin son hədd vəziyyəti 

 

 

Sual 91: ANV - nin konstruktiv təhlükəsizliyi neçə növə ayrılır:?  

a) 2 



b) 4 

c) 3 

d) 5 

e) 7 

 

 

Sual 92: Avtonəqliyyat vasitlərindən prinsipi qiymətin düşməsini şərtləndirir:  

a) Geriləmə prinsipi. 

b) Azalan və artan məhsuldarlıq prinsipi. 

c) Rəqabət prinsipi 

d) Asılılıq prinsipi 

e) Uyğunluq prinsipi 

 

 

Sual 93: Geriləmə prinsipi: 

a) Avtonəqliyyat vasitlərindən prinsipi qiymətin düşməsini şərtləndirir: 

b) Sahibkarlar əmlakdan əldə olunan gəliri artırmaq üçün yaxşılaşdırma işləri 

(kapital qoyuluşu vasitəsi ilə istehsal vasitələrinin dəyişilməsi və s.) 

görürlər: 

c) Avtonəqliyyat vasitlərindən daha yaxşı və səmərəli istifadə etmək üçün 

mövcud istifadə variantları digər mümkün variantlarla müqayisə edilir: 

d) Alıcının nəzərində əmlak obyektinin dəyəri bütün mənalarda onu təmin edə 

bilən obyekti tapa bilməsindədir 

e) Əmlak bazarına münasibətin, bazar şəraitinin və son nəticədə isə əmlakın 

qiymətinin dəyişməsinə gətirib çıxarır. 

 

 

Sual 94: Azalan və artan məhsuldarlıq prinsipi: 

a) Avtonəqliyyat vasitlərindən prinsipi qiymətin düşməsini şərtləndirir: 



b) Sahibkarlar əmlakdan əldə olunan gəliri artırmaq üçün yaxşılaşdırma 

işləri (kapital qoyuluşu vasitəsi ilə istehsal vasitələrinin dəyişilməsi və s.) 

görürlər: 

a. Avtonəqliyyat vasitlərindən daha yaxşı və səmərəli istifadə etmək üçün 

mövcud istifadə variantları digər mümkün variantlarla müqayisə edilir: 

c) Alıcının nəzərində əmlak obyektinin dəyəri bütün mənalarda onu təmin edə 

bilən obyekti tapa bilməsindədir 

d) Əmlak bazarına münasibətin, bazar şəraitinin və son nəticədə isə əmlakın 

qiymətinin dəyişməsinə gətirib çıxarır. 

 

 

 

Sual 95: Təhlükəsizlik yastıqları, təhlükəsiz sükan kalonkası, təhlükəsizlik kəməri, 

qapıların həncamələri, oturacaqlar və onların bağlanması (möhkəmləndirilməsi), 

baş altlıqları, bamperlər bunlar: 

a) Aktiv təhlükəsizliyi təmin edən ANV - nin konstruksiyasının əsas 

elementləridir. 

b) Passiv təhlükəsizliyi təmin edən ANV - nin konstruksiyasının əsas 

elementləridir. 

c) Qəzadan sonrakı təhlükəsizliyi təmin edən ANV - nin konstruksiyasının əsas 

elementləridir. 

d) Ekoloji təhlükəsizliyi təmin edən ANV - nin konstruksiyasının əsas 

elementləridir. 

e) düzgün cavab göstərilməyib 

 

 

Sual 96: Avtobusların sərnişin salonundan ehtiyat çıxışları, deşiklər (“lyuklar”) və 

qəza çıxışları üçün digər alətlər, siqnalizasiya, yanğınsöndürən, bloklama qurğuları 

– Bunlar:  



a) Qəzadan sonrakı təhlükəsizliyi təmin edən ANV - nin konstruksiyasının 

əsas elementləridir. 

b) Passiv təhlükəsizliyi təmin edən ANV - nin konstruksiyasının əsas 

elementləridir. 

c) Aktiv təhlükəsizliyi təmin edən ANV - nin konstruksiyasının əsas 

elementləridir. 

d) Ekoloji təhlükəsizliyi təmin edən ANV - nin konstruksiyasının əsas 

elementləridir. 

e) düzgün cavab göstərilməyib 

 

 

Sual 97: ANV - dəyərinin itkisinə gətirən səbəblərin növünə görə aşınma neçə cür 

olur? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

 

Sual 98: ANV - dəyərinin itkisinə gətirən səbəblərin növünə görə aşınmanın hansı 

növləri var(Tam dolğun cavab) 

a) funksional və xarici (mənəvi) 

b) fiziki, funksional və xarici (mənəvi) 

c) fiziki və xarici (mənəvi) 

d) xarici (mənəvi) 

e) funksional 

 

 



Sual 99: Daha səmərəli istifadə prinsipi: 

a) Avtonəqliyyat vasitlərindən prinsipi qiymətin düşməsini şərtləndirir: 

b) Sahibkarlar əmlakdan əldə olunan gəliri artırmaq üçün yaxşılaşdırma işləri 

(kapital qoyuluşu vasitəsi ilə istehsal vasitələrinin dəyişilməsi və s.) 

görürlər: 

a. Avtonəqliyyat vasitlərindən daha yaxşı və səmərəli istifadə etmək üçün 

mövcud istifadə variantları digər mümkün variantlarla müqayisə edilir: 

c) Alıcının nəzərində əmlak obyektinin dəyəri bütün mənalarda onu təmin edə 

bilən obyekti tapa bilməsindədir 

d) Əmlak bazarına münasibətin, bazar şəraitinin və son nəticədə isə əmlakın 

qiymətinin dəyişməsinə gətirib çıxarır. 

 

 

Sual 100: Əlaqələndirmə prinsipi. 

a) Avtonəqliyyat vasitlərindən prinsipi qiymətin düşməsini şərtləndirir: 

b) Sahibkarlar əmlakdan əldə olunan gəliri artırmaq üçün yaxşılaşdırma işləri 

(kapital qoyuluşu vasitəsi ilə istehsal vasitələrinin dəyişilməsi və s.) 

görürlər: 

c) Avtonəqliyyat vasitlərindən daha yaxşı və səmərəli istifadə etmək üçün 

mövcud istifadə variantları digər mümkün variantlarla müqayisə edilir: 

d) Alıcının nəzərində əmlak obyektinin dəyəri bütün mənalarda onu təmin 

edə bilən obyekti tapa bilməsindədir 

e) Əmlak bazarına münasibətin, bazar şəraitinin və son nəticədə isə əmlakın 

qiymətinin dəyişməsinə gətirib çıxarır. 

 

 

 

Sual 101: Kimyəvi aşınma hansı aşınmanın tərkib hissəsidir:? 

a) xarici (mənəvi) aşınma 



b) fiziki aşınma 

c) funksional aşınma 

a. mexaniki aşınma 

d) həm funksional aşınmanın həmdə xarici (mənəvi) aşınmanın 

 

 

Sual 102: Mexaniki aşınma hansı aşınmanın tərkib hissəsidir:? 

a) xarici (mənəvi) aşınma 

b) fiziki aşınma 

c) funksional aşınma 

d) mexaniki aşınma 

e) həm funksional aşınmanın həmdə xarici (mənəvi) aşınmanın 

 

 

Sual 103: İstismar prosesində əmələ gələn aşınma? 

a) Mexaniki aşınma  

b) Funksional aşınma 

c) Kimyəvi aşınma 

d) Xarici (mənəvi) aşınma 

e) heç biri 

 

 

Sual 104: İstifadə edilmədən ətraf mühitin təsiri nəticəsində aşınma :? 

a) Mexaniki aşınma  

b) Funksional aşınma 

c) Kimyəvi aşınma 

d) Xarici (mənəvi) aşınma 

e) heç biri 



Sual 105: Dəyişkənlik prinsipi: 

a) Avtonəqliyyat vasitlərindən prinsipi qiymətin düşməsini şərtləndirir: 

b) Sahibkarlar əmlakdan əldə olunan gəliri artırmaq üçün yaxşılaşdırma işləri 

(kapital qoyuluşu vasitəsi ilə istehsal vasitələrinin dəyişilməsi və s.) 

görürlər: 

c) Avtonəqliyyat vasitlərindən daha yaxşı və səmərəli istifadə etmək üçün 

mövcud istifadə variantları digər mümkün variantlarla müqayisə edilir: 

d) Alıcının nəzərində əmlak obyektinin dəyəri bütün mənalarda onu təmin edə 

bilən obyekti tapa bilməsindədir 

e) Əmlak bazarına münasibətin, bazar şəraitinin və son nəticədə isə 

əmlakın qiymətinin dəyişməsinə gətirib çıxarır. 

 

 

Sual 106: Rəqabət prinsipi :  

a) Ədalətli bazar dəyərinin formalaşmasına təsir göstərən amil 

b) Sahibkarlar əmlakdan əldə olunan gəliri artırmaq üçün yaxşılaşdırma işləri 

(kapital qoyuluşu vasitəsi ilə istehsal vasitələrinin dəyişilməsi və s.) 

görürlər: 

c) Avtonəqliyyat vasitlərindən daha yaxşı və səmərəli istifadə etmək üçün 

mövcud istifadə variantları digər mümkün variantlarla müqayisə edilir: 

d) Alıcının nəzərində əmlak obyektinin dəyəri bütün mənalarda onu təmin edə 

bilən obyekti tapa bilməsindədir 

e) Əmlak bazarına münasibətin, bazar şəraitinin və son nəticədə isə 

əmlakın qiymətinin dəyişməsinə gətirib çıxarır. 

06 

Sual 107: Elmi - texniki tərəqqi nə qədər sürətlə inkişaf edərsə 

a) ANV - nin mənəvi aşınması bir o qədər sürətlənər. 

b) ANV - nin mənəvi aşınması bir o qədər az aşınar 

c) ANV - nin mənəvi aşınması həm az aşınar, həmdə sürətlənər 



d) Elmi - texniki tərəqqi ilə ANV - nin mənəvi aşınması arasında heç bir əlaqə 

yoxdur 

e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

Sual 108: ANV - nin təkrar istehsalı üçün ictimai – zəruri xərclərin ixtisar edilməsi 

hesabına onların dəyərinin azalmasını əks etdirir.bu : 

a) Mənəvi aşınmanın ikinci formasıdır 

b) Mənəvi aşınmanın birinci formasıdır 

c) Kimyəvi aşınmadır 

d) Fiziki aşınmadır 

e) Funksional aşınmadır 

 

 

Sual 109: İqtisadi cəhətdən daha səmərəli, əlverişli, yüksək əmək məhsuldarlığına 

malik ANV - nin istehsalı nəticəsində baş verir.bu : 

a) Mənəvi aşınmanın ikinci formasıdır 

b) Mənəvi aşınmanın birinci formasıdır  

c) Kimyəvi aşınmadır 

d) Fiziki aşınmadır 

e) Funksional aşınmadır 

 

 

Sual 110: Fiziki aşınmasının səbəbi: 

a) plastiki deformasiya 

b) korroziya 

c) işləməkdən yorulma 

a. dağılma 

d) hamısı doğrudur 



Sual 111: Fiziki aşınmanın kəmiyyətinin hesablanmasının metodları hansı 

variantda düzgün göstərilib:? 

a) ekspert, iqtisadi – statistik 

b) iqtisadi – statisti, eksperimental - analitik metod: 

c) təshih etməklə normativ metod, amortizasiyanın əlavə edilməsi metodu.  

d) ekspert, təshih etməklə normativ metod 

e) bütün variantlarda fiziki aşınmanın kəmiyyətinin hesablanmasının 

metodları düzgün göstərilib 

 

 

Sual 112: Ekspert metodunun tərkib hissələri : 

a) gəlirliliyin azalması metodu; təmir tsiklinin mərhələli metodu; 

b) səmərəli yaş metodu;vəziyyətin ekspertizası metodu; 

c) istehsaldakı xüsusiyyətlərin aşağı düşməsi metodu; elementlər üzrə 

hesablama metodu 

a. elementlər üzrə hesablama metodu; birbaşa metod 

b. təmir tsiklinin mərhələli metodu; birbaşa metod 

 

Sual 113: İqtisadi – statistik metodun tərkib hissələri:  

a) istehsaldakı xüsusiyyətlərin aşağı düşməsi metodu; elementlər üzrə 

hesablama metodu; 

b) təmir tsiklinin mərhələli metodu; birbaşa metod 

c) gəlirliliyin azalması metodu; təmir tsiklinin mərhələli metodu; 

d) elementlər üzrə hesablama metodu; birbaşa metod 

a. səmərəli yaş metodu;vəziyyətin ekspertizası metodu; 

 

 

Sual 114: Tələb və təklif prinsipi : 



a) Avtonəqliyyat vasitlərinin maksimum dəyərinə satılmasına təsir göstərən 

amillərin, yəni müştərinin zövqünə və yerli bazarın ənənələrinə 

uyğunluğundan ibarətdir: 

b) Avtonəqliyyat vasitlərinin dəyərinə onu əhatə edən avtonəqliyyat 

vasitlərinin xarakterinin və dəyərinin təsirindən ibarətdir: 

c) Avtonəqliyyat vasitlərinin müəyyən müddət ərzində tələb təklifə uyğun 

gəldikdə qiymətin də həmin dövrdə sabitliyi təmin edilmiş olur: 

d) Əmlak bazarına münasibətin, bazar şəraitinin və son nəticədə isə əmlakın 

qiymətinin dəyişməsinə gətirib çıxarır. 

e) Alıcının nəzərində əmlak obyektinin dəyəri bütün mənalarda onu təmin edə 

bilən obyekti tapa bilməsindədir 

 

 

Sual 115: Uyğunluq prinsipi 

a) Avtonəqliyyat vasitlərinin maksimum dəyərinə satılmasına təsir 

göstərən amillərin, yəni müştərinin zövqünə və yerli bazarın ənənələrinə 

uyğunluğundan ibarətdir: 

b) Avtonəqliyyat vasitlərinin dəyərinə onu əhatə edən avtonəqliyyat 

vasitlərinin xarakterinin və dəyərinin təsirindən ibarətdir: 

c) Avtonəqliyyat vasitlərinin müəyyən müddət ərzində tələb təklifə uyğun 

gəldikdə qiymətin də həmin dövrdə sabitliyi təmin edilmiş olur: 

d) Əmlak bazarına münasibətin, bazar şəraitinin və son nəticədə isə əmlakın 

qiymətinin dəyişməsinə gətirib çıxarır. 

e) Alıcının nəzərində əmlak obyektinin dəyəri bütün mənalarda onu təmin edə 

bilən obyekti tapa bilməsindədir 

 

 

Sual 116: Eksperimental - analitik metodun tərkib hissələri: 



a) istehsaldakı xüsusiyyətlərin aşağı düşməsi metodu; elementlər üzrə 

hesablama metodu; 

b) səmərəli yaş metodu;vəziyyətin ekspertizası metodu; 

c) gəlirliliyin azalması metodu; təmir tsiklinin mərhələli metodu; 

d) təmir tsiklinin mərhələli metodu; birbaşa metod 

e) səmərəli yaş metodu; gəlirliliyin azalması metodu; 

 

 

Sual 117: Təshih etməklə normativ metod; istismar müddətinin əvvəlindən yürüşü 

və yaşını nəzərə almaqla hesablama metodu; amortizasiyanın əlavə edilməsi 

metodu:  

a. ANV - nin fiziki aşınmasının hesablanması metodlarıdır 

b) ANV - nin mənəvi aşınmasının hesablanması metodlarıdır 

c) ANV - nin funksional aşınmasının hesablanması metodlarıdır 

d) ANV - nin həm mənəvi həmdə funksional aşınmasının hesablanması 

metodlarıdır 

e) bütün cavablar yalnışdır. 

 

 

Sual 118: ANV- nin istehsal (buraxılış) tarixi müəyyən edilir: 

a) yalnız qeydiyyat sənədlərinə əsasən 

b) yalnız qeydiyyat şəhadətnaməsinə əsasən  

c) yalnız məlumat kitablarına əsasən 

d) həm qeydiyyat sənədləri, həm qeydiyyat şəhadətnaməsi həm də 

məlumat kitablarına əsasən 

e) düzgün cavab yoxdur 

 

 



Sual 119: Maşın və nəqliyyat vasitələrinin qalıq dəyərinin qiymətləndirilməsi 

metodikasında normativ aktın quruluşu və məzmununu hansı ardıcılıqla olmalıdır ? 

