
 3437#01#Q15#01 əyani 300  Standartlaşdıma və sertifikasiya      

 

1…  Sertifikatlaşdırma üzrə appelyasiyalara baxılması hansı orqanın funksiyalarıdır?      
 Sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan 

 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan 
 Sertifikatlaşdırma üzrə orqan 
 Azərdövlətstandart 
 Sertifikatlaşdırma üzrə şura 

 

 

 

 

2. Azərbaycan Respublikasının “Standartlaşdırma haqqında” qanunu neçənci ildən qüvvəyə minmişdir?            
 1991.  
 1993. 
 1994. 
 1995. 
 1996. 

 

 

3. Standartların növlərinə aid olmayanı göstərin.       
 əsasverici standartlar. 
 məhsul, xidmət üçün standartlar.  
 proseslər üçün standartlar. 
 nəzarət metodları üçün standartlar. 

 kompleks standartlar. 

 

 

4. Beynəlxalq standartlaşdırma günü” hansıdır?        
 16 aprel. 

 8 oktyabr. 
 14 oktyabr. 
 16 oktyabr. 
 25 sentyabr. 

 

5. .Dövlət reyestrlərinin aparılması Standartlaşdırma,Metrologiya və Patentləşdirmə üzrə dövlət 
komitəsinin hansı xidmətinə aiddir?    

 fəaliyyət sahələri və göstərilən xidmətlər 
 Sənaye sahəsi və göstərilən xidmətlər 



 Dövlət qeydiyyat sahəsi və göstərilən xidmətlər 
 Sahə qeydiyyat şöbəsi və göstərilən xidmətlər 
 Standartlaşdırma üzrə göstərilən xidmətlər 

 

6. Beynəlxalq və Dövlətlərarası standartların Azərbaycan Respublikası ərazisində tanınması və tətbiq 
qaydaları nə vaxt təsdiq edilmişdir?        

 22 noyabr 1988 
 22 noyabr 1990 
 22 dekabr 1989 
 22 oktyabr 1988 
 22 may 1888 

 

7. Bütün müəssisələrdə dövlət standartlarının tətbiqi qaydası hansı standartlar üzrə aparılır?    
 QOST  1.20-85;AZS 1.0-96 
 QOST 1.0-96;AZS 1.20-96 
 QOST 1.2-96;AZS 1.20-96 
 AZS 1.3-96;AZS 1.4-95 
 QOST 1.30-93; AZS 1.0-96 

 

8. Keçmiş SSRİ-də standartlaşdırma üzrə komitə neçənci ildə yaradılmışdır?        
 1920. 
 1923. 
 1925. 

                   1926. 

 1946. 

 

 

9. .   Standartlaşdırmanın elmi prinsiplərini öyrənən İSO – nun hansı komitəsidir?     
 KASKO. 
 İNFKO. 
 PLAKO. 

      STAKO. 
 KOPOLKO. 

 

10. Əgər standart məhsula işlənib hazırlanırsa texniki tapşırıqda nə göstərilir?        
 Məhsulun keyfiyyətini və texniki səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin edən əsas tələblər 
 Məhsulun standartlaşmasının tələblərinə cavab verdiyini göstərən tələblər 
 Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsini təmin edən tələblər 
 Məhsulun texniki səviyyəsi stabilləşdirən tələblər 
 Məhsulun rəqabət qabiliyyətini yüksəldən əsas tələblər 



 

11. Standartlaşma üzrə koordinasiya komitəsi nə vaxt harada yaradıldı?  
 1943-cü ildə Birləşmiş Millətlər təşkilatında 

 1936-cı ildə Fransada  
 1960-cı ildə Dünya ticarət mərkəzində 
 1927-ci ildə Almaniyada 
 1949-cu ildə ABŞ-da 

 

12. Standartlaşdırma neçə üsulla həyata keçirilir?  
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 

 

 

13. Standart nədir?        
 nəzarət vasitəsi. 
 ölçmə vasitəsi. 
 nümunə. 
 eyniyyət. 
 məhsulun keyfiyyət və təhlükəsizliyinə dair tələbləri müəyyənləşdirən normativ 

sənəddir. 

 

14. QOST nədir?    
 milli standart. 
 beynəlxalq standart. 

 dövlətlərarası standart. 
 rusiya standartı. 

 regional standart. 