1. Ümumi müddəalar 2. NV - nin xarakteristikalarının, vəziyyətinin və 

zədələnməsinin təyin edilməsi. 3. Zədələnmiş NV - nin dəyərinin və bərpa 

dəyərinin təyin edilməsi 4. Zədələnmə nəticəsində NV - nın dəyərinin azalmasının 

təyin edilməsi 5. NV - nin dəyərinin təyin edilməsi. 

a) 5,1,3,2,4 

b) 1,2,3,4,5 

c) 1,5,2,3,4 

d) 5,4,3,2,1 

e) 1,5,2,3,4 

 

 

Sual 120: Əgər baş vermiş istismar qüsurlarının aradan qaldırılması üçün az əmək 

tələb olunursa onda dəqiqləşdirmə aparmadan əvəz ediləcək detalların həcmini NV 

- nin qalıq dəyərinin neçə faizi qədər qəbul etmək olar:? 

a) 15% 

b) 5% 

c) 20% 

d) 25% 

e) 10% 

 

Sual 121: NV - nin aşınması səviyyəsi hər il istismar xərclərinin neçə faizi qədəri 

kimi qəbul olunur. 

a) 7% 

b) 9% 

c) 10% 

d) 8% 

e) 15% 



Sual 122: NV - nin əsaslı təmir olunmuş hissələrinin aşınması analoji yeni 

vasitələrin resurslarının səviyyəsindən neçə faiz artıq olur. 

a) 10% 

b) 20% 

c) 15% 

d) 5% 

e) 25% 

 

 

Sual 123: Asılılıq prinsipi: 

a) Avtonəqliyyat vasitlərinin maksimum dəyərinə satılmasına təsir göstərən 

amillərin, yəni müştərinin zövqünə və yerli bazarın ənənələrinə 

uyğunluğundan ibarətdir: 

b) Avtonəqliyyat vasitlərinin dəyərinə onu əhatə edən avtonəqliyyat 

vasitlərinin xarakterinin və dəyərinin təsirindən ibarətdir: 

c) Avtonəqliyyat vasitlərinin müəyyən müddət ərzində tələb təklifə uyğun 

gəldikdə qiymətin də həmin dövrdə sabitliyi təmin edilmiş olur: 

d) Əmlak bazarına münasibətin, bazar şəraitinin və son nəticədə isə əmlakın 

qiymətinin dəyişməsinə gətirib çıxarır. 

e) Alıcının nəzərində əmlak obyektinin dəyəri bütün mənalarda onu təmin edə 

bilən obyekti tapa bilməsindədir 
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Sual 124: Nəqliyyat vasitəsinin təmir və ya bərpa dəyəri: 

a) NV - nin zədələnməsinin aradan qaldırılması dəyəri əmək və material 
xətclərini, üstəlik xərcləri, vergiləri və digər məcburi ödəmələri və 
həmçinin mənfəəti özündə birləşdirir 

b) Müəssisənin balansında olan və onun ləğvi prosesində reallaşan NV-nin 
dəyəridir 



c) NV - nin dəyəri onun istifadə edilmə məqsədlərindən və mövcud şəraitdən 
asılı olaraq təyin edilir. 

d) NV - nin sığortalanması zamanı sığorta müqaviləsinin bağlanması anında 
hesablanan bazar dəyəridir 

e) bütün cavablar yalnışdır 

 

 

Sual 125: Nəqliyyat vasitəsinə zədələnmədən dəyən zərərin dəyəri: 

a) NV - nin dəyəri onun istifadə edilmə məqsədlərindən və mövcud şəraitdən 
asılı olaraq təyin edilir. 

b) NV - nin sığortalanması zamanı sığorta müqaviləsinin bağlanması anında 
hesablanan bazar dəyəridir 

c) Müəssisənin balansında olan və onun ləğvi prosesində reallaşan NV-nin 
dəyəridir 

d) Zədələnmiş NV - ni texniki cəhətdən əvvəlki (saz) vəziyyətinə gətirmək 
üçün onun təmirinə (bərpasına) çəkilən məsrəflər və ya alınan 
zədələnmələr nəticəsində təmir üzrə ayrı-ayrı növ işlərin aparılan 
zaman dəyən xüsusi zərəri nəzərə almaqla onun dəyərinin 
ucuzlaşmasının miqdarıdır. 

e) bütün cavablar yalnışdır 

 

 

Sual 126: Nəqliyyat vasitəsinin əmtəə dəyərinin itirilməsi: 

a) NV - nin sığortalanması zamanı sığorta müqaviləsinin bağlanması anında 
hesablanan bazar dəyəridir 

b) NV - nin dəyəri onun istifadə edilmə məqsədlərindən və mövcud şəraitdən 
asılı olaraq təyin edilir. 

c) Təmir (bərpa) üzrə ayrı - ayrı işlər apardıqdan sonra NV -nin həndəsi 
parametrlərinin, konstruksiya materiallarının, fiziki - kimyəvi 
xassələrinin və iş proseslərinin xarakteristikalarının bərpa olunmaz 
dəyişməsi ilə müşaiyət olunan dəyər itkisinin miqdarıdır 

d) Müəssisənin balansında olan və onun ləğvi prosesində reallaşan NV-nin 
dəyəridir 

e) bütün cavablar yalnışdır 



Sual 127: Nəqliyyat vasitəsinin konstruksiyasının dəyişməsinə sərf olunmuş 
dəyəri: 

a) NV - nin sığortalanması zamanı sığorta müqaviləsinin bağlanması anında 
hesablanan bazar dəyəridir 

b) NV - nin dəyəri onun istifadə edilmə məqsədlərindən və mövcud şəraitdən 
asılı olaraq təyin edilir. 

c) Müəssisənin balansında olan və onun ləğvi prosesində reallaşan NV-nin 
dəyəridir 

d) bütün cavablar yalnışdır 
e) NV - nin konstruksiyasının dəyişməsinə sərf edilmiş dəyər özündə əmək 

və material xərclərini, üstəlik xərcləri, vergiləri və digər məcburi 
ödəmələri, həmçinin mənfəəti birləşdirir. 

 

 

Sual 128: Nəqliyyat vasitəsinin konstruksiya elementlərinin (ehtiyyat hissələrinin) 
dəyəri: 

a) NV - nin sığortalanması zamanı sığorta müqaviləsinin bağlanması anında 
hesablanan bazar dəyəridir 

b) NV - nin dəyəri onun istifadə edilmə məqsədlərindən və mövcud şəraitdən 
asılı olaraq təyin edilir. 

c) Müəssisənin balansında olan və onun ləğvi prosesində reallaşan NV-nin 
dəyəridir 

d) bütün cavablar yalnışdır 
e) Rəqabət şəraitində, açıq bazarda, sövdələşən tərəflər düşünərək hərəkət 

edirlərsə, lazım olan bütün informasiyalara malikdirsə və həmçinin 
sövdələşmə (satış) qiymətinə hər hansı bir fövqəladə öhdəlik təsir 
etmirsə NV - nin konstruksiya elementlərinin (ehtiyyat hissələrinin) 
daha çox ehtimal edilən satış qiymətidir.  

 

 

Sual 129: Nəqliyyat vasitəsinin təmiri üçün materialların dəyəri: 

a) Rəqabət şəraitində, açıq bazarda, sövdələşən tərəflər düşünərək hərəkət 
edirlərsə, lazım olan bütün informasiyalara malikdirsə və həmçinin 
sövdələşmə (satış) qiymətinə hər hansı bir fövqəladə öhdəlik təsir 



etmirsə NV - nin təmiri üçün ayrı-ayrı materialların ölçü vahidinin 
satıldığı daha çox ehtimal olunan qiymətidir. 

b) NV - nin sığortalanması zamanı sığorta müqaviləsinin bağlanması anında 
hesablanan bazar dəyəridir 

c) NV - nin dəyəri onun istifadə edilmə məqsədlərindən və mövcud şəraitdən 
asılı olaraq təyin edilir. 

d) Müəssisənin balansında olan və onun ləğvi prosesində reallaşan NV-nin 
dəyəridir 

e) bütün cavablar yalnışdır 

 

 

Sual 130: Nəqliyyat vasitəsinin təmiri üzrə xidmətin dəyəri:  

a. NV - nin sığortalanması zamanı sığorta müqaviləsinin bağlanması anında 
hesablanan bazar dəyəridir 

b) Sövdələşmə tərəflərinin düşünərək hərəkət etdiyi, lazım olan bütün 
informasiyalara malik olduğu və həmçinin sövdələşmə qiymətinə hər 
hansı bir fövqəladə öhdəlik təsir etmirsə, rəqabət şəraitində, açıq 
bazarda təklif oluna bilən NV - nin təmiri üzrə əmək tutumu vahidinin 
daha çox ehtimal olunan qiymətidir. 

c) NV - nin dəyəri onun istifadə edilmə məqsədlərindən və mövcud şəraitdən 
asılı olaraq təyin edilir. 

d) Müəssisənin balansında olan və onun ləğvi prosesində reallaşan NV-nin 
dəyəridir 

e) bütün cavablar yalnışdır 

 

 

Sual 131: Təkərli nəqliyyat vasitələri (avtomobillər) üçün vurma işarəsi ilə ayrılan 
iki rəqəmli təkər formulu işarələnməsi qəbul edilmişdir. Birinci rəqəm nəyi 
göstərir? 

a) təkərlərin ümumi sayını 
b) aparan təkərləri (ikiqat təkər bir təkər kimi hesablanır) 
c) Təkərlərin markasını 
d) təkərlərin kefiyyətini 
e) istehsal olunduğu ölkəni 



Sual 132: Təkərli nəqliyyat vasitələri (avtomobillər) üçün vurma işarəsi ilə ayrılan 
iki rəqəmli təkər formulu işarələnməsi qəbul edilmişdir. İkinci rəqəm nəyi göstərir? 

a) təkərlərin ümumi sayını 
b) aparan təkərləri (ikiqat təkər bir təkər kimi hesablanır) 
c) Təkərlərin markasını 
d) təkərlərin kefiyyətini 
e) istehsal olunduğu ölkəni 

 

 

Sual 133: ANV - nin konstruktiv təhlükəsizliyi necə növə ayrılır 

a) 1 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 7 

 

 

Sual 134: Bir çox ədəbiyyatlarda ANV - nin fiziki aşınmasının hesablanması 
metodları necə təsnifatlandırılır?  

a) texniki vəziyyətə nəzarətlə fiziki aşınmanın hesablanması metodu 
b) göstərilən hər bir təsnifləşdirmədən istifadə olunur 
c) təshih etməklə normativ metod 
d) istismar müddətinin əvvəlindən yürüşü və yaşını nəzərə almaqla hesablama 

metodu 
e) amortizasiyanın əlavə edilməsi metodu  

 

 

Sual 135: Fiziki aşınmanın kəmiyyətinin hesablanması metodlarının aşağıdakı kimi 
təsnifatı aparılır:a) ekspert b) iqtisadi – statistik c) sosial-iqtisadi d) eksperimental - 
analitik metod 

  a),b),c);  



 b),c), 

 a),c),d);  

 a),b),d);  

 a),b),c),d) 

 

 

Sual 136: Aşağıdakılardan fiziki aşınmanın kəmiyyətinin hesablanmasının ekspert 
metoduna aiddir: 

a) səmərəli yaş metodu 
b) iqtisadi – statistik: 
c) gəlirliliyin azalması metodu 
d) təmir tsiklinin mərhələli metodu; 
e) eksperimental - analitik metod: 

 

 

Sual 137: Aşağıdakılardan fiziki aşınmanın kəmiyyətinin hesablanmasının ekspert 
metoduna aiddir: 

a) istehsaldakı xüsusiyyətlərin aşağı düşməsi metodu; 
b) elementlər üzrə hesablama metodu; 
c) birbaşa metod. 
d) səmərəli yaş metodu; 
e) təmir tsiklinin mərhələli metodu; 

 

 

Sual 138: Fiziki aşınmasının hesablanması metodlarına aiddir: 

a) texniki vəziyyətə nəzarətlə fiziki aşınmanın hesablanması metodu; 
b) təshih etməklə normativ metod; 
c) istismar müddətinin əvvəlindən yürüşü və yaşını nəzərə almaqla hesablama 

metodu; 
d) amortizasiyanın əlavə edilməsi metodu; 
e) sadalananların hamısı 



Sual 139: ANV - nin orta illik yürüşü 40 min km-ə qədər olduqda akkumlyator 
batareyalarının dəyişənə kimi xidmət müddətini neçə ilə məsləhət görülür? 

a) 5 il 
b) 4 il 
c) 6 il 
d) 10 il 
e) 3 il 

 

 

Sual 140: ANV - nin orta illik yürüşü 40 min km - dən çox olduqda akkumlyator 
batareyalarının dəyişənə kimi xidmət müddətini neçə ilə məsləhət görülür? 

a) 5 il 
b) 4il; 
c) 6il; 
d) 10il 
e) 3il.  

 

 

Sual 141: Aşağıdakılardan biri NV-nin konstruktiv təhlükəsizliyinin növünə aid 
deyil. 

a) aktiv təhlükəsizlik; 
b) passiv təhlükəsizlik ; 
c) iqtisadi təhlükəsizlik ; 
d) qəzadan sonra təhlükəsizlik; 
e) ekoloji təhlükəsizlik 

 

Sual 142: Nəqliyyat vasitəsinin bərpa dəyəri: 

a) Qiymətləndirmə tarixinə və qiymətləndirmə yerində, qiymətləndirilən 
ANV-yə tam oxşar və ya anoloq olan, istismar müddətinin əvvəlindən 
yürüşü və işlənmə (xidmət) müddəti qiymətləndirilən ANV-nin alınma 
tarixinə, istismar müddətinin əvvəlinə bərabər olan ANV-nin dəyəridir. 



b) Qiymətləndirmə tarixində, qiymətləndirmə yerində, qiymətləndirilən ANV - 
yə tam oxşar və ya anoloq olan təzə ANV - nin dəyəridir. 

c) Müəssisənin balansında olan və onun ləğvi prosesində reallaşan NV-nin 
dəyəridir 

d) NV - nin dəyəri onun istifadə edilmə məqsədlərindən və mövcud şəraitdən 
asılı olaraq təyin edilir. 

e) NV - nin sığortalanması zamanı sığorta müqaviləsinin bağlanması anında 
hesablanan bazar dəyəridir 

 

 

Sual 143: Nəqliyyat vasitəsinin qalıq bərpa dəyəri: 

a) Müəssisənin balansında olan və onun ləğvi prosesində reallaşan NV-nin 
dəyəridir 

b) NV - nin dəyəri onun istifadə edilmə məqsədlərindən və mövcud şəraitdən 
asılı olaraq təyin edilir. 

c) NV - nin sığortalanması zamanı sığorta müqaviləsinin bağlanması anında 
hesablanan bazar dəyəridir 

d) Qiymətləndirmə tarixində, qiymətləndirmə yerində, qiymətləndirilən ANV - 
yə tam oxşar və ya anoloq olan təzə ANV - nin dəyəridir. 

e) Aşınmanı nəzərə almaqla yenidən qiymətləndirmədən sonra ANV - nin 
dəyəridir. 

 

Sual 144: Aşınmanı nəzərə almaqla yenidən qiymətləndirmədən sonra ANV - nin 
dəyəridir. 

a) Aşınmanı nəzərə almaqla yenidən qiymətləndirmədən sonra ANV - nin 
dəyəridir. 

b) Qiymətləndirmə tarixində, qiymətləndirmə yerində, qiymətləndirilən 
ANV - yə tam oxşar və ya anoloq olan təzə ANV - nin dəyəridir. 

c) Müəssisənin balansında olan və onun ləğvi prosesində reallaşan NV-nin 
dəyəridir 

d) NV - nin dəyəri onun istifadə edilmə məqsədlərindən və mövcud şəraitdən 
asılı olaraq təyin edilir. 

e) NV - nin sığortalanması zamanı sığorta müqaviləsinin bağlanması anında 
hesablanan bazar dəyəridir 

 



Sual 145: Nəqliyyat vasitəsinin skrap (tullantı) dəyəri: 

a) Özünün ehtiyyatını tam işləyən NV - nin, aldığı zədələrdən sonra 
bərpası mümkün olmayan (NV - nin bütün aqreqatlarının, 
qovşaqlarının və detallarının metal tullantısına aid olmaq şərtilə) 
dəyəridir. 

b) Qiymətləndirmə tarixində, qiymətləndirmə yerində, qiymətləndirilən ANV - 
yə tam oxşar və ya anoloq olan təzə ANV - nin dəyəridir. 

c) Müəssisənin balansında olan və onun ləğvi prosesində reallaşan NV-nin 
dəyəridir 

d) NV - nin dəyəri onun istifadə edilmə məqsədlərindən və mövcud şəraitdən 
asılı olaraq təyin edilir. 

e) NV - nin sığortalanması zamanı sığorta müqaviləsinin bağlanması anında 
hesablanan bazar dəyəridir 

 

 

Sual 146: Müqayisə yanaşmasının qüsurları aşağıdakı variantların hansında əks 
olunub: 

a) Bu yanaşma keçmiş hadisələrə əsaslandığına görə, gələcək ehtimalları 
nəzərə almır. 

b) Bu, bazar məlumatlarına tam əsaslanan yeganə yanaşmadır. 
c) Bu alıcının və satıcının mövcud real təcrübəsini əks etdirir. 
d) Alıcı və satıcıların bazarda yaranan konyunkturaya cavab reaksiyası bu 

yanaşmada qeyd-şərtsiz olaraq özünü göstərir. 
e) sadalananlardan hamısı müqayisə yanaşmasının qüsurudur. 