 

15. Sahə standartı nədir?     
 Azərbaycan Respublikasının nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş standartlar. 
 müəssisədə tətbiq olunan standartlar. 

 bütün sahələri əhatə edən standartlar. 
 milli standartlar. 

 dövlətlərarası standartlar. 

 

16. .Standartların işlənib hazırlanmasının I mərhələsi nə ilə yekunlaşır?        
 standart layihəsi hazırlanır. 
 standart layihəsi razılaşdırılır. 



 standartın əsas bölmələri işlənib hazırlanır. 
 texniki tapşırıq tərtib və təsdiq edilir. 

 standart layihəsi təsdiq edilir. 

 

17. Standart layihəsi rəy üçün hansı təşkilata göndərilmir?        
 sifarişçi təşkilata.  
 dövlət nəzarət orqanlarına. 
 standartın tətbiqini təşkil edən təşkilata. 
 texniki komitə üzvlərinə. 

 beynəlxalq təşkilatlara.  

 

18. .    Məhsul üçün yaradılmış standartların təsir müddəti neçə ildən çox olmur?       
 1 ildən. 

 2 ildən. 
 3 ildən. 
 5 ildən. 
 10 ildən. 

19. İSO – nun ali orqanı necə adlanır?       
 şura. 

 baş şura.  
 məclis. 
 baş məclis. 
 prezident şurası. 

20. Standart layihəsinin izahat vərəqi standartın işlənilməsinin hansı mərhələsində tərtib olunur?   
 I. 

 II. 
 III. 
 IV. 

 VI. 
21. Standart layihəsinin izahat vərəqi neçə bölmədən ibarətdir?       

 4. 
 5. 

 6. 
 8. 
 10. 

 

22. Standartın işlənib hazırlanmasına orta hesabla neçə il tələb olunur?       
 1 il. 
 1,5 il. 
 3 il. 

 5 il. 
 10 il. 

 

 



23. Standartlaşdırmanın neçə əsas prinsipi mövcuddur?        
 4 
 5 
 7 
 8 
 9 

 

24. Texniki tapşırığın 4 - cü bəndi nəyi xarakterizə edir?        
 standart nəyə əsasən işlənir. 

 yerinə yetirilmə müddəti.  
 digər standartlarla qarşılıqlı əlaqəsi.  
 standartlaşdırma obyektlərinin xarakteristikası.  

 əsas mənbələr. 

 

25. Standartların işlənib hazırlanmasının sonuncu mərhələsi hansıdır?        
 standartın texniki tapşırığının işlənməsi. 
 layihənin rəyə göndərilməsi.  
 standartın nəşr edilməsi və yayılması. 
 standart layihəsinin təsdiqi. 
 standartın qeydiyyatı. 

 

26. BEK – in neçə üzvlük qrupu var?        
 2. 
 3. 

 5. 
 7. 

 10. 

 

27. İSO – nun istehlakçıların marağının müdafiəsi komitəsi necə adlanır?      
 KOPOLKO. 
 KASKO. 

 STAKO. 
 DEVKO. 
 İNFKO. 

 

 

28. .    İSO standartlarının işlənib hazırlanması neçə mərhələdən ibarətdir?       
 2. 
 3. 
 4. 
 6. 
 10. 



 

 

29. İSO üzvlərinin hansı faizdən çoxu səs verdikdə beynəlxalq standartın layihəsi bəyənilmiş hesab 
edilir?        

 50% - dən çoxu. 
 60% - dən çoxu. 
 75% - dən çoxu. 

 80% - dən çoxu. 
 90% - dən çoxu. 

 

 

30. Aşağıdakı bəndlərdən hansı dövlət standartlarının məcburi tələblərinə aid deyil?        məhsulun 
(işlərin, xidmətlərin) insanın həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ətraf mühit üçün təhlükəsizliyi. 

 məhsulların qarşılıqlı əvəzolunması. 
 məhsulların elm, texnika və texnologiyanın inkişafına uyğunluğu. 

 ölçmələrin dəqiqliyini və vəhdətini təmin edən metroloci norma, qayda, tələb və 
müddəalar. 

 məhsulların kompleks standartlaşdırılması. 

 

 

31. Dövlət standartlaşdırmasının prespektiv planları hansı orqan tərəfindən təsdiq edilir?       Prezident 
aparatı.  

 Milli Məclis. 
 Nazirlər kabineti. 
 standartlaşdırma üzrə Milli orqan. 
 dövlət plan komitəsi. 