 

 

Sual 147: Müqayisə yanaşmasının üstünlüyü aşağıdakı variantların hansında əks 
olunub. 

a) Bu, bazar məlumatlarına tam əsaslanan yeganə yanaşmadır 
b) Müqayisə olunan obyekt üzrə məlumatların əldə edilməsi çətinliyi 
c) Bir sıra düzəlişlərin edilməsi zəruriliyi 
d) Bu yanaşma keçmiş hadisələrə əsaslandığına görə, gələcək ehtimalları 

nəzərə almır. 
e) sadalananlardan hər biri müqayisə yanaşmasının üstün cəhətləridir.  



Sual 148: Müqayisə yanaşması tətbiq edilərkən oxşarların müqayisəsi zamanı 
vacib olan 4 zəruri amil hansılardır: 

a) satış tarixi, yerləşdiyi yer, fiziki səciyyəsi, satış şərtləri 
b) Satış tarixi, satış həcmi, fiziki səciyyəsi, satış şərtləri 
c) satış tarixi, yerləşdiyi yer, fiziki səciyyəsi, satış həcmi 
d) yerləşdiyi yer, fiziki səciyyəsi, satış şərtləri, satışın həcmi 
e) satış tarixi, yerləşdiyi yer, satış həcmi, satış şərtləri. 

 

 

Sual 149: Bazar satışlarının müqayisəsi yolu ilə qiymətləndirmənin aparılması 
ardıcıllığı hansı varianda düzgün əsk olunub? 1. Əmlak bazarında analoji 
qiymətləndirmə obyektləri üzrə vəziyyətin təhlili üçün məlumatların seçilməsi 2. 
Müvafiq müqayisə vahidlərinin müəyyənləşdirilməsi 3. Analoqların bazar dəyəri 
barədə müqayisə və təhlillərin aparılması 4. Müqayisə obyektləri üzrə təshih 
olunmuş dəyər gös¬təriciləri sırasının vahid göstəriciyə, yaxud qiymətlən¬dirmə 
obyektinin dəyəri diapazonuna gətirilməsi 5. Müqayisə vahidlərinin dəyərinin 
müqayisə elementləri üzrə təshihinin aparılması 6. Zəruri müqayisə elementlərinin 
seçilməsi 

a. 1,3,2,6,5,4 
b) 1,2,3,4,5,6, 
c) 6,5,4,3,2,1 
d) 1,3,2,4,5,6 
e) 1,6,5.3,2,4 

 

 

Sual 150: Fiziki aşınmanın intensivliyi nədən asılıdır?(səhv variantı göstər) 

a) ANV-nin konstruksiyasının keyfiyyətindən 
b) istismar şəraitindən, yürüşündən 
c) iş növbəliyindən, onlara texniki xidmətin keyfiyyətindən 
d) sürücülərinin ixtisaslaşma (peşəkarlıq) səviyyəsindən 
e) ETT-in sürətlə inkişafından 

 

 



Sual 151: Müqayisə yanaşmasının tətbiqi ilə qiymətləndirmə prosesi¬nin üçüncü 
mərhələsi hansı prosesi əhatə edir? 

a) Müvafiq müqayisə vahidlərinin müəyyənləşdirilməsi. 
b) Müqayisə obyektləri üzrə təshih olunmuş dəyər gös¬təriciləri sırasının vahid 

göstəriciyə, yaxud qiymətlən¬dirmə obyektinin dəyəri diapazonuna 
gətirilməsi 

c) Müqayisə vahidlərinin dəyərinin müqayisə elementləri üzrə təshihinin 
aparılması. 

d) Əmlak bazarında analoji qiymətləndirmə obyektləri üzrə vəziyyətin təhlili 
üçün məlumatların seçilməsi 

e) Analoqların bazar dəyəri barədə müqayisə və təhlillərin aparılması 
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Sual 152: Müqayisənin satış şərtləri elementi hansı variantda düzgün izah 
olunmuşdur.? 

a) əmlakın əldə edilməsinin qeyri-ənənəvi səbəbləri nəticəsində satışın xalis 
bazar şərtlərindən kənarlaşması hallarında müqayisə üçün seçilmiş 
müvafiq obyektləri müqayisə olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud 
onların satış qiymətlərində düzəlişlər aparmağa imkan verir. 

b) əmlak bazarında alqı-satqı əməliyyatlarının dinamikasına və buna müvafiq 
olaraq satış qiymətlərinin səviyyəsinə vaxt amilinin təsirini 
müəyyənləşdirməyə imkan verir 

c) bu element vasitəsi ilə qiymətləndirilən daşınmaz əmlakın yerləşdiyi ərazi 
müvafiq dəyəri dəyişmək xassəsinə malik olur 

d) bu element vasitəsi ilə daşınmaz əmlak obyekti borc vəsaitləri cəlb 
edilməklə alındıqda, yaxud ödənişlər nağd pulla yerinə yetirildikdə aparılır 

e) Hamısı düzdür. 

 

Sual 153: Müqayisənin satış vaxtı elementi hansı variantda düzgün izah 
olunmuşdur.? 



a) əmlak bazarında alqı-satqı əməliyyatlarının dinamikasına və buna 
müvafiq olaraq satış qiymətlərinin səviyyəsinə vaxt amilinin təsirini 
müəyyənləşdirməyə imkan verir 

b) əmlakın əldə edilməsinin qeyri-ənənəvi səbəbləri nəticəsində satışın xalis 
bazar şərtlərindən kənarlaşması hallarında müqayisə üçün seçilmiş müvafiq 
obyektləri müqayisə olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud onların satış 
qiymətlərində düzəlişlər aparmağa imkan verir. 

c) bu element vasitəsi ilə qiymətləndirilən daşınmaz əmlakın yerləşdiyi ərazi 
müvafiq dəyəri dəyişmək xassəsinə malik olur. 

d) bu element vasitəsi ilə daşınmaz əmlak obyekti borc vəsaitləri cəlb 
edilməklə alındıqda, yaxud ödənişlər nağd pulla yerinə yetirildikdə aparılır 

a. Hamısı düzdür. 

 

 

Sual 154: Müqayisənin ötürülmüş mülkiyyət hüquqları elementi hansı variantda 
düzgün izah olunmuşdur:? 

a) qiymətləndirilən obyektin hüquqi reallıqları onun dəyərinin və satış 
qiymətinin müəyyənləşdirilməsində həlledici rol oynayır. 

b) bu element vasitəsi ilə təshihlər daşınmaz əmlak obyekti borc vəsaitləri cəlb 
edilməklə alındıqda, yaxud ödənişlər nağd pulla yerinə yetirildikdə aparılır 

c) əmlakın əldə edilməsinin qeyri-ənənəvi səbəbləri nəticəsində satışın xalis 
bazar şərtlərindən kənarlaşması hallarında müqayisə üçün seçilmiş müvafiq 
obyektləri müqayisə olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud onların satış 
qiymətlərində düzəlişlər aparmağa imkan verir. 

d) bu element vasitəsi ilə qiymətləndirilən daşınmaz əmlakın yerləşdiyi ərazi 
müvafiq dəyəri dəyişmək xassəsinə malik olur. 

e) hamısı səhvdir. 

 

 

Sual 155: Müqayisənin aktivlərin əldə edilməsi zamanı maliyyə hesablaşmalarının 
şərtləri elementi hansı variantda düzgün izah olunmuşdur:? 

a) bu element vasitəsi ilə təshihlər daşınmaz əmlak obyekti borc vəsaitləri 
cəlb edilməklə alındıqda, yaxud ödənişlər nağd pulla yerinə yetirildikdə 
aparılır 



b) qiymətləndirilən obyektin hüquqi reallıqları onun dəyərinin və satış 
qiymətinin müəyyənləşdirilməsində həlledici rol oynayır 

c) əmlakın əldə edilməsinin qeyri-ənənəvi səbəbləri nəticəsində satışın xalis 
bazar şərtlərindən kənarlaşması hallarında müqayisə üçün seçilmiş müvafiq 
obyektləri müqayisə olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud onların satış 
qiymətlərində düzəlişlər aparmağa imkan verir. 

d) əmlak bazarında alqı-satqı əməliyyatlarının dinamikasına və buna müvafiq 
olaraq satış qiymətlərinin səviyyəsinə vaxt amilinin təsirini 
müəyyənləşdirməyə imkan verir 

e) hamısı səhvdir. 

 

 

Sual 156: Müqayisənin fiziki xüsusiyyətlər elementi hansı variantda düzgün izah 
olunmuşdur:? 

a) qiymətləndirilən obyektin faydalılığının müəyyən edilməsinə imkan 
verən binanın tikilməsi tarixini, onun mövcud vəziyyətini, tikinti 
materiallarının növünü, memarlıq xassələrini, torpaq sahəsinin və 
binanın özünün ölçülərini, formasını müəyyənləşdirməyə imkan verir. 

b) bu element vasitəsi ilə təshihlər daşınmaz əmlak obyekti borc vəsaitləri cəlb 
edilməklə alındıqda, yaxud ödənişlər nağd pulla yerinə yetirildikdə aparılır 

c) əmlak bazarında alqı-satqı əməliyyatlarının dinamikasına və buna müvafiq 
olaraq satış qiymətlərinin səviyyəsinə vaxt amilinin təsirini 
müəyyənləşdirməyə imkan verir 

d) əmlakın əldə edilməsinin qeyri-ənənəvi səbəbləri nəticəsində satışın xalis 
bazar şərtlərindən kənarlaşması hallarında müqayisə üçün seçilmiş müvafiq 
obyektləri müqayisə olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud onların satış 
qiymətlərində düzəlişlər aparmağa imkan verir. 

e) hamısı düzdür. 

 

 

Sual 157: Müqayisənin əmlakın yerləşdiyi ərazi elementi hansı variantda düzgün 
izah olunmuşdur? 

a) torpaq sahələrinin müxtəlif təbii iqlim zonalarında, müxtəlif 
kateqoriyalı yaşayış məntəqələrində, müxtəlif funksional və iqtisadi 
planlaşdırılma zonalarında və daha perspektiv inkişafa qadir olan 



regionlarda yerləşməsi bu kimi hallarla dəyəri dəyişmək xassəsinə 
malikdir. 

b) bu element vasitəsi ilə təshihlər daşınmaz əmlak obyekti borc vəsaitləri cəlb 
edilməklə alındıqda, yaxud ödənişlər nağd pulla yerinə yetirildikdə aparılır 

c) əmlak bazarında alqı-satqı əməliyyatlarının dinamikasına və buna müvafiq 
olaraq satış qiymətlərinin səviyyəsinə vaxt amilinin təsirini 
müəyyənləşdirməyə imkan verir 

d) əmlakın əldə edilməsinin qeyri-ənənəvi səbəbləri nəticəsində satışın xalis 
bazar şərtlərindən kənarlaşması hallarında müqayisə üçün seçilmiş müvafiq 
obyektləri müqayisə olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud onların satış 
qiymətlərində düzəlişlər aparmağa imkan verir. 

e) hamısı düzdür. 

 

 

Sual 158: Müqayisə yanaşmasına aid aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır.? 

a) gələcək hadisələrə, əsasən də potensial alıcının görə və duya bildiyi 
perspektivə istinad edir 

b) bu yanaşmaya «bazar satışlarının müqayisəsi» və yaxud da, «müqayisəli 
yanaşma» da deyirlər 

c) Qiymətləndirmə obyektinin dəyərinin müəyyən edilməsinə müqayisə 
mövqeyindən yanaşmaya qiymətləndirilən obyektin analoqları ilə aparılmış 
alqı-satqı əməliyyatları barədə kifayət qədər bazar məlumatları olduğu 
hallarda istinad olunur 

d) konkret bazar şəraitində onun alıcıların və satıcıların real cari təcrübəsini əks 
etdirir. 

e) müqayisə yanaşmasında əsasən bazar məlumatlarına istinad olunur. 

 

 

Sual 159: Azərbaycanda əhalinin min nəfərinə düşən ANV - nin sayı 2007-ci ildə 
neçə ədəd olmuşdur? 

a) 90 
b) 80 
c) 85 
d) 100 
e) 120 



 

Sual 160: Müqayisə yanaşmasına aid aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur? 

a) Qiymətləndirmə obyektinin dəyərinin müəyyən edilməsinə müqayisə 
mövqeyindən yanaşmaya qiymətləndirilən obyektin analoqları ilə 
aparılmış alqı-satqı əməliyyatları barədə kifayət qədər bazar 
məlumatları olduğu hallarda istinad olunur 

b) gələcək hadisələrə, əsasən də potensial alıcının görə və duya bildiyi 
perspektivə istinad edir 

c) real bazar vəziyyəti, tələb və təklif nəzərə alınmadan mövcud əmlakın fərqli 
qiymətləndirilməsi üzrə metodların məcmusudur 

d) müqayisə mövqeyindən yanaşma zamanı daşınmaz əmlakın dəyəri torpağın 
dəyəri ilə bu sahədə aparılmış yaxşılaşdırmaların dəyərinin (onların 
köhnəlmə məbləği çıxılmaqla) cəminə bərabərdir. 

e) qiymətləndirmə obyektindən gözlənilən gəlirin müəyyən edilməsinə 
əsaslanmaqla, obeyktin qiymətləndirilməsi üzrə mövcud olan metodların 
məcmusunu özündə əks etdirir 

 

 

Sual 161: Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur. 

a) Qiymətləndirmə obyektinin dəyərinin müəyyən edilməsinə müqayisə 
mövqeyindən yanaşmaya qiymətləndirilən obyektin analoqları ilə 
aparılmış alqı-satqı əməliyyatları barədə kifayət qədər bazar 
məlumatları olduğu hallarda istinad olunur 

b) Müqayisə yanaşması gələcək hadisələrə, əsasən də potensial alıcının görə və 
duya bildiyi perspektivə istinad edir 

c) Müqayisənin ötürülmüş mülkiyyət hüquqları elementi vasitəsi ilə təshihlər 
daşınmaz əmlak obyekti borc vəsaitləri cəlb edilməklə alındıqda, yaxud 
ödənişlər nağd pulla yerinə yetirildikdə aparılır 

d) Müqayisə yanaşmasının digər yanaşmalardan fərqli olaraq qüsurlu cəhətləri 
yoxdur. 

e) hamısı səhvdir. 

 

 

Sual 162: Aşağıdakı fikirlərdən hansı yalnışdır. 



a) Müqayisənin satış şərtləri elementi əmlak bazarında alqı-satqı 
əməliyyatlarının dinamikasına və buna müvafiq olaraq satış 
qiymətlərinin səviyyəsinə vaxt amilinin təsirini müəyyənləşdirməyə 
imkan verir 

b) Müqayisənin satış vaxtı elementi əmlakın əldə edilməsinin qeyri-ənənəvi 
səbəbləri nəticəsində satışın xalis bazar şərtlərindən kənarlaşması hallarında 
müqayisə üçün seçilmiş müvafiq obyektləri müqayisə olunanlar sırasından 
çıxarmağa, yaxud onların satış qiymətlərində düzəlişlər aparmağa imkan 
verir. 

c) Ötürülmüş mülkiyyət hüquqları, satış şərtləri, əmlakın yerləşdiyi ərazi 
qiymətləndirmə obyektinin əsas müqayisə elementləri sırasına daxildir. 

d) Müqayisə yanaşmasının həm üstün həm də qüsurlu cəhətləri vardır. 
e) Hamısı düzdür. 

 

Sual 163: Uyğunluq pozulmuşdur  

a. Müqayisənin satış vaxtı elementi – bu element vasitəsi ilə təshihlər 
daşınmaz əmlak obyekti borc vəsaitləri cəlb edilməklə alındıqda, yaxud 
ödənişlər nağd pulla yerinə yetirildikdə aparılır 

b) satış tarixi, yerləşdiyi yer, fiziki səciyyəsi, satış şərtləri - müqayisə 
yanaşması tətbiq edilərkən oxşarların müqayisəsi zamanı vacib olan zəruri 
olan amillərdir. 

c) Müqayisə yanaşması - bazar məlumatlarına tam əsaslanan yeganə 
yanaşmadır. 

d) Müqayisə yanaşması -bazar məlumatlarına tam əsaslanan yeganə yanaşma 
olması onun üstün cəhətlərindən biridir. 

e) Uyğunluq pozulmamışdır. 

 

 

Sual 164: Uyğunluq gözlənilmişdir: 

a) Müqayisə yanaşması - keçmiş hadisələrə əsaslandığına görə, gələcək 
ehtimalları nəzərə almır bu onun qusurlu cəhətidir. 

b) Müqayisə yanaşması - keçmiş hadisələrə əsaslandığına görə, gələcək 
ehtimalları nəzərə almır bu onun üstün cəhətidir. 

c) Müqayisə yanaşması - alıcının və satıcının mövcud real təcrübəsini əks 
etdirir. Bu onun qusurlu cəhətidir. 



d) Müqayisə yanaşması - Alıcı və satıcıların bazarda yaranan konyunkturaya 
cavab reaksiyası bu yanaşmada qeyd-şərtsiz olaraq özünü göstərir bu onun 
qüsurlu cəhətidir. 

e) hər birində uyğunluq gözlənilmişdir. 

 

 

Sual 165: Müqayisə yanaşmasının bazar məlumatlarına tam əsaslanan yeganə 
yanaşma olması bu : 

a) üstün cəhətidir. 
b) qüsurlu cəhətidir 
a. Müqayisə yanaşmasının bazar məlumatlarına əsaslanmır 
c) hamısı düzdür 
d) hamısı səhvdir. 

 

Sual 166: Müqayisə yanaşmasına aid olan fikirlərdən hansı doğrudur: 

a) müqayisə yanaşmasının həm üstün həmdə qüsurlu cəhətləri 
mövcuddur. 

b) müqayisə yanaşmasının yalnız üstün cəhətləri mövcuddur. 
c) müqayisə yanaşmasının yalnız qüsurlu cəhətləri 
d) hamısı düzdür. 
e) hamısı səhvdir. 

 

 

Sual 167: ANV - nin son hədd vəziyyəti nədir?  

a) onun səmərələliyinin aşağı düşməsi ilə texniki sənədlərdə göstərilən 
təhlükəsizlik tələblərinin şərtləri ilə, gələcək istismarının mümkün 
olmaması ilə müəyyən edilir. 

b) ANV - nin normativ texniki sənədlərlə müəyyən edilən son hədd vəziyyətinə 
qədər işləməsidir. Avtonəqliyyat vasitələrinin ehtiyatı (resursu) km yürüşlə 
ölçülür 

c) normativ texniki sənədlərlə müəyyən edilən, son hədd vəziyyətinin meydana 
çıxması anına qədər ANV - nin istismarının davametmə müddətidir. 



d) normativ texniki sənədlərlə müəyyən edilən, son hədd vəziyyətinin meydana 
çıxması anına qədər ANV - nin istismarının davametmə müddəti deyil. 

e) avtonəqliyyat vasitələrinin texniki xidməti və təmiri üçün lazım olan 
fasilələrlə iş qabiliyyətinin son hədd vəziyyətinə qədər saxlaması 
xüsusiyyətidir. 

 

 

Sual 168: Passiv təhlükəsizlik nədir? 

a) qəzadan sonra xüsusilə yanğın, suyun dolması və s. ilə müşayət olunan 
hallarda kabinədən və bandan insanların tez çıxmasını təmin edən 
avtonəqliyyat vasitələrinin konstruksiyasının özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə 
xarakterizə olunur 

b) avtonəqliyyat vasitələrinin yaratdığı səs - küylə və mühərrikdən çıxan 
işlənmiş qazlarla atmosferin çirklənməsi ilə müəyyən edilir. 

c) yol - nəqliyyat hadisələri zamanı avtonəqliyyat vasitələrinin 
konstruksiyasının insanları ölümdən və ya xəsarətlərdən qorunmasını 
təmin edən imkanlarıdır 

d) ANV - nin qiymətləndirilməsi zamanı tələb olunan əsas sənədlərdən biri 
nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsidir. 

e) düzgün cavab yoxdur 
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Sual 169: Qiymətləndirilən obyektin hüquqi reallıqları onun dəyərinin və satış 
qiymətinin müəyyənləşdirilməsində həlledici rol oynayır- Bu hansı əsas müqayisə 
elementidir:? 

a) Ötürülmüş mülkiyyət hüquqları elementi 
b) satış şərtləri elementi  
c) Əmlakın yerləşdiyi ərazi elementi 
d) Qiymətləndirmə obyektinin fiziki xüsusiyyətləri elementi 
e) Satış vaxtı elementi 

 

 



Sual 170: Əmlak bazarında alqı-satqı əməliyyatlarının dinamikasına və buna 
müvafiq olaraq satış qiymətlərinin səviyyəsinə vaxt amilinin təsirini 
müəyyənləşdirməyə imkan verir - Bu hansı əsas müqayisə elementidir:? 

a) Satış vaxtı elementi 
b) Ötürülmüş mülkiyyət hüquqları elementi 
c) Əmlakın yerləşdiyi ərazi elementi 
d) Qiymətləndirmə obyektinin fiziki xüsusiyyətləri elementi 
e) satış şərtləri elementi  

 

 

Sual 171: Bu element vasitəsi ilə təshihlər daşınmaz əmlak obyekti borc vəsaitləri 
cəlb edilməklə alındıqda, yaxud ödənişlər nağd pulla yerinə yetirildikdə aparılır- 
Bu hansı əsas müqayisə elementidir:? 

a) Aktivlərin əldə edilməsi zamanı maliyyə hesablaşmalarının şərtləri 
elementi 

b) Ötürülmüş mülkiyyət hüquqları elementi 
c) Əmlakın yerləşdiyi ərazi elementi 
d) Qiymətləndirmə obyektinin fiziki xüsusiyyətləri elementi 
e) Satış şərtləri elementi  

 

 

Sual 172: Qiymətləndirilən obyektin faydalılığının müəyyən edilməsinə imkan 
verən binanın tikilməsi tarixini, onun mövcud vəziyyətini, tikinti materiallarının 
növünü, memarlıq xassələrini, torpaq sahəsinin və binanın özünün ölçülərini, 
formasını müəyyənləşdirməyə imkan verir- Bu hansı əsas müqayisə elementidir:? 

a) Qiymətləndirmə obyektinin fiziki xüsusiyyətləri elementi 
b) Aktivlərin əldə edilməsi zamanı maliyyə hesablaşmalarının şərtləri elementi 
c) Ötürülmüş mülkiyyət hüquqları elementi 
d) Əmlakın yerləşdiyi ərazi elementi 
e) Satış şərtləri elementi  

 

 



Sual 173: Torpaq sahələrinin müxtəlif təbii iqlim zonalarında, müxtəlif 
kateqoriyalı yaşayış məntəqələrində, müxtəlif funksional və iqtisadi planlaşdırılma 
zonalarında və daha perspektiv inkişafa qadir olan regionlarda yerləşməsi bu kimi 
hallarla dəyəri dəyişmək xassəsinə malikdir-Bu hansı əsas müqayisə elementidir:? 

a) Əmlakın yerləşdiyi ərazi elementi 
b) Satış şərtləri elementi  
a. Ötürülmüş mülkiyyət hüquqları elementi 
c) Aktivlərin əldə edilməsi zamanı maliyyə hesablaşmalarının şərtləri elementi 
d) Qiymətləndirmə obyektinin fiziki xüsusiyyətləri elementi 

 

 

Sual 174: Müqayisə yanaşmasında istifadə olunan mühüm təshih tipləri 
hansılardır? 

a) faiz xarakterli təshihlər, dəyər (pul) xarakterli təshihlər, ümumi 
qruplaşdırma yolu ilə aparılan təshihlər. 

b) qeyri faiz xarakterli təshihlər, dəyər (pul) xarakterli təshihlər 
c) ümumi qruplaşdırma yolu ilə aparılan təshihlər,qeyri faiz xarakterli təshihlər 
d) heç birindən 
e) yalnız dəyər (pul) xarakterli təshihlər 

 

 

Sual 175: Xərc yanaşmasının əsasını hansı prinsipi təşkil edir? 

a) bölüşdürmə 
b) əvəzetmə 
c) müqayisə 
d) gəlir prinsipi 
e) təyinetmə 

 

 

Sual 176: Qiymətləndiricini narahat edən problemləri neçə mühüm qrupa bölmək 
olar? 

a) 1 



b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 7 

 

 

Sual 177: Aşağıdakı fikirlərdən hansı yalnışdır? 

a) Dəyər (pul) xarakterli təshihlər – nəticələrə düzəlişlərin faiz ifadələri ilə 
aparılması nəzərdə tutur. 

b) Faiz xarakterli təshihlər – nisbi kəmiyyət təshihləridir və nəticələrə 
düzəlişlərin faiz ifadələri ilə aparılması nəzərdə tutur. 

c) Pul təshihləri qiymətləndirmə obyektinin satış qiymətinə hər hansı mütləq 
kəmiyyət qədər əlavəni (+) və ya azalmanı (-) nəzərdə tutur. 

d) Dəyər (pul) xarakterli təshihlər – mütləq kəmiyyətlər vasitəsilə aparılır. 
e) Hamısı yanlışdır. 

 

 

Sual 178: Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur: 

a) Faiz xarakterli təshihlər nisbi kəmiyyət təshihləridir və nəticələrə 
düzəlişlərin faiz ifadələri ilə aparılması nəzərdə tutur. 

b) Dəyər (pul) xarakterli təshihlər – nəticələrə düzəlişlərin faiz ifadələri ilə 
aparılması nəzərdə tutur. 

c) Faiz xarakterli təshihlər qiymətləndirmə obyektinin satış qiymətinə hər hansı 
mütləq kəmiyyət qədər əlavəni (+) və ya azalmanı (-) nəzərdə tutur 

d) Faiz xarakterli təshihlər mütləq kəmiyyət təshihləridir və nəticələrə 
düzəlişlərin faiz ifadələri ilə aparılması nəzərdə tutur 

e) Hamısı doğrudur. 

 

 

Sual 179: Daşınmaz əmlakı bazar satışlarının müqayisəsi mövqeyindən 
yanaşmaqla qiymətləndirən qiymətləndirici müvafiq təshihlərin hesablanması üçün 
hansı metodlardan istifadə edir? 



a) kəmiyyət və keyfiyyət 
b) birbaşa və dolayı 
c) analiz və sintez 
d) birbaşa və sintez 
e) hamısı səhvdir.  

 

 

Sual 180: Müqayisəsi mövqeyindən yanaşmaqla təshihlərin hesablanması üçün 
istifadə olunan kəmiyyət metodlarına daxildir:  

a) Məlumat cütlüklərinin təhlili, Statistik təhlil, Qrafik təhlil 
b) Bölgü əsasında təhlil, Nisbətlərin müqayisəli təhlili, Fərdi sorğular əsasında 

təhlil 
c) Statistik təhlil, Nisbətlərin müqayisəli təhlili, Fərdi sorğular əsasında təhlil 
d) Gəlirlilik göstəricilərinin təhlili, Məlumat cütlüklərinin təhlili, Qrafik təhlil 
e) hamısı səhvdir. 

 

 

Sual 181: Müqayisəsi mövqeyindən yanaşmaqla təshihlərin hesablanması üçün 
istifadə olunan kəmiyyət metodlarına daxildir: 

a) Meyllərin (həssas amillərin) təhlili, Xərclərin təhlili, Ikinci dərəcəli 
məlumatların təhlili 

b) Gəlirlilik göstəricilərinin təhlili, Bölgü əsasında təhlil, Məlumat 
cütlüklərinin təhlili 

c) Nisbətlərin müqayisəli təhlili, Statistik təhlil, Qrafik təhlil 
d) Bölgü əsasında təhlil, Məlumat cütlüklərinin təhlili, Statistik təhlil, 
e) Fərdi sorğular əsasında təhlil, Qrafik təhlil, Məlumat cütlüklərinin təhlili 

 

 

Sual 182: Müqayisəsi mövqeyindən yanaşmaqla təshihlərin hesablanması üçün 
istifadə olunan keyfiyyət metodlarına daxildir: 

a) Nisbətlərin müqayisəli təhlili, Bölgü əsasında təhlil, Fərdi sorğular 
əsasında təhlil 



b) Məlumat cütlüklərinin təhlili, Statistik təhlil, Qrafik təhlil 
c) Meyllərin (həssas amillərin) təhlili, Xərclərin təhlili, Ikinci dərəcəli 

məlumatların təhlili 
d) Gəlirlilik göstəricilərinin təhlili, Bölgü əsasında təhlil, Məlumat 

cütlüklərinin təhlili 
e) Nisbətlərin müqayisəli təhlili, Statistik təhlil, Qrafik təhlil 

 

 

Sual 183: Xərc mövqeyindən yanaşma zamanı daşınmaz əmlakın dəyəri nəyə 
bərabərdir? 

a) torpağın dəyəri ilə bu sahədə aparılmış yaxşılaşdırmaların dəyərinin 
(onların köhnəlmə məbləği çıxılmaqla) cəminə bərabərdir. 

b) əmlakı dəyəri ilə bu sahədə aparılmış yaxşılaşdırmaların dəyərinin (onların 
köhnəlmə məbləği çıxılmaqla) cəminə bərabərdir. 

c) torpağın dəyəri ilə bu sahədə aparılmış yaxşılaşdırmaların dəyərinin (onların 
köhnəlmə məbləği çıxılmaqla) fərqinə bərabərdir 

d) torpağın dəyəri ilə bu sahədə aparılmış yaxşılaşdırmaların dəyərinin (onların 
köhnəlmə məbləği çıxılmaqla) nisbətinə bərabərdir. 

e) torpağın dəyəri ilə bu sahədə aparılmış yaxşılaşdırmaların dəyərinin (onların 
köhnəlmə məbləği çıxılmaqla) hasilinə bərabərdir. 

 

 

Sual 184: Qiymətləndirmə obyektinin bərpa dəyəri hesablanarkən istifadə olunan 
metodlar hansılardır? 

a) Qiymətləndirilən əmlakın və onun analoqunun hazırlanması və inkişafına 
sərf olunan xərclərə əsaslanan metodlar 

b) Obyektin dəyərinin iriləşdirilmiş göstəricilərinə əsaslanan metodlar 
c) işin növü və binanın hissələri üzrə iriləşdirilmiş göstəricilərə əsaslanan 

metodlardar 
d) Obyektin hissələrinin fərdi qiymət¬ləndirilməsi (resurs metodu) qaydasına 

əsaslanan metodlar 
e) bütün cavablar doğrudur 

 

 



Sual 185: Obyektin tikintisinə çəkilən xərclər barədə kifayət qədər məlumatlar 
olmadıqda qiymətləndirici nədən istifadə etməlidir? 

a) Bu zaman obyektin qiymətləndirilməsi mümkün deyil 
b) yaxın vaxtlarda tikilmiş eyni obyektin satış məlumatlarından istifadə 

etmək tövsiyə olunur 
c) hamısı düzgündür 
d) düzgün cavab yoxdur 
e) gələcəkdə tikilə biləcək hər hansı obyektin məlumatlarından istifadə etmək 

tövsiyə olunur 

 

 

Sual 186: Tikintiyə aid layihə-smeta sənədləri olmadığı təqdirdə, obyektin bərpa 
dəyəri necə hesablanır? 

a) ümumiləşdirilmiş indekslərlə 
b) Xüsüsiləşdirilmiş indekslərlə 
c) informasiya indeksləri 
d) artırılmış indekslər 
e) sərbəst indekslər 

 

 

Sual 187: Hesablama prosesini sadələşdirmək üçün iri şəhərlərdə bərpa dəyəri nə 
qədər sahənin bərpasının dəyəri kimi müəyyənləşdirilir? 

a) 2 kv.m 
b) 1 kv.m 
c) 4 kv.m 
d) 3 kv.m 
e) 4 kv.m 

 

 

Sual 188: Əlavə (qalıq) məhsuldarlıq prinsipi: 

a) Təbii sərvətlərin məhdudluğu ilə bağlıdır 



b) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulan əmlak 
hüququ sistemi əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun dünyanın sivil 
ənənələrinə uyğun surətdə bölüşdürülməsinə, satılmasına, bağışlanmasına, 
icarəyə verilməsinə və s. imkan verir. 

c) istehsal amillərinin zəruriliyi ilə hesablaşmalıdır 
d) İstehsal amillərinin düzgün əlaqələndirilməsindən ibarətdir 
e) Avtonəqliyyat vasitlərinin bazar dəyəri məqsədli sürətdə həyata keçirilən və 

Avtonəqliyyat vasitlərinin dəyərini formalaşdıran yeni vəsait qoyuluşu 
amilinin təsiri ilə artır 

 

Sual 189: İstehsal amillərinin düzgün əlaqələndirilməsindən ibarətdir 

a) Təbii sərvətlərin məhdudluğu ilə bağlıdır 
b) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulan əmlak 

hüququ sistemi əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun dünyanın sivil 
ənənələrinə uyğun surətdə bölüşdürülməsinə, satılmasına, bağışlanmasına, 
icarəyə verilməsinə və s. imkan verir. 

c) istehsal amillərinin zəruriliyi ilə hesablaşmalıdır 
d) İstehsal amillərinin düzgün əlaqələndirilməsindən ibarətdir 
e) Avtonəqliyyat vasitlərinin bazar dəyəri məqsədli sürətdə həyata keçirilən və 