 

 

32. Dövlət standartlarının adları hansı dildə yazılmalıdır?   
                  milli və rus. 

 milli. 
 milli, rus, və ingilis. 

        milli və ingilis. 
       milli, rus, ingilis və alman. 

 

 

33. Azərbaycan Respublikasının Dövlət standartları hansı dildə yazılmalıdır?   
     azərbaycan və ingilis. 

 azərbaycan və rus. 
 azərbaycan, rus, ingilis. 



 azərbaycan. 
türk. 

 

 

 

34. Dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standartlar hansı standartlardır?      
 dövlətlərarası.  

 regional. 
 hövzə. 

 beynəlxalq. 
 milli. 

 

 

35. Dövlət standartlarının işlənib hazırlanması neçə mərhələdən ibarətdir?     

               3 

 4 
 5 
 6 
 7 

 

 

36. Aşağıda verilən bəndlərdən hansı Dövlət standartlaşdırmasının illik planına aid deyil?        yeni 
dövlət standartlarının işlənib hazırlanması.  

 sənaye məhsullarının dövlət attestasiyası.  
 standart və texniki şərtlərin tətbiqinə dövlət nəzarəti.  

 xalq təsərrüfatının metroloci təminatı üzrə tapşırıqlar. 
 elmi – tədqiqat, təjrübi – konstruktor və eksperimental işlərin aparılması. 

 

 

37. Standartlara dövlət nəzarəti zamanı neçə əsas prinsipə rəayət olunmalıdır?       
         2. 

 3. 
 4. 

5. 
 10. 

 

 



38. Məmulatın (prosesin, hadisənin) hər hansı xassəsini xarakterizə edən qiymət nə adlanır? 
       Parametr 

 Texniki şərt 
 Texniki reqlament 
 Parametrik sıra 

 Texniki qarışıq 

 

 

 

 

39. Dövlət standartlaşdıma sisteminin standartları kompleksində “Texniki şərtlərin işlənməsi, 
razılaşdırılması, təsdiqi və qeydiyyatı” hansı standartla müəyyən edilir?    
 AZS 1.0 – 96. 

 AZS 1.2 – 96. 
 AZS 1.3 – 96. 
 AZS 1.4 – 96. 

 AZS 1.5 – 96. 

 

 

40. Hansı standart müəssisə standartlarına aid ümumi müddəaları müəyyən edir?        
                 AZS 1.0 – 96. 

 AZS 1.2 - 96. 
 AZS 1.3 - 96. 
 AZS 1.4 - 96. 
 AZS 1.6 - 96. 

 

 

41. .Sahə standartlarının işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, təsdiqi və qeydiyatı qaydalarını müəyyən 
edən standart hansıdır?        
              AZS 1.0 – 96. 

 AZS 1.2 – 96. 
 AZJ 1.3 – 96. 
 AZS 1.4 – 96. 
 AZS 1.6 – 96. 

 

 

42. Əşyanın, hadisənin və anlayışın müəyyən ardıcıllıqla düzülməsi standart-laşdırmanın hansı üsuluna 
aiddir?       
        unifikasiya. 

 tipləşdirmə. 



 sistemləşdirmə. 
 simplifikatlaşdırma. 
 aqreqatlaşdırma. 

 

 

43. İSO/ BEK Rəhbərlik 2 sənədi normativ sənədlərin tətbiqinin neçə üsulunu tövsiyə edir? 
                      2. 

         3. 
 4. 

        5. 
 7. 

 

 

 

 

 

44. Standartlaşdırma obyektlərinin parametrlərinin optimallaşdırılması üçün neçə funksiyadan istifadə 
olunur?       
          2. 

         3. 
         4. 

 5. 
       7. 

 

 

45. Aşağıdakı standartlardan hansı KSVS standartıdır?     
       ГОСТ 14.201 – 83. 

 ГОСТ 3.015 – 76. 
 ГОСТ T 2.031 – 83. 
 ГОСТ 1.0 – 85. 

 ГОСТ 10169 – 77. 

 

 

46. TSVS standartları neçənci sinfə mənsubdur?        
                    I. 

       II. 
       III. 

 XXIV. 
          XXV. 



 

 

47. .İTHVS standartları neçə təsnifat qrupuna bölünür?       
        2. 

 5. 
 10. 