Avtonəqliyyat vasitlərinin dəyərini formalaşdıran yeni vəsait qoyuluşu 
amilinin təsiri ilə artır 

 

 

Sual 190: Kapital qoyuluşu prinsipi: 

a) Təbii sərvətlərin məhdudluğu ilə bağlıdır 
b) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulan əmlak 

hüququ sistemi əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun dünyanın sivil 
ənənələrinə uyğun surətdə bölüşdürülməsinə, satılmasına, bağışlanmasına, 
icarəyə verilməsinə və s. imkan verir. 

c) istehsal amillərinin zəruriliyi ilə hesablaşmalıdır 
d) İstehsal amillərinin düzgün əlaqələndirilməsindən ibarətdir 
a. Avtonəqliyyat vasitlərinin bazar dəyəri məqsədli sürətdə həyata 

keçirilən və Avtonəqliyyat vasitlərinin dəyərini formalaşdıran yeni 
vəsait qoyuluşu amilinin təsiri ilə artır 

 



Sual 191: Avtonəqliyyat vasitlərinin qiymətləndirilməsində ətraf mühitlə bağlı olan 
prinsiplər: 

a) Yararlılıq prinsipi,Əvəzləmə prinsipi 
b) Kapital qoyuluşu prinsipi,Əlavə (qalıq) məhsuldarlıq prinsipi  
c) Asılılıq prinsipi ,Uyğunluq prinsipi 
d) Gözlənilən faydalılıq prinsipi, Uyğunluq prinsipi 
e) Əvəzləmə prinsipi, Asılılıq prinsipi 

 

Sual 192: Avtonəqliyyat vasitlərinin qiymətləndirilməsində ətraf mühitlə bağlı olan 
prinsiplər: 

a) Yararlılıq prinsipi,Əvəzləmə prinsipi 
b) Kapital qoyuluşu prinsipi,Əlavə (qalıq) məhsuldarlıq prinsipi  
c) Əvəzləmə prinsipi, Asılılıq prinsipi 
d) Gözlənilən faydalılıq prinsipi, Uyğunluq prinsipi 
e) Tələb və təklif prinsipi, Rəqabət prinsipi 

 

 

Sual 193: Avtonəqliyyat vasitlərinin qiymətləndirilməsində ətraf mühitlə bağlı olan 
prinsiplər: 

a) Balanslaşdırma (mütənasib və son məhsuldarlıq həddi) prinsipi , Optimal 
(iqtisadi) həcm prinsipi 

b) Yararlılıq prinsipi , Əvəzləmə prinsipi 
c) Əvəzləmə prinsipi, Asılılıq prin¬sipi  
d) Gözlənilən faydalılıq prinsipi, Uyğunluq prinsipi 
e) Əlaqələndirmə prinsipi, Dəyişkənlik prinsipi  

 

 

Sual 194: Avtonəqliyyat vasitlərinin qiymətləndirilməsində ətraf mühitlə bağlı olan 
prinsiplər: 

a) Balanslaşdırma (mütənasib və son məhsuldarlıq həddi) prinsipi , Optimal 
(iqtisadi) həcm prinsipi 

b) Yararlılıq prinsipi , Əvəzləmə prinsipi 



c) Əvəzləmə prinsipi, Asılılıq prinsipi  
d) Gözlənilən faydalılıq prinsipi, Uyğunluq prinsipi 
e) Daha səmərəli istifadə prinsipi ,Azalan və artan məhsuldarlıq 

 

 

Sual 195: Avtonəqliyyat vasitlərinin qiymətləndirilməsində ətraf mühitlə bağlı olan 
prinsiplər: 

a) Balanslaşdırma (mütənasib və son məhsuldarlıq həddi) prinsipi , Optimal 
(iqtisadi) həcm prinsipi 

b) Yararlılıq prinsipi , Əvəzləmə prinsipi 
c) Əvəzləmə prinsipi, Asılılıq prin¬sipi  
d) Gözlənilən faydalılıq prinsipi, Uyğunluq prinsipi 
e) Azalan və artan məhsuldarlıq prinsipi, Geriləmə prinsipi  

 

Sual 196: Avtonəqliyyat vasitlərinin dəyərinə onu əhatə edən avtonəqliyyat 
vasitlərinin xarakterinin və dəyərinin təsirindən ibarətdir: 

a) Uyğunluq prinsipi 
b) Asılılıq prinsipi 
c) Tələb və təklif prinsipi 
d) Rəqabət prinsipi 
e) Dəyişkənlik prinsipi 

 

 

Sual 197: Avtonəqliyyat vasitlərinin maksimum dəyərinə satılmasına təsir göstərən 
amillərin, yəni müştərinin zövqünə və yerli bazarın ənənələrinə uyğunluğundan 
ibarətdir:  

a) Uyğunluq prinsipi 
b) Asılılıq prinsipi 
c) Tələb və təklif prinsipi 
a. Rəqabət prinsipi 
d) Dəyişkənlik prinsipi 
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Sual 198: Qrafik təhlil metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur? 

a) Bu metod statistik təhlil metodunun variantı olmaqla, təshihlərin 
kəmiyyətini müqayisə elementləri üçün xüsusi düsturların köməkliyi ilə 
qurulmuş qrafik əyrilər əsasında müəyyənləldiriməsini nəzərdə tutur. 

b) Bu metod nəzəri baxımından bir-birinin eyni olan, yalnız bir parametri üzrə 
fərqlənən obyektlərin satışı barədə məlumatların təhlilinə əsaslanır 

c) Bu metod təshihlərin qiymətləndirilən yaxud anoloji obyektlə birbaşa əlaqəsi 
olmayan məlumatlar əsasında aparılmasına əsaslanır 

d) Bu metod təshihlərin binanın amortizasiya olunmuş dəyərinin təhlil 
olunması əsasında aparılmasına əsaslanır. 

e) Bu metod göstəriciləri fərqlənən obyektlərin satışı barədə məlumatlardan 
qiymətə daha güclü təsir göstərən və bazarda baş verən proseslərə həssas 
olan amillərin müəyyənləşdirilməsinə əsaslanır. 

 

 

Sual 199: Meyllərin (həssas amillərin) təhlili metodu hansı variantda düzgün izah 
olunmuşdur?  

a) Bu metod göstəriciləri fərqlənən obyektlərin satışı barədə 
məlumatlardan qiymətə daha güclü təsir göstərən və bazarda baş verən 
proseslərə həssas olan amillərin müəyyənləşdirilməsinə əsaslanır. 

b) Bu metod statistik təhlil metodunun variantı olmaqla, təshihlərin 
kəmiyyətini müqayisə elementləri üçün xüsusi düsturların köməkliyi ilə 
qurulmuş qrafik əyrilər əsasında müəyyənləldiriməsini nəzərdə tutur. 

c) Bu metod məlumatlar massivinin korrelyasiya-reqressiya təhlili metodları ilə 
araşdırılması nəticəsində daşınmaz əmlakın fərdi xüsusiyyətlərinin 
dəyişməsi ilə satış qiymətinin dəyişməsi arasında əlaqələrin 
müəyyənləşdirilməsinə əsaslanır 

d) Bu metod nəzəri baxımından bir-birinin eyni olan, yalnız bir parametri üzrə 
fərqlənən obyektlərin satışı barədə məlumatların təhlilinə əsaslanır 

e) Bu metod təshihlərin qiymətləndirilən yaxud anoloji obyektlə birbaşa əlaqəsi 
olmayan məlumatlar əsasında aparılmasına əsaslanır. 

 

 



Sual 200: Xərclərin təhlili metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur? 

a) Bu metod təshihlərin binanın amortizasiya olunmuş dəyərinin təhlil 
olunması əsasında aparılmasına əsaslanır. 

b) Bu metod nəzəri baxımından bir-birinin eyni olan, yalnız bir parametri üzrə 
fərqlənən obyektlərin satışı barədə məlumatların təhlilinə əsaslanır 

c) Bu metod təshihlərin qiymətləndirilən yaxud anoloji obyektlə birbaşa əlaqəsi 
olmayan məlumatlar əsasında aparılmasına əsaslanır. 

d) Bu metod göstəriciləri fərqlənən obyektlərin satışı barədə məlumatlardan 
qiymətə daha güclü təsir göstərən və bazarda baş verən proseslərə həssas 
olan amillərin müəyyənləşdirilməsinə əsaslanır. 

e) Bu metod statistik təhlil metodunun variantı olmaqla, təshihlərin 
kəmiyyətini müqayisə elementləri üçün xüsusi düsturların köməkliyi ilə 
qurulmuş qrafik əyrilər əsasında müəyyənləldiriməsini nəzərdə tutur. 

 

 

Sual 201: İkinci dərəcəli məlumatların təhlili metodu hansı variantda düzgün izah 
olunmuşdur? 

a) Bu metod təshihlərin qiymətləndirilən yaxud anoloji obyektlə birbaşa 
əlaqəsi olmayan məlumatlar əsasında aparılmasına əsaslanır. 

b) Bu metod göstəriciləri fərqlənən obyektlərin satışı barədə məlumatlardan 
qiymətə daha güclü təsir göstərən və bazarda baş verən proseslərə həssas 
olan amillərin müəyyənləşdirilməsinə əsaslanır. 

a. Bu metod təshihlərin binanın amortizasiya olunmuş dəyərinin təhlil 
olunması əsasında aparılmasına əsaslanır. 

c) Bu metod məlumatlar massivinin korrelyasiya-reqressiya təhlili metodları ilə 
araşdırılması nəticəsində daşınmaz əmlakın fərdi xüsusiyyətlərinin 
dəyişməsi ilə satış qiymətinin dəyişməsi arasında əlaqələrin 
müəyyənləşdirilməsinə əsaslanır 

d) Bu metod nəzəri baxımından bir-birinin eyni olan, yalnız bir parametri üzrə 
fərqlənən obyektlərin satışı barədə məlumatların təhlilinə əsaslanır. 

 

 

Sual 202: Nibətlərin müqayisəli təhlili metodu hansı variantda düzgün izah 
olunmuşdur? 



a) Bu Metod məlumat cütlüklərinin təhlili metoduna bənzəyir və ondan 
yalnız təshihlərin faizlə deyil, dəyərlə ifadə olunması ilə fərqlənir. 

b) Bu metod obyektin dəyəri barədə daşınmaz əmlak bazarının peşəkar 
iştirakçılarının, satıcıların və alıcıların rəyinin öyrənilməsinə əsaslanır. 

c) Bu metod müqayisə olunan obyektlərin gəlirlik göstəricilərinin təhlil 
olunmasıdır 

d) Bu metod statistik təhlil metodunun variantı olmaqla, təshihlərin 
kəmiyyətini müqayisə elementləri üçün xüsusi düsturların köməkliyi ilə 
qurulmuş qrafik əyrilər əsasında müəyyənləldiriməsini nəzərdə tutur. 

e) hamısı səhvdir 

 

 

Sual 203: Bölgü əsasında təhlil metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur? 

a) Bu metod müqayisəli satışların qiymətləndirilən obyektə uyğunluğ 
dərəcəsinin dəyişməsi əsasında bölünməsinə əsaslanır. 

b) Bu metod obyektin dəyəri barədə daşınmaz əmlak bazarının peşəkar 
iştirakçılarının, satıcıların və alıcıların rəyinin öyrənilməsinə əsaslanır 

c) Bu metod təshihlərin binanın amortizasiya olunmuş dəyərinin təhlil 
olunması əsasında aparılmasına əsaslanır 

d) Bu metod müqayisə olunan obyektlərin gəlirlik göstəricilərinin təhlil 
olunmasıdır 

e) Bu metod təshihlərin qiymətləndirilən yaxud anoloji obyektlə birbaşa əlaqəsi 
olmayan məlumatlar əsasında aparılmasına əsaslanır. 

 

 

Sual 204: Fərdi sorğular metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur? 

a) Bu metod obyektin dəyəri barədə daşınmaz əmlak bazarının peşəkar 
iştirakçılarının, satıcıların və alıcıların rəyinin öyrənilməsinə əsaslanır. 

b) Bu metod təshihlərin binanın amortizasiya olunmuş dəyərinin təhlil 
olunması əsasında aparılmasına əsaslanır 

c) Bu metod müqayisəli satışların qiymətləndirilən obyektə uyğunluğ 
dərəcəsinin dəyişməsi əsasında bölünməsinə əsaslanır. 

d) Bu metod təshihlərin qiymətləndirilən yaxud anoloji obyektlə birbaşa əlaqəsi 
olmayan məlumatlar əsasında aparılmasına əsaslanır. 

e) Hamısı səhvdir. 



Sual 205: Gəlirlik göstəricilərinin təhlili metodu hansı variantda düzgün izah 
olunmuşdur? 

a) Bu metod müqayisə olunan obyektlərin gəlirlik göstəricilərinin təhlil 
olunmasıdır və iki göstəricidən - ümumi renta (gəlir) 
mültiplikatorundan və kapitallaşmanin ümumi əmsalından istifadə 
olunur. 

b) Bu metod müqayisəli satışların qiymətləndirilən obyektə uyğunluğ 
dərəcəsinin dəyişməsi əsasında bölünməsinə əsaslanır. 

c) Bu metod obyektin dəyəri barədə daşınmaz əmlak bazarının peşəkar 
iştirakçılarının, satıcıların və alıcıların rəyinin öyrənilməsinə əsaslanır 

d) Bu metod təshihlərin qiymətləndirilən yaxud anoloji obyektlə birbaşa əlaqəsi 
olmayan məlumatlar əsasında aparılmasına əsaslanır. 

e) Bu metod təshihlərin binanın amortizasiya olunmuş dəyərinin təhlil 
olunması əsasında aparılmasına əsaslanır. 

 

Sual 206: Nisbətlərin müqayisəli təhlili metodu hansı mərhəllərdən ibarətdir. 

a) Qiymətləndirilən obyektin dəyərinə təsir göstərən amillərin 
müəyyənləşdirilməsi; Kəmiyyət yaxud keyfiyyət metodlarından istifadə 
etməklə, hər bir müqayisə elementi üzrə aparılan təshihlərin 
hesablanması; Bütün elementlər üzrə yekun təshih aparmaqla müqayisə 
olunan obyektlərin qiymətinin hesablanması; Qiymətləndirilən obyektin 
dəyəri haqqında yekun rəyin bildirilməsi üçün təshih olunmuş satış 
qiymətlərinin təhlili. 

b) Qiymətləndirilən obyektin dəyərinə təsir göstərən amillərin 
müəyyənləşdirilməsi; Bütün elementlər üzrə yekun təshih aparmaqla 
müqayisə olunan obyektlərin qiymətinin hesablanması; Qiymətləndirilən 
obyektin dəyəri haqqında yekun rəyin bildirilməsi üçün təshih olunmuş satış 
qiymətlərinin təhlili. 

c) Kəmiyyət yaxud keyfiyyət metodlarından istifadə etməklə, hər bir müqayisə 
elementi üzrə aparılan təshihlərin hesablanması; Bütün elementlər üzrə 
yekun təshih aparmaqla müqayisə olunan obyektlərin qiymətinin 
hesablanması; Qiymətləndirilən obyektin dəyəri haqqında yekun rəyin 
bildirilməsi üçün təshih olunmuş satış qiymətlərinin təhlili. 

d) Bütün elementlər üzrə yekun təshih aparmaqla müqayisə olunan obyektlərin 
qiymətinin hesablanması; Qiymətləndirilən obyektin dəyəri haqqında yekun 
rəyin bildirilməsi üçün təshih olunmuş satış qiymətlərinin təhlili. 

a. hamısı səhvdir. 



Sual 207: Ümumi renta mültiplikatoru nəyi ifadə edir? 

a) Obyektin satış qiymətinin potensial ümumi gəlirə (PGİ) yaxud həqiqi 
ümumi gəlirə (EGİ) olan nisbətini ifadə edir. 

b) Bazarın müvafiq seqmentindən seçilmiş anoloji daşınmaz əmlak 
obyektlərinin təmin etdiyi xalis əməliyyat gəlirinin onların satış qiymətlərinə 
nisbəti kimi hesablanır. 

c) potensial ümumi gəlirin həqiqi ümumi gəlirə nisbəti ifadə edir 
d) hamısı səhvdir 
e) xalis əməliyyat gəlirinin potensial ümumi gəlirə nisbətini ifadə edir. 

 

 

Sual 208: Kapitallaşmanın ümumi əmsalı necə hesablanır? 

a) Bazarın müvafiq seqmentindən seçilmiş anoloji daşınmaz əmlak 
obyektlərinin təmin etdiyi xalis əməliyyat gəlirinin onların satış 
qiymətlərinə nisbəti kimi hesablanır. 

b) Obyektin satış qiymətinin potensial ümumi gəlirə (PGİ) yaxud həqiqi 
ümumi gəlirə (EGİ) olan nisbətini ifadə edir 

c) xalis əməliyyat gəlirinin potensial ümumi gəlirə nisbətini ifadə edir. 
d) potensial ümumi gəlirin həqiqi ümumi gəlirə nisbəti ifadə edir 
e) Hamısı səhvdir. 