 14.  
 15. 

 

 

48. Yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal etmək üçün standartlaşdırma məhsulun bütün mərhələlərini, yəni 
layihələndirilməsi, istehsalı və istismarı mərhələlərini əhatə etməlidir. Bu standartlaşdırmanın hansı 
prinsipinə aiddir?   
                  sistemlilik. 

 komplekslilik.  
 dinamiklik. 

 qarşılıqlı uzlaşma. 
 üstün tutulma. 

 

 

49. Hansı tələb üstün tutulan ədədlər sırası tələblərinə aid deyil?     
    istehsalın və istismarın tələblərinə cavab verən rasional dərəcə sistemini təmin etməlidir. 

 ədədlərin artması və azalması istiqamətində sonsuz olmalıdır. 
 sıranın hər bir ədədinin 10 dəfə artıq qiymətini və ya kəsr qiymətini sırada ardıcıl 

yerləşdirməlidir. 
 sıranın bütün ədədləri yuvarlaqlaşdırılmalıdır. 
 sadə və asan yadda qalan olmalıdır. 

 

 

50. Həndəsi silsilələr böyük praktiki əhəmiyyəti olan neçə mühüm xassələrə malikdir?       
                 2. 

         3. 
5. 

        6. 
          7. 

 

 

51. Üstün tutulan Renar sıralarından hansı əlavə sıradır?       
 R 5. 

 R10. 



 R 20. 
 R 40. 

 R 80. 

 

 

 

52. Standartların neçə kateqoriyası var?        
             4 

 5 
 6 
 7 
 8 

 

 

53. Standart nədir?       
 Maraqlı tərəflərin əksəriyyətinin razılığı əsasında hazırlanmış və müvafiq səlahiyyətli 
təşkilat və ya orqan tərəfindən təsdiq edilən kütləvi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş məhsulların 
keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dair tələbləri müəyyənləşdirən normativ sənəddir. 

 Maraqlı tərəflərin əksəriyyətinin razılığı əsasında hazırlanmış və müvafiq səlahiyyətli təşkilat 
və ya orqan tərəfindən təsdiq edilən lakin kütləvi istifadə üçün nəzərə alınmayan məhsulların 
keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dair tələbləri müəyyənləşdirən normativ sənəddir. 

 Maraqlı tərəflərin əksəriyyətinin razılığı əsasında hazırlanmış və müvafiq səlahiyyətli təşkilat 
və ya orqan tərəfindən təsdiq edilən kütləvi isstifadə üçün nəzərdə tutulmuş məhsulların 
keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dair tələbləri müəyyənləşdirən hüquqi sənəddir. 

 Hüquqi şəxslərin əksəriyyətinin razılığı əsasında hazırlanmış və müvafiq səlahiyyətli təşkilat 
və ya orqan tərəfindən təsdiq edilən kütləvi isstifadə üçün nəzərdə tutulmuş məhsulların 
keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dair tələbləri müəyyənləşdirən normativ sənəddir. 

 Maraqlı tərəflərin əksəriyyətinin razılığı əsasında hazırlanmış,məcburi şəkildə verilən 
normativ sənəddir. 

 

 

54. İSO təşkilatı hansı ölkədə yaradılmışdır? 
 London 

 İngiltərə 
 Paris 

 Almaniya 
 Amerika 

 

55. .Silsilənin vuruğu 1,06 olan sıra hansı sıradır?      
    R 10. 

 R 20. 



 R 40. 
 R 80. 
 R 160. 

 

 

56. .Üstün tutulan Renar sırasında neçə ədəd əsas sıra mövcuddur?       
               3. 

 2. 
 4. 
 6. 
 10. 

 

 

57. .İlk dəfə bizim ölkədə qabaqlayan standartlaşdırma ideyası neçənci ildə irəli sürülmüşdür?      
 1925. 

 1926. 
 1927. 
 1928. 
 1929. 

 

 

58. .Məmulatların parametrik sıralarının standartlaşdırılması zamanı onun keyfiyyətini təyin edən 
parametrlər necə adlanır?        
 baş parametrlər. 

 baza parametrləri. 
 keyfiyyət parametrləri. 

 əsas parametrlər. 
 köməkçi parametrlər. 

 

 

59. KSVS standartlarında məmulatların və texniki sənədlərin işarələnməsi strukturuna görə işçi təşkilatın 
kodu necə işarələnir?       
       XX. 