 

Sual 209: Daha az əməktutumlu olan yanaşma hansıdır? 

a) gəlir yanaşmasi 
b) xərc yanaşmasi 
c) yalnız müqayisə yanaşması 
d) gəlir yanaşmasi,xərc yanaşmasi 
e) müqayisə yanaşması, gəlir yanaşmasi 

 

 

Sual 210: Bu metod nəzəri baxımından bir-birinin eyni olan, yalnız bir parametri 
üzrə fərqlənən obyektlərin satışı barədə məlumatların təhlilinə əsaslanır. Bu hansı 
metoddur? 



a) Məlumat cütlüklərinin təhlilidir 
b) Statistik təhlil 
c) Qrafik təhlil 
d) Meyllərin (həssas amillərin) təhlili 
e) Xərclərin təhlili 

 

 

Sual 211: Bu metod məlumatlar massivinin korrelyasiya-reqressiya təhlili 
metodları ilə araşdırılması nəticəsində daşınmaz əmlakın fərdi xüsusiyyətlərinin 
dəyişməsi ilə satış qiymətinin dəyişməsi arasında əlaqələrin müəyyənləşdirilməsinə 
əsaslanır. Bu hansı metoddur? 

a) Statistik təhlil 
b) Nisbətlərin müqayisəli təhlili 
c) Qrafik təhlil 
d) Meyllərin (həssas amillərin) təhlili 
e) Fərdi sorğular əsasında təhlil 

 

 

Sual 212. Bu metod statistik təhlil metodunun variantı olmaqla, təshihlərin 
kəmiyyətini müqayisə elementləri üçün xüsusi düsturların köməkliyi ilə qurulmuş 
qrafik əyrilər əsasında müəyyənləldiriməsini nəzərdə tutur. Bu hansı metoddur? 

a) Qrafik təhlil 
b) Fərdi sorğular əsasında təhlil 
c) Bölgü əsasında təhlil 
d) Statistik təhlil 
a. Məlumat cütlüklərinin təhlilidir 

 

 

Sual 213: Bu metod göstəriciləri fərqlənən obyektlərin satışı barədə məlumatlardan 
qiymətə daha güclü təsir göstərən və bazarda baş verən proseslərə həssas olan 
amillərin müəyyənləşdirilməsinə əsaslanır. Bu hansı metoddur? 

a) Meyllərin (həssas amillərin) təhlili 



b) Gəlirlilik göstəricilərinin təhlili 
c) Ikinci dərəcəli məlumatların təhlili 
d) Bölgü əsasında təhlil 
e) Qrafik təhlil 

 

 

Sual 214: Bu metod təshihlərin binanın amortizasiya olunmuş dəyərinin təhlil 
olunması əsasında aparılmasına əsaslanır. Bu hansı metoddur? 

a) Xərclərin təhlili 
b) Bölgü əsasında təhlil 
c) Qrafik təhlil 
d) Nisbətlərin müqayisəli təhlili 
e) Statistik təhlil 

 

 

Sual 215: Bu metod təshihlərin qiymətləndirilən yaxud anoloji obyektlə birbaşa 
əlaqəsi olmayan məlumatlar əsasında aparılmasına əsaslanır. Bu hansı metoddur? 

a) Ikinci dərəcəli məlumatların təhlili 
b) Nisbətlərin müqayisəli təhlili 
c) Fərdi sorğular əsasında təhlil 
d) Xərclərin təhlili 
e) Qrafik təhlil 

 

 

Sual 216: Bu metod məlumat cütlüklərinin təhlili metoduna bənzəyir və ondan 
yalnız təshihlərin faizlə deyil, dəyərlə ifadə olunması ilə fərqlənir. Bu hansı 
metoddur? 

a) Nisbətlərin müqayisəli təhlili 
b) Xərclərin təhlili 
c) Bölgü əsasında təhlil 
d) Statistik təhlil 
e) Gəlirlilik göstəricilərinin təhlili 



Sual 217: Muqayisə yanaşmanın üstünlüyü hansılardır? 1.Bu, bazar məlumatlarına 
tam əsaslanan yeganə yanaşmadır. 2.Bu yanaşma alıcının və satıcının mövcud real 
təcrübəsini əks etdirir 3.Müqayisə olunan obyekt üzrə məlumatların əldə edilməsi 
çətinliyi 4.Bir sıra düzəlişlərin edilməsi zəruriliyi 5.Yanaşma keçmiş hadisələri əks 
etdirir və gələcək ehtimalları 

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

 

 

Sual 218: Müqayisə yanaşmanın çatışmamazlıqları hansılardır? 1.Bu, bazar 
məlumatlarına tam əsaslanan yeganə yanaşmadır. 2.Bu yanaşma alıcının və 
satıcının mövcud real təcrübəsini əks etdirir 3.Müqayisə olunan obyekt üzrə 
məlumatların əldə edilməsi çətinliyi 4.Bir sıra düzəlişlərin edilməsi zəruriliyi 
5.Yanaşma keçmiş hadisələri əks etdirir və gələcək ehtimalları nəzərə almır 

a) 1,2 
b) 1,2,5 
c) 2,4,5 
d) 3,4,5 
e) 1,4,5 
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Sual 219: Bu metod müqayisəli satışların qiymətləndirilən obyektə uyğunluğ 
dərəcəsinin dəyişməsi əsasında bölünməsinə əsaslanır. Bu hansı metoddur?  

a) Bölgü əsasında təhlil 
b) Statistik təhlil 
c) Xərclərin təhlili 
d) Ikinci dərəcəli məlumatların təhlili 
a. Meyllərin (həssas amillərin) təhlili 

 

 



Sual 220. Bu metod obyektin dəyəri barədə daşınmaz əmlak bazarının peşəkar 
iştirakçılarının, satıcıların və alıcıların rəyinin öyrənilməsinə əsaslanır. Bu hansı 
metoddur? 

a) Fərdi sorğular əsasında təhlil 
b) Nisbətlərin müqayisəli təhlili 
c) Xərclərin təhlili 
d) Ikinci dərəcəli məlumatların təhlili 
e) Məlumat cütlüklərinin təhlilidir 

 

 

Sual 221: Bu metod müqayisə olunan obyektlərin gəlirlik göstəricilərinin təhlil 
olunmasıdır və iki göstəricidən - ümumi renta (gəlir) mültiplikatorundan və 
kapitallaşmanin ümumi əmsalından istifadə olunur. Bu hansı metoddur? 

a) Gəlirlilik göstəricilərinin təhlili 
b) Qrafik təhlil 
c) Xərclərin təhlili 
d) Nisbətlərin müqayisəli təhlili 
e) Fərdi sorğular əsasında təhlil 

 

 

Sual 222: Obyektin satış qiymətinin potensial ümumi gəlirə (PGİ) yaxud həqiqi 
ümumi gəlirə (EGİ) olan nisbəti nəyi ifadə edir.? 

a) Ümumi renta mültiplikatoru 
b) Kapitallaşmanın ümumi əmsalı 
c) xalis əməliyyat gəlirini 
d) Ümumi milli məhsulu 
e) Düzgün cavab verilməyib 

 

 

Sual 223: Bazarın müvafiq seqmentindən seçilmiş anoloji daşınmaz əmlak 
obyektlərinin təmin etdiyi xalis əməliyyat gəlirinin onların satış qiymətlərinə 
nisbəti kimi hesablanır? 



a) Kapitallaşmanın ümumi əmsalı 
b) Ümumi milli məhsulu 
c) Ümumi renta mültiplikatoru 
d) Orta renta mültiplikatoru 
e) Düzgün cavab verilməyib 

 

 

Sual 224: Uyğunluq gözlənilmişdir 

a) Məlumat cütlüklərinin təhlili – kəmiyyət metodudur. 
b) Fərdi sorğular əsasında təhlil – kəmiyyət metodudur 
c) Bölgü əsasında təhlil – kəmiyyət metodudur 
d) Nisbətlərin müqayisəli təhlili – kəmiyyət metodudur. 
e) Gəlirlilik göstəricilərinin təhlili – kəmiyyət metodudur. 

 

 

Sual 225: Uyğunluq pozulmuşdur:  

a) Statistik təhlil – Keyfiyyət metodudur. 
b) Fərdi sorğular əsasında təhlil – Keyfiyyət metodudur 
c) Bölgü əsasında təhlil – Keyfiyyət metodudur 
d) Nisbətlərin müqayisəli təhlili – Keyfiyyət metodudur. 
e) Gəlirlilik göstəricilərinin təhlili – Keyfiyyət metodudur  

 

 

Sual 226: Uyğunluq gözlənilmişdir 

a) Nisbətlərin müqayisəli təhlili – Keyfiyyət metodudur 
b) Bölgü əsasında təhlil – kəmiyyət metodudur 
c) Statistik təhlil – Keyfiyyət metodudur 
d) Gəlirlilik göstəricilərinin təhlili – kəmiyyət metodudur 
e) Qrafik təhlil – Keyfiyyət metodudur  

 

 



Sual 227: Uyğunluq pozulmuşdur.  

a) Meyllərin (həssas amillərin) təhlili – Keyfiyyət metodudur 
b) Məlumat cütlüklərinin təhlili – kəmiyyət metodudur 
c) Qrafik təhlil – kəmiyyət metodudur 
d) Bölgü əsasında təhlil – Keyfiyyət metodudur 
e) uygunluq pozulmamışdır. 

 

 

Sual 228: Xərc yanaşmasının əsasını hansı prinsip təşkil edir? 

a) uyğunluq prinsipi 
b) gözləmə prinsipi  
c) artan və azalan gəlirlər 
d) əvəzetmə prinsipi 
e) faydalılıq prinsipi  

 

 

Sual 229: Xərc yanaşmasının neçə yanaşmadaxili metodu var? 

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

 

 

Sual 230: Trend yanaşmasının əsas problemi hansıdır? 

a) qiymətləndirmə zamanı kifayət qədər geniş maşın və avadanlıq qrupları 
üzrə daha iri orta qiymət indekslərindən istifadə olunmasıdır  

b) qiymətləndirmə zamanı kifayət qədər geniş maşın və avadanlıq qrupları üzrə 
daha kiçik orta qiymət indekslərindən istifadə olunmasıdır  

c) qiymətləndirmə zamanı kifayət qədər geniş maşın və avadanlıq qrupları üzrə 
orta qiymət indekslərindən istifadə olunmasıdır  



d) qiymətləndirmə zamanı kifayət qədər geniş maşın və avadanlıq qrupları üzrə 
daha iri qiymət indekslərindən istifadə olunmasıdır  

e) hamısı doğrudur 

 

 

Sual 231: İcarə haqqının iki növü vardır,onlar hansılardır? 

a) müqavilə üzrə icarə haqqı, bazar icarə haqqı. 
b) müqavilə üzrə icarə haqqı,mövcud icarə haqqı 
c) bazar icarə haqqı,regional icarə haqqı 
d) regional icarə haqqı,müddətli icarə haqqı 
e) müddətli icarə haqqı,müddətsiz icarə haqqı 
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Sual 232: Xərc yanaşmasının tətbiq edilməsi mümkün olan hallara aşağıdakılardan 
hansı aiddir? 

a) qiymətləndirilən obyektin analoqu olan obyektlərin qiymətləndirilməsi 
b) öz növü və təyinatı üzrə çoxu sayda obyektlərin qiymətləndirilməsi 
c) bazarda çox az sayda, məhdud obyektlərin qiymətləndirilməsi 
d) köhnə tikililərin qiymətlədirilməsi 
e) gəlir gətirmək xassəsinə malik olan obyektlərin qiymətləndirilməsi  

 

 

Sual 233: Xərc yanaşmasının tətbiq edilməsi mümkün olan hallara aşağıdakılardan 
hansı aiddir? 

a) gəlir gətirmək xassəsinə malik olan obyektlərin qiymətləndirilməsi 
b) cüzi tələblə istifadə olunan obyektlərin qiymətləndirilməsi 
c) öz növü və təyinatı üzrə çoxu sayda obyektlərin qiymətləndirilməsi 
d) satışı haqqında müvafiq informasiyaların mövcudluğu ilə yanaşı 

qiymətləndirilən obyektin analoqu olan obyektlərin qiymətləndirilməsi 
e) həm yeni, həmdə köhnə tikililərin qiymətləndirilməsi  

 



Sual 234: Xərc yanaşmasının tətbiq edilməsi mümkün olan hallara aşağıdakılardan 
hansı aiddir? 

a) satışı haqqında müvafiq informasiyaların mövcudluğu ilə yanaşı 
qiymətləndirilən obyektin analoqu olan obyektlərin qiymətləndirilməsi 

b) qiymətləndirilən obyektin analoqu olan obyektlərin qiymətləndirilməsi 
c) köhnə tikililərin qiymətlədirilməsi 
d) öz növü və təyinatı üzrə çoxu sayda obyektlərin qiymətləndirilməsi 
e) yeni tikintilərin qiymətləndirilməsi 

 

 

Sual 235: Xərc yanaşmasının qüsurlarına aşağıdakılardan hansı aiddir? 

a) proqnozun işlənib hazırlanması çətinliyi 
a. yanaşma dövrü xarakter daşıdığı üçün gələcək perspektiv nəzərə 

alınmır 
b) yanaşma keçmiş hadisələri əks etdirir və gələcək ehtimalları 

səciyyələndirmir 
c) proqnozun işlənib hazırlanması çətinliyi 
d) yanaşmaya aid olan metodların mücərrədliyi 

 

Sual 236: Xərc yanaşmasının qüsurlarına aşağıdakılardan hansı aiddir? 

a) qiymətləndirmə obyekti haqqında daxili informasiyanın əldə edilməsi 
çətinliyi 

b) bir sıra düzəlişlərin edilməsi zəruriliyi 
c) yanaşmaya aid olan metodların mücərrədliyi 
d) yanaşma obyektin gəlirlilik göstəricisini nəzərdə tutmur 
e) yanaşma keçmiş hadisələri əks etdirir və gələcək ehtimalları 

səciyyələndirmir 

 

 

Sual 237: Xərc yanaşmasının qüsurlarına aşağıdakılardan hansı aiddir? 

a) müqayisə olunan obyekt üzrə məlumatların əldə edilməsi çətinliyi 



b) qiymətləndirmə obyekti haqqında daxili informasiyanın əldə edilməsi 
çətinliyi 

c) yanaşma böyük əmək tutumluluğuna görə fərqlənir  
d) proqnozun işlənib hazırlanması çətinliyi 
e) bir sıra düzəlişlərin edilməsi zəruriliyi 

 

Sual 238: Obyektin bərpa dəyərinin neçə növü mövcuddur?  

a) 3 
b) 6 
c) 1 
d) 5 
e) 2 

 

Sual 239: Qiymətləndirmə obyektinin dəyərinin müəyyən edilməsi zamanı yaranan 
xərclər neçə qrupa bölünür?  

a) 2 qrupa, birbaşa və dolayı xərclər 
b) 3 qrupa, sabit, dəyişən və ümumi xərclər 
c) 2 qrupa, birbaşa və müstəqim xərclər 
d) 2 qrupa, dolayı və qeyri müstəqim xərclər 
e) 2 qrupa, bərpa və əvəzolunma xərcləri  

 

 

Sual 240: Birbaşa xərclər hansı xərclərdir? 

a) audit xidmətlərinin ödənilməsinə çəkilən xərclər 
b) layihələşdirməyə çəkilən xərclər 
c) sifarişçinin inzibati xərcləri 
d) bilavasitə tikinti ilə bağlı olan xərclər 
e) obyektin satılmasına çəkilən xərclər  

 

 

Sual 241: Birbaşa xərclərə hansı xərclər aiddir? 



a) tikintidə çalışan fəhlələrin əmək haqqı 
b) layihələşdirmə xərcləri  
c) reklam xərcləri 
d) marketinq xərclər 
e) obyektin satılmasına çəkilən xərclər 

 

 

Sual 242. Birbaşa xərclərə hansı xərclər aiddir 

a) sifarişçinin inzibati xərcləri 
b) podratçının mənfəəti və əlavə xərcləri 
c) audit xidmətlərinin ödənilməsi xərcləri 
d) geodeziya nəzarəti xərcləri 
e) texniki nəzarət xərcləri  

 

Sual 243: Birbaşa xərclərə hansı xərclər aiddir? 

a) layihələşdirmə xərcləri  
b) audit xidmətlərinin ödənilməsi 
c) materialların, məmulatların və avadanlığın dəyəri 
d) obyektin satılmasına çəkilən xərclər 
e) marketinq xərclər 

 

 

Sual 244: Birbaşa xərclərə hansı xərclər aiddir? 

a) sifarişçinin inzibati xərcləri 
b) texniki nəzarət xərcləri 
c) reklam xərcləri 
d) audit xidmətlərinin ödənilməsi xərcləri 
e) inşaat maşınlarının və mexanizmlərinin dəyəri 

 

 

Sual 245: Dolayı xərclərə hansı xərclər aiddir? 



a) müvəqqəti binaların və qurğuların dəyəri 
b) audit xidmətlərinin ödənilməsi xərcləri 
c) inşaat maşınlarının və mexanizmlərinin dəyəri 
d) nəqliyyat-anbar xərcləri 
e) inşaat maşınlarının dəyəri 

 

 

Sual 246: Dolayı xərclərə hansı xərclər aiddir? 

a) marketinqə çəkilən xərclər 
b) materialların və avadanlığın dəyəri 
c) məmulatların və avadanlığın dəyəri 
d) tikintidə çalışan fəhlələrin əmək haqqı 
e) inşaat maşınlarının və mexanizmlərinin dəyəri 

 

Sual 247: Dolayı xərclərə hansı xərclər aiddir?  

a) təhlükəsizlik texnikası üzrə tədbirlərə çəkilən xərclər 
b) podratçının mənfəəti və əlavə xərcləri 
c) materialların dəyəri 
d) yerli bazarda qəbul edilmiş başqa normativ xərclər 
e) reklama çəkilən xərclər 

 

 

Sual 248: Dolayı xərclərə hansı xərclər aiddir? 

a) müvəqqəti binaların və qurğuların dəyəri 
b) inşaat maşınlarının və mexanizmlərinin dəyəri 
c) sifarişçinin inzibati və sair xərcləri 
d) nəqliyyat-anbar xərcləri 
e) məmulatların və avadanlığın dəyəri 
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Sual 249: Yaxşılaşdırma işi aparılan obyektin dəyərinin müəyyən edilməsinin 
birinci mərhələsi: 

a) bina və qurğular üzrə yaxşlaşdırmaların ümumi köhnəlməsi 
müəyyənləşdirilir 

b) bina və qurğuların yaxşlaşdırılmaları üzrə bərpa və ya əvəzolunma 
dəyəri hesablanır. 

c) yaxşılaşdırmaların real dəyərinin hesablanması vəzifəsinin icrasına başlanır. 
d) qiymətləndirmə obyektinin bazar dəyərinin hesablanması prosesini əhatə 

edir 
e) qiymətləndirmə obyektinin yerləşdiyi torpaq sahəsinin dəyəri (torpaq 

sahəsindən istifadə hüququnun dəyəri) hesablanır.  

 

Sual 250: Yaxşılaşdırma işi aparılan obyektin dəyərinin müəyyən edilməsinin 
ikinci mərhələsi: 

a) qiymətləndirmə obyektinin bazar dəyərinin hesablanması prosesini əhatə 
edir 

b) qiymətləndirmə obyektinin yerləşdiyi torpaq sahəsinin dəyəri (torpaq 
sahəsindən istifadə hüququnun dəyəri) hesablanır.  

c) bina və qurğular üzrə yaxşlaşdırmaların ümumi köhnəlməsi 
müəyyənləşdirilir. 

d) bina və qurğuların yaxşlaşdırılmaları üzrə bərpa və ya əvəzolunma dəyəri 
hesablanır. 

e) yaxşılaşdırmaların real dəyərinin hesablanması vəzifəsinin icrasına başlanır.  

 

 

Sual 251: Yaxşılaşdırma işi aparılan obyektin dəyərinin müəyyən edilməsinin 
üçüncü mərhələsi: 

a) yaxşılaşdırmaların real dəyərinin hesablanması vəzifəsinin icrasına 
başlanır. 

b) qiymətləndirmə obyektinin yerləşdiyi torpaq sahəsinin dəyəri (torpaq 
sahəsindən istifadə hüququnun dəyəri) hesablanır 

c) bina və qurğuların yaxşlaşdırılmaları üzrə bərpa və ya əvəzolunma dəyəri 
hesablanır. 



d) bina və qurğular üzrə yaxşlaşdırmaların ümumi köhnəlməsi 
müəyyənləşdirilir. 

e) qiymətləndirmə obyektinin bazar dəyərinin hesablanması prosesini əhatə 
edir 

 

 

Sual 252: Yaxşılaşdırma işi aparılan obyektin dəyərinin müəyyən edilməsinin 
dördüncü mərhələsi: 

a) bina və qurğular üzrə yaxşlaşdırmaların ümumi köhnəlməsi 
müəyyənləşdirilir. 

b) bina və qurğuların yaxşlaşdırılmaları üzrə bərpa və ya əvəzolunma dəyəri 
hesablanır. 

c) yaxşılaşdırmaların real dəyərinin hesablanması vəzifəsinin icrasına başlanır. 
d) qiymətləndirmə obyektinin bazar dəyərinin hesablanması prosesini əhatə 

edir 
e) qiymətləndirmə obyektinin yerləşdiyi torpaq sahəsinin dəyəri (torpaq 

sahəsindən istifadə hüququnun dəyəri) hesablanır 

 

 

Sual 253: Yaxşılaşdırma işi aparılan obyektin dəyərinin müəyyən edilməsinin 
beşinci mərhələsi: 

a) yaxşılaşdırmaların real dəyərinin hesablanması vəzifəsinin icrasına 
başlanır. 

b) qiymətləndirmə obyektinin yerləşdiyi torpaq sahəsinin dəyəri (torpaq 
sahəsindən istifadə hüququnun dəyəri) hesablanır 

c) bina və qurğuların yaxşlaşdırılmaları üzrə bərpa və ya əvəzolunma dəyəri 
hesablanır 

d) bina və qurğular üzrə yaxşlaşdırmaların ümumi köhnəlməsi 
müəyyənləşdirilir. 

e) qiymətləndirmə obyektinin bazar dəyərinin hesablanması prosesini əhatə 
edir  

 

 Sual 254. Yaxşılaşdırma işi aparılan obyektin dəyərinin müəyyən edilməsinin 
dördüncü mərhələsi: 



a) bina və qurğular üzrə yaxşlaş¬dırmaların ümumi köhnəlməsi 
müəyyənləşdirilir. 

b) bina və qurğu¬ların yaxşlaşdırılmaları üzrə bərpa və ya əvəzolunma dəyəri 
hesablanır. 

c) yaxşılaşdırmaların real dəyərinin hesablanması vəzifəsinin icrasına başlanır. 
d) qiymətləndirmə obyektinin bazar dəyərinin hesablanması prosesini əhatə 

edir 
e) qiymətləndirmə obyektinin yerləşdiyi torpaq sahəsinin dəyəri (torpaq 

sahəsindən istifadə hüququnun dəyəri) hesablanır 

 

Sual 255: Yaxşılaşdırma işi aparılan obyektin dəyərinin müəyyən edilməsinin 
beşinci mərhələsi: 

a) yaxşılaşdırmaların real dəyərinin hesablanması vəzifəsinin icrasına başlanır. 
b) qiymətləndirmə obyektinin yerləşdiyi torpaq sahəsinin dəyəri (torpaq 

sahəsindən istifadə hüququnun dəyəri) hesablanır 
c) bina və qurğuların yaxşlaşdırılmaları üzrə bərpa və ya əvəzolunma dəyəri 

hesablanır. 
d) qiymətləndirmə obyektinin yerləşdiyi torpaq sahəsinin (torpaq 

sahəsindən istifadə hüququnun) dəyəri ilə köhnəlmə nəzərə alınmaqla 
yaxşılaşdırmaların dəyərinin toplanması yolu ilə obyektin real dəyərinin 
müəyyən edilir 

e) bina və qurğular üzrə yaxşlaşdırmaların ümumi köhnəlməsi 
müəyyənləşdirilir. 

 

 

Sual 256: Yaxşılaşdırma işi aparılan obyektin dəyərinin müəyyən edilməsinin 
altıncı mərhələsi: 

a) bina və qurğuların yaxşlaşdırılmaları üzrə bərpa və ya əvəzolunma dəyəri 
hesablanır. 

b) bina və qurğular üzrə yaxşlaşdırmaların ümumi köhnəlməsi 
müəyyənləşdirilir. 

c) qiymətləndirmə obyektinin bazar dəyərinin hesablanması prosesini 
əhatə edir 

d) qiymətləndirmə obyektinin yerləşdiyi torpaq sahəsinin dəyəri (torpaq 
sahəsindən istifadə hüququnun dəyəri) hesablanır 



e) yaxşılaşdırmaların real dəyərinin hesablanması vəzifəsinin icrasına başlanır. 

 

 

Sual 257: Qiymətləndirmə obyektinin dəyərinin xərc yanaşması ilə 
hesablanmasında istifadə olunan kəmiyyət təhlili parametri: 

a) tikinti analoqunun göstəricisi vahidinin dəyəri əsasında qiymətləndirmənin 
aparılmasıdır. 

b) tətbiqi səriştəli alıcının obyektə görə eyni faydalılığı olan başqa mülkiyyət 
obyektinin alınmasına çəkəcəyi xərcdən artıq pul ödəməyəcəyi barədə 
müddəaya əsaslanır 

c) qiymətləndirmə tikinti-quraşdırma işləri üzrə xərc smetasının tərtibini 
və podratçının mənfəətinin hesaba alınmasını nəzərdə tutur. 

d) qiymətləndirilən obyektdə podrat tikinti işlərinin ödənilməsi haqda 
mühasibat cədvəlləri əsasında aparılır. 

e) tikinti layihəsinin bir hissəsi olan smeta mövcud olduqda tətbiq olunur  

 

 

Sual 258: Qiymətləndirmə obyektinin dəyərinin xərc yanaşması ilə 
hesablanmasında istifadə olunan konstruksiya elementlərinin dəyəri parametri: 

a) qiymətləndirmə inflyasiya şəraitində qiymətlərin yenidən hesablanması 
səbəbindən işlərin əməktutumlu olduğuna görə geniş miqyasda, yəni 
kütləvi qaydada deyil, yalnız zəruri hallarda tətbiq edilir. 

b) tikinti layihəsinin bir hissəsi olan smeta mövcud olduqda tətbiq olunur 
c) qiymətləndirmə tikinti-quraşdırma işləri üzrə xərc smetasının tərtibini və 

podratçının mənfəətinin hesaba alınmasını nəzərdə tutur. 
d) qiymətləndirilən obyektdə podrat tikinti işlərinin ödənilməsi haqda 

mühasibat cədvəlləri əsasında aparılır. 
e) tikinti analoqunun göstəricisi vahidinin dəyəri əsasında qiymətləndirmənin 

aparılmasıdır. 

 

 



Sual 259: Daşıma (nəqliyyat) prosesində iştirak edən nəqliyyat vasitələrinə görə 
beynəlxalq daşımaların iki növü fərqləndirilir: 1. beynəlxalq sadə daşımalar 2. 
beynəlxalq mürəkkəb daşımalar 3.yüksək tarifli daşımalar 4)ağır tonnajlı daşımalar 

a) 1,4  
b) 2,3  
c) 1,3  
d) 1,2 
e) 2,4 
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Sual 260: Obyektin gətirdiyi daimi gəlirin, onun dəyərinə nisbəti kimi ölçülməklə, 
həm də təkcə, kapital qoyuluşunun faydalılığını deyil, onun dəyərinin 
qaytarılmasını da nəzərdə tutur .Bu :? 

a) diskontlaşdırılma dərəcəsi  
b) kapitallaşma əmsalı 
c) investisiya xərcləri 
d) Sahibkar mənfəəfti 
e) bütün variantlar doğrudur.  

 

 

Sual 261: Əgər müəyyən vaxt ərzində nəzərdə tutulan gəlir dəyişirsə, qeyri-bərabər 
formada daxil olursa, bu zaman qiymətləndirici istifadə edir :? 

a) Bərabər səmərəli funksional analoq metodu 
b) Ərazi indeksləri metodu 
c) Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu 
d) Gəlirin kapitallaşdırılması metodu 
e) bütün variantlar yalnışdır  

 

 

Sual 262: Əgər proqnozlaşdırılan müddət ərzində nəzərdə tutulan gəlir əsasən 
dəyişməz, yəni cari səviyyəsinə uyğun qalırsa, onda qiymətləndirici : 

a) Bərabər səmərəli funksional analoq metodu 



b) Ərazi indeksləri metodu 
c) Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu 
d) Gəlirin kapitallaşdırılması metodu 
e) bütün variantlar yalnışdır 

 

 

Sual 263. Gəlir yanaşmasında qiymətləndirmənin aparılması zamanı üçüncü 
mərhələ ibarətdir: 

a) əmlak bazarının dinamikasının təhlili əsasında natamam yüklənmə və 
alınmamış icarə haqlarından itkilərin qiymətləndirilməsidir. 

b) müqayisə olunan obyektlərin icarəsi bazarında cari dərəcələrin təhlili 
əsasında ümumi potensial gəlirin (ÜDQ) qiymətləndirilməsidir. 

c) faktiki xərclərin tərkibi yaxud müvafiq bazarda tipik xərclərin həcmi 
təhlil olunaraq, qiymətləndirmə obyektinin istismarı üzrə xərclərin 
hesablanması məsələləri əhatə olunur. 

d) hesablanmış xalis əməliyyat gəliri (XƏG) bir sıra üsullarla obyektin cari 
dəyərinə çevrilir. 

e) bütün variantlar yalnışdır  

 

 

Sual 264: Gəlir yanaşmasında qiymətləndirmənin aparılması zamanı üçüncü 
mərhələ ibarətdir: 

a) hesablanmış xalis əməliyyat gəliri (XƏG) bir sıra üsullarla obyektin cari 
dəyərinə çevrilir. 

b) faktiki xərclərin tərkibi yaxud müvafiq bazarda tipik xərclərin həcmi təhlil 
olunaraq, qiymətləndirmə obyektinin istismarı üzrə xərclərin hesablanması 
məsələləri əhatə olunur. 

c) əmlak bazarının dinamikasının təhlili əsasında natamam yüklənmə və 
alınmamış icarə haqlarından itkilərin qiymətləndirilməsidir. 

d) müqayisə olunan obyektlərin icarəsi bazarında cari dərəcələrin təhlili 
əsasında ümumi potensial gəlirin (ÜDQ) qiymətləndirilməsidir. 

e) bütün variantlar yalnışdır 

 



Sual 265: Bu yanaşma cari dövrə deyil, perspektiv imkanların 
proqnozlaşdırılmasına yəni, gələcəkdə əldə olunması ehtimal edilən faydalılığa, 
habelə, onun xərclərlə tutuşdurulmasına, kapital qoyuluşlarına və onların illər üzrə 
verəcəyi səmərəliliyə əsaslanır: 

a) Gəlir yanaşmasının üstün cəhətidir 
b) Gəlir yanaşmasının mənfi cəhətidir 
c) Xərc yanaşmasının mənfi cəhətidir 
d) Müqayisə yanaşmasının mənfi cəhətidir 
e) Müqayisə yanaşmasının üstün cəhətidir 

 

 

Sual 266: Bazarda yaranan vəziyyəti, habelə, proqnozlaşdırılan nəticələrə nail 
olunması üçün investisiya qoyuluşları riskini əks etdirir. 

a) Xərc yanaşmasının mənfi cəhətidir 
b) Müqayisə yanaşmasının mənfi cəhətidir 
c) Müqayisə yanaşmasının üstün cəhətidir 
d) Gəlir yanaşmasının üstün cəhətidir 
e) Gəlir yanaşmasının mənfi cəhətidir 

 

 

Sual 267: Bu yanaşma ilə qiymətləndirmə zamanı müəssisənin iqtisadi 
köhnəlməsini nəzərə almaq imkanları daha genişdir. 

a) Gəlir yanaşmasının mənfi cəhətidir 
b) Müqayisə yanaşmasının üstün cəhətidir 
c) Gəlir yanaşmasının üstün cəhətidir 
d) Xərc yanaşmasının mənfi cəhətidir 
e) Müqayisə yanaşmasının mənfi cəhətidir 

 

 

Sual 268: Əmlakın faydalılığına onun gəlir gətirmə müddəti yönümündən 
yanaşılması deməkdir. 

a) əvəzləmə prinsipi 



b) gözlənilmə prinsipi 
c) yararlılıq prinsipi 
d) asılılıq prinsipi 
e) uyğunluq prinsipi. 

 

 

Sual 269: Qiymətləndirmə obyektinin dəyərinə onu əhatə edən əmlak növlərinin 
xarakterinin və dəyərinin təsirindən ibarətdir. 

a) əvəzləmə prinsipi 
b) gözlənilmə prinsipi 
c) yararlılıq prinsipi 
d) asılılıq prinsipi 
e) uyğunluq prinsipi.  