 XXX. 
 XXXX. 

 XXXXX. 
 XXXXXX. 

 

 



60. Qabaqlayan standartlaşdırma üçün qabaqlama dövrünün optimal qiyməti necə hesablanır?      
 Tq_opt = tm – ts 

 Topt = E (Tq) + İ (Tq) 
 Tqopt = 1 – E (Tq) 

 Tqopt = [ E (Tq) - İ (Tq) ]max 
 Tqopt = [ E (Tq) + İ (Tq) ]max 

 

 

61. Aşağıdakı əmsallardan hansı normativ sənədlərin işlənməsi zamanı əmək tutumunun hesablamasına 
aid deyil?        
               yenilik əmsalı. 

 təsdiqin mürəkkəbliyi əmsalı. 
 informasiya tutumu əmsalı. 

 rəylərin işlənməsi əmsalı. 
 standartlaşdırma obyektinin xırdalanma səviyyəsi əmsalı. 

 

 

62. Texniki sənədlərə normalaşdırıjı nəzarət hansı standart üzrə həyata keçrilir?      
      AZS 1.0 – 96. 

 ГОСТ 1.0 – 85. 
 ГОСТ 2.111 – 83. 

 ГОСТ 101 69 – 75. 
 ГОСТ 14.201 – 83. 

 

 

63. Standartların tələblərinin pozulması nəticəsində insanların həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ətraf mühit 
üçün təhlükəli məhsulun satılmasına görə hansı sanksiya tətbiq edilir?       
     satılmış malların 25% - i miqdarında cərimə. 

 satılmış malların 50% - i miqdarında cərimə. 
 satılmış malların 100% - i miqdarında cərimə. 
 minimum əmək haqqının 10 misli miqdarında cərimə. 
 minimum əmək haqqının 20 misli miqdarında cərimə. 

 

64. Aşağıdakılardan hansı yanlışdır?       
 Təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi tələbləri standartlaşdırma obyektinin təhlükəsiz 
vəziyyətini ancaq standartlaşdırma müddətində təyin etməlidir. 

 Texniki tələblər məhsulun texniki göstəriciləri,onların qiymətləri,zəruri halda isə əsas 
hissələrə və materiallara tələblər verilir. 

 Qəbul qaydaları məhsulun sertifikatlaşma göstəricilərinin ,tərkib hissələrinin,materialların 
oxşarlığına,onların təmin edilməsi şərtlərinə tələblər verilir. 

 Sınaq nəzarəti yyarım bölməsində sınaq və nəzarət metodlarına tələblər verilir. 



 Təhlükəsizlik və Ətraf mühitin mühafizəsi yarımbölməsində qanunvericilik və normativ 
aktlarla təyin edilən təhlükəsizliyin və ətraf mühitin mühafizəsinin təmin olunmasına 
yönəldirlmiş tələblər şərh olunur. 

 

 

65. Texniki tapşırığın hansı bəndində”İşin məzmunu”qrafası göstərilmişdir?  
Işin mərhələləri və onun yerinə yetirilmə müddətləri 

 Əsas mənbələr 
 Digər standartlarla qarşılıqlı əlaqə 
 Standartlaşdırma obyektinin xarakteristikası 
 Yerinə yetirmə müddəti 

 

 

66. Beynəlxalq və Dövlətlərarası standartların Azərbaycan Respublikası ərazisində tanınması və tətbiq 
qaydaları nə vaxt təsdiq edilmişdir?   
            22 noyabr 1988 

 22 noyabr 1990 
 22 dekabr 1989 
 22 oktyabr 1988 
 22 noyabr 1888 

 

 

 

67. Standartlaşdırmanın iqtisadi səmərəliliyi hesablanarkən neçə metoddan istifadə olunur?      
   2 

 3 
 4 
 5 
 7 

 

 

68. Buraxılması və satılması qadağan olunmuş malların satılmasına görə hansı sanksiya tətbiq edilir?      
 xəbərdarlıq.  

 minimum əmək haqqının 3 misli miqdarında cərimə. 
 satılmış malların 25% - i miqdarında cərimə.  

 satılmış malların 50% - i miqdarında cərimə. 
 satılmış malların 100% - i miqdarında cərimə. 