 

 

Sual 270: Maşın, avadanlıq və nəqliyyat vasitələrindən ən yaxşı və səmərəli 
istifadənin təhlili prosesi obyektdən funksional istifadənin mümkün olan 
variantlarının araşdırılmasından başlayır. Bu variantların müəy¬yən¬ləşdirilməsi 
üçün qiymətləndirici hansı meyarlardan istifadə edə bilər? 1. torpaq sahəsində 
faydalı qazıntıların və təbii resursların mövcudluğu; 2. kənd təsərrüfatı istehsalının 
artım potensialı; 3. demoqrafik yaxud sosial-iqtisadi amillərin təsiri altında tələb və 
təklifin strukturunun dəyişməsi ehtimalı; 4. ölkənin ixrac-idxal və investisiya 
siyasətinin istiqamətləri; 5. istehsal həcminin artırılması imkanları  

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

 

Sual 271: Əgər ANV - nin odometri nasazdırsa və ya qiymətləndiricinin dolayı 
əlamətlər əsasında odometrin göstəricisininn etibarlığına şübhəsi yaranarsa, onda 
ANV - nin faktiki yürüşü hansı metod ilə təyin edilir? 

a) hesablama 



b) dolayı 
c) birbaşa 
d) xüsusi 
e) ümumi 

 

 

Sual 272: ANV - nin silinməsi hansı halda həyata keçirilmir? 

a) fiziki və mənəvi aşınmaya görə istismarının səmərəliliyi az olduqda və ya 
istismarı mümkün olmadıqda 

b) ehtiyat hissələrinin istehsalı başa çatan zaman 
c) ehtiyat hissələrinin istehsalı başa çatmayan zaman 
d) oğurlanma, qaçırılma, oğurlanmaya (qacırılmaya) cəhdlə əlaqədar NV - nin 

məhv edilməsi (zədələnməsi) zamanı 
e) təbii fəlakətlər və digər fövqəladə hallar zamanı NV - nin zədələnməsi və ya 

məhv edilməsi zamanı 

 

 

Sual 273: NV - nin qiymətləndirilməsi zəruri qaydalarla müəyyən olunur və 
təcrübədə bəzi mərhələləri özündə birləşdirir,verilən mərhələlərdən hansı səhvdir? 

a) müştərilərə göstəriləcək xidmətin şərtlərini müəyyən etmək; 
b) baxışı təşkil etmək və keçirtmək 
c) qiymətləndirmə növləri üzrə analitik hesablama aparmaq; 
d) sənədləri tərtib etmək və onun sifarişçiyə vermək 
e) rəsmi qəbul edilmiş informasiya vasitələrindən istifadə etmək 
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Sual 274: ANV-nin qiymətləndirməsi prosesinin dördüncü mərhələsində hansı 
proseslər yerinə yetirilir : 

a) qiymətləndirmənin məqsədinin aydınılaş¬dırılması və ilkin hazırlıq işlərinin 
yerinə yetirilməsi  

a. qiymətləndirmənin aparılması planının və qiymətləndirmə barədə 
müqavilənin tərtibi; 



b) məlumatların toplanılması və təhlili; 
c) ən yaxşı və səmərəli istifadənin təhlili; 
d) üç mövqedən yanaşma əsasında daşınmaz əmlakın dəyərinin 

qiymətləndirilməsi; 

 

 

Sual 275: ANV-nin qiymətləndirməsi prosesinin beşinci mərhələsində hansı 
proseslər yerinə yetirilir : 

a) üç mövqedən yanaşma əsasında daşınmaz əmlakın dəyərinin 
qiymətləndirilməsi; 

b) məlumatların toplanılması və təhlili; 
c) qiymətləndirmənin aparılması planının və qiymətləndirmə barədə 

müqavilənin tərtibi; 
d) qiymətləndirmə barədə hesabatın tərtibi. 
e) alınmış nəticələrin razılaşdırılması və əmlakın dəyərinin yekun qiymətinin 

hesablanması 

 

 

Sual 276: ANV-nin qiymətləndirməsi prosesinin altıncı mərhələsində hansı 
proseslər yerinə yetirilir : 

a) üç mövqedən yanaşma əsasında daşınmaz əmlakın dəyərinin 
qiymətləndirilməsi; 

b) məlumatların toplanılması və təhlili; 
c) qiymətləndirmənin aparılması planının və qiymətləndirmə barədə 

müqavilənin tərtibi; 
d) qiymətləndirmə barədə hesabatın tərtibi. 
e) alınmış nəticələrin razılaşdırılması və əmlakın dəyərinin yekun 

qiymətinin hesablanması 

 

Sual 277: ANV-nin qiymətləndirməsi prosesinin yeddinci mərhələsində hansı 
proseslər yerinə yetirilir : 

a) üç mövqedən yanaşma əsasında daşınmaz əmlakın dəyərinin 
qiymətləndirilməsi; 



b) məlumatların toplanılması və təhlili; 
c) qiymətləndirmənin aparılması planının və qiymətləndirmə barədə 

müqavilənin tərtibi; 
d) qiymətləndirmə barədə hesabatın tərtibi. 
e) alınmış nəticələrin razılaşdırılması və əmlakın dəyərinin yekun qiymətinin 

hesablanması 

 

 

Sual 278: Maşın, avadanlıq və nəqliyyat vasitələrindən ən yaxşı və səmərəli 
istifadə neçə meyar əsasında müəyyən¬ləşdirilir. 

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

 

 

Sual 279: Maşın, avadanlıq və nəqliyyat vasitələrindən ən yaxşı və səmərəli 
istifadə birinci əsas meyar : 

a) Maşın, avadanlıq və nəqliyyat vasitələrindən dəyərinin ən yüksək həddə 
çatdırılması mümkün olan istifadə variantlarından torpağın ən yüksək 
dəyərini yaxud investisiyaların ən qısa müddətdə geri qaytarılmasını təmin 
edən varianta üstünlük verilməsi deməkdir. 

b) Maşın, avadanlıq və nəqliyyat vasitələrindən ən yaxşı və səmərəli istifadə 
onun fiziki parametrlərindən asılıdır. 

c) maliyyə baxımından daha əlverişli olması aydınlaşdırılmalıdır 
d) Bu istifadə mövcud qanunvericiliyə uyğun olmalı, müvafiq normativ 

hüquqi sənədlərin tələblərinə cavab ver¬məlidir 
e) bütün variantlar yalnışdır 

 

 

Sual 280: Maşın, avadanlıq və nəqliyyat vasitələrindən ən yaxşı və səmərəli 
istifadə ikinci əsas meyar : 



a) maliyyə baxımından daha əlverişli olması aydınlaşdırılmalıdır 
b) Bu istifadə mövcud qanunvericiliyə uyğun olmalı, müvafiq normativ hüquqi 

sənədlərin tələblərinə cavab ver¬məlidir 
c) Maşın, avadanlıq və nəqliyyat vasitələrindən ən yaxşı və səmərəli 

istifadə onun fiziki parametrlərindən asılıdır. 
d) Maşın, avadanlıq və nəqliyyat vasitələrindən dəyərinin ən yüksək həddə 

çatdırılması mümkün olan istifadə variantlarından torpağın ən yüksək 
dəyərini yaxud investisiyaların ən qısa müddətdə geri qaytarılmasını təmin 
edən varianta üstünlük verilməsi deməkdir. 

e) bütün variantlar yalnışdır 

 

 

Sual 281: Maşın, avadanlıq və nəqliyyat vasitələrindən ən yaxşı və səmərəli 
istifadə üçüncü əsas meyar :  

a) maliyyə baxımından daha əlverişli olması aydınlaşdırılmalıdır 
b) Bu istifadə mövcud qanunvericiliyə uyğun olmalı, müvafiq normativ hüquqi 

sənədlərin tələblərinə cavab verməlidir 
c) Maşın, avadanlıq və nəqliyyat vasitələrindən ən yaxşı və səmərəli istifadə 

onun fiziki parametrlərindən asılıdır. 
d) Maşın, avadanlıq və nəqliyyat vasitələrindən dəyərinin ən yüksək həddə 

çatdırılması mümkün olan istifadə variantlarından torpağın ən yüksək 
dəyərini yaxud investisiyaların ən qısa müddətdə geri qaytarılmasını təmin 
edən varianta üstünlük verilməsi deməkdir. 

e) bütün variantlar yalnışdır 

 

 

Sual 282: Maşın, avadanlıq və nəqliyyat vasitələrindən ən yaxşı və səmərəli 
istifadə dördüncü əsas meyar : 

a) Maşın, avadanlıq və nəqliyyat vasitələrindən dəyərinin ən yüksək həddə 
çatdırılması mümkün olan istifadə variantlarından torpağın ən yüksək 
dəyərini yaxud investisiyaların ən qısa müddətdə geri qaytarılmasını 
təmin edən varianta üstünlük verilməsi deməkdir. 

b) Maşın, avadanlıq və nəqliyyat vasitələrindən ən yaxşı və səmərəli istifadə 
onun fiziki parametrlərindən asılıdır. 

c) maliyyə baxımından daha əlverişli olması aydınlaşdırılmalıdır 



d) Bu istifadə mövcud qanunvericiliyə uyğun olmalı, müvafiq normativ hüquqi 
sənədlərin tələblərinə cavab verməlidir 

e) bütün variantlar yalnışdır 

 

 

Sual 283: Qiymətləndirmə üzrə texniki tapşırığın əsas müddəaları; dəyərə 
əhəmiyyətli təsir göstərən əlavə məlumatlar; ilkin məlumatların təhlili üzrə alınmış 
əsas nəticələr göstərilir. Bunlar hesabatın hansı bölməsində göstərilməlidir :? 

a) Əsas faktların və nəticələrin qısa icmalı bölməsində 
b) Sosial-iqtisadi şəraitinin təhlili bölməsində 
c) Qiymətləndirilən obyektin ərazidə yerləşməsinin təhlili bölməsində 
d) Qiymətləndirilən obyektin təsviri bölməsində 
e) Qiymətləndirmənin nəticələrinin razılaşdırılması bölməsində 

 

 

Sual 284: İstifadə etdiyi qiymətləndirmə standartları barədə məlumat verir; peşə 
etikası normalarına riayət etdiyini təsdiqləyir; sənədi imzalayır və möhürləyir: 
Bunlar hesabatın hansı bölməsində göstərilməlidir :? 

a) Qiymətləndirilən obyektin təsviri bölməsində 
b) Qiymətləndirmənin nəticələrinin razılaşdırılması böl¬məsində 
c) Qiymətləndirmənin sertifikatı bölməsində qiymətləndirci: 
d) Əsas faktların və nəticələrin qısa icmalı bölməsində 
e) Sosial-iqtisadi şəraitinin təhlili bölməsində 

 

 

Sual 285: Obyektin adı və ünvanı, qiymətləndirmə tarixi, sifarişçinin və 
qiymətləndiricinin adı göstərilir. Bunlar hesabatın hansı bölməsində göstərilməlidir 
:? 

a) Əsas faktların və nəticələrin qısa icmalı bölməsində 
b) Titul vərəqi bölməsində 
c) Qiymətləndirilən obyektin təsviri bölməsində 



d) Hesabatda qiymətləndirmə üçün istifadə olunmuş normativ, texniki, xüsusi 
ədəbiyyatın siyahısı bölməsində 

e) Sosial-iqtisadi şəraitinin təhlili bölməsində 

 

 

Sual 286: Qiymətləndirmənin aparılmasının əsas şərtləri, məhdudiyyətləri, 
qiymətləndiricinin qəbul etdiyi ehtimallar, sifarişçinin qiymətləndirmə 
standartlarına uyğun olmayan tələbləri, Bunlar hesabatın hansı bölməsində 
göstərilməlidir :? 

a) Əsas faktların və nəticələrin qısa icmalı bölməsində 
b) Qiymətləndirilən obyektin təsviri bölməsində 
c) Xüsusi bölmədə 
d) Sosial-iqtisadi şəraitinin təhlili bölməsində 
e) Titul vərəqi bölməsində 

 

 

Sual 287: Razılaşdırılmış qiymətləndirmə bazası və ona dair şərhlər : Bunlar 
hesabatın hansı bölməsində göstərilməlidir :? 

a) Xüsusi bölmədə 
b) Əsas faktların və nəticələrin qısa icmalı bölməsində 
c) Hesabatda qiymətləndirmə üzrə texniki tapşırıq bölməsində 
d) Sosial-iqtisadi şəraitinin təhlili bölməsində 
e) Titul vərəqi bölməsində 

 

 

Sual 288: Regionun təbii-iqlim xüsusiyyətləri;əsas makroiqtisadi göstəriciləri; 
Bunlar hesabatın hansı bölməsində göstərilməlidir :? 

a) Sosial-iqtisadi şəraitinin təhlili bölməsində 
b) Xüsusi bölmədə 
c) Əsas faktların və nəticələrin qısa icmalı bölməsində 
d) Qiymətləndirilən obyektin təsviri bölməsində 
e) Qiymətləndirmənin nəticələrinin razılaşdırılması bölməsində  



Sual 289: Sifarişçi və qiymətləndirici arasında qiymətləndirmədən əvvəl müqavilə 
bağlanır. Müqavilədə bəzi məlumatlar əks olunmalıdır,Aşağıda verilənlərdən hansı 
səhvdir? 

a) qiymətləndirmənin predmeti və növü, tərəflərin öhdəlikləri 
b) qiymətləndirmə tarixi, xidmətin dəyəri  
c) ödəniş şərti, qiymətləndirmə üçün sənədlərin hazırlanması müddəti 
d) müqavilənin qüvvədə qalma müddəti 
e) Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş rüsum 

 

 

Sual 290: Azərbaycan Respubliası qanunvericiliyinə uyğun olaraq məcburi 
qiymətləndirmənin aparılması halları “Azərbaycan Respublikasının 
Qiymətlənləndirmə fəaliyyəti haqqında” qanunun necənci maddəsində 
verilirmisdir? 

a) 2 
b) 5 
c) 6 
d) 8 
e) 12 

 

 

Sual 291: ANV - nin qiymətləndirilməsinin məcburi qaydalarına aşağıdakılardan 
hansı aid deyil? 

a) dövlət əmlakının dəyəri özəlləşdirmə və ya etimadlı idarəetməyə verilmə 
məqsədilə müəyyən edildikdə 

b) dövlət və bələdiyyə əmlakı girov məqsədləri üçün istifadə olunduqda 
c) dövlət və bələdiyyə əmlakı satıldıqda və ya borc öhdəlikləri ilə bağlı olaraq 

başqasına verildikdə 
d) könüllü formada avtomobilin satışı həyata keçirilərkən 
e) dövlət mülkiyyətində olan əsas fondlar yenidən qiymətləndirildikdə 

 

 



Sual 292: Ehtiyyat hissələrin dəyərinə daxildir : 

a) çatdırılmasını nəzərə almaqla ehtiyat hissələrini hazırlayan zavodun qiyməti  
b) gömrük rüsümü; 
c) topdansatış və pərakəndəsatış əlavələri, 
d) əlavə dəyər vergisi.  
e) bütün variantlar doğrudur  

 

 

Sual 293: Yol nəqliyyat hadisələrinin səbəbləri neçə qrupa bölünür : 

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

 

 

Sual 294: Yol nəqliyyat hadisələrinin subyektiv səbəbidir : 

a) yolun vəziyyəti 
b) nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyəti 
c) sürücü 
d) atmosfer şəraiti 
e) yerli şəraitlər 

 

 

Sual 295: Yol nəqliyyat hadisələrinin subyektiv səbəbidir : 

a) piyada  
b) atmosfer şəraiti 
c) yerli şəraitlər 
d) nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyəti 
e) yolun vəziyyəti  

 



Sual 296: Yol nəqliyyat hadisələrinin obyektiv səbəbidir : 

a) piyada 
b) sürücü 
c) yolun vəziyyəti 
d) həm piyada , həm də sürücü 
e) bütün variantlar yalnışdır  

 

 

Sual 297: Yol nəqliyyat hadisələrinin obyektiv səbəbidir : 

a) piyada 
b) sürücü 
c) yolun vəziyyəti 
d) həm piyada , həm də sürücü 
e) bütün variantlar yalnışdır 

 

 

Sual 298: Yol nəqliyyat hadisələrinin obyektiv səbəbidir : 

a) piyada 
b) sürücü 
c) nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyəti 
d) həm piyada , həm də sürücü 
e) bütün variantlar yalnışdır  

 

Sual 299: Yol nəqliyyat hadisələrinin obyektiv səbəbidir : 

a) piyada 
b) sürücü 
c) atmosfer şəraiti 
d) həm piyada , həm də sürücü 
e) bütün variantlar yalnışdır  

 

 



Sual 300: Yol nəqliyyat hadisələrinin obyektiv səbəbidir : 

a) piyada 
b) sürücü 
c) yerli şəraitlər 
d) həm piyada , həm də sürücü 
e) bütün variantlar yalnışdır 

 