 

 



69. Sanksiya barədə sərəncam almış təsərrüfat subyekti hansı müddətdə sərəncama əməl etməlidir?      
 10 gün müddətində. 

 15 gün müddətində. 
 30 gün müddətində. 

 6 ay müddətində. 
 1 il müddətində. 

 

 

70. .Sanksiya barədə sərəncama əsasən təsərrüfat subyekti məbləğin neçə % - ni dövlət büdcəsinə ödəyir?      
  15% - ni. 

 30% - ni. 
 35% - ni. 
 50% - ni. 
 100% - ni. 

 

 

71. İstehsalatın ekoloji göstəricilərinə tələblərin işlənib hazırlanması hansı standartlarda nəzərdə tutulur?      
 İSO 14000 

 İSO 15000 
 İSO 900 
 İSO 9000 
 İSO 1400 

 

 

 

 

72. Qabaqlayan standartlaşdırma obyektlərinə qoyulan tələblərin ierarxiya sxemində elementlər neçə 
səviyyədən ibarətdir?        
              2.  

 3. 
 4. 
 5. 

 10. 

 

 

73. Kompleks standartlaşdırma proqramları neçə metodik prinsip əsasında hazırlanır?       
       2. 

 3. 
 4. 

 5. 



 7. 

 

 

74. Standartlaşdırma obyektlərinin parametrlərinin optimallaşdırılma metodları və riyazi modellər hansı 
standartla müəyyən edilir?        
           ГОСТ 1.0 – 68. 

 ГОСТ 1.171 – 73. 
 ГОСТ 2.175 – 83. 
 ГОСТ 15.102 - 73. 
 ГОСТ 18.101 – 82. 

 

 

 

 

 

75. Texniki şərtlər bölməsinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?       
       köməkçi parametrlər 

 Texniki tələblər 
 Komplektlilik 
 Qəbul qaydaları 
 Istismar üzrə göstərişlər 

 

 

76. Milli uyğunluq nişanının ölçülərini nəyə görə müəyyən edirlər?        
         ”H” baza ölçüsünə 

 “T” baza ölçüsünə 
 “X” baza ölçüsünə 

 “S” baza ölçüsünə 
 “Z” baza ölçüsünə 

 

 

77. Dövlət standartlaşdırma sisteminin məqsədi nədən ibarətdir?       
 Respublikada standartların kateqoriyalara və növlərə bölünməsini nəzərdə tutut. 

 Respublikada standartların tətbiqi və təsdiqini nəzərdə tutur. 
 Respublikada standartlaşdırma və sertifikatlaşdırmaya aid məsələləri həll edir. 
 Respublikada qanunsuz malları müəyyənləşdirir. 
 Respublikadan kənarda satılan mallara standart müəyyən edir. 

 



 

78. . Texniki şərtlərin hansı bölməsində standartlar proqressiv istehsal texnologiyasını tətbiq etmək və 
buraxılan məhsulun yüksək keyfiyyət səviyyəsini təmin etmək məqsədilə yaradılır?       
 Tipli texnoloji proseslərin standartları 

 B) Sınaq metodların standartı 
 Qəbul qaydaları 
 Nişanlama,qablaşdırma,saxlanma və daşınma qaydaları standartları 
 Çeşidlərin standartları 

 

 

79. Dövlət standartlaşdırma sisteminin növlər müəyyən etmədiyi standartlar hansılardır?        
Konkret məhsula aid olmayan standartlar,həmçinin ümumtexniki və təşkilati-metodik 
standartlar 

 Konkret məhsula aid olan standartlar,həmçinin texniki şərtlərin standartı 
 Müxtəlif növ məhsullara aid olan standartlar və onların təhlükəsizlik tələbləri 
 Müxtəlif növ məhsula aid texniki şərtlərin standartı 
 Konkret məhsula aid olmayan texniki şərtlərin standartı 

 

 

 

80. Texniki reqlament nədir?       
 İstehsal prosesləri və metodlarını müəyyənləşdirən sənəd 

 Ölçü vasitəsi 
 regional standart 
 milli standart 

 

 

81. Standartlaşdırma nəyi müəyyən edir?(hansı fəaliyyət növüdü)    
    məhsullar üçün norma, qayda və xarakteristikaları 

 dövlət nəzarət orqanları 
 proseslər üçün standartlar 
 kompleks standartlar 
 nümunə 

 

 

82. Dövlət standartları hansı məhsullar üçün işlənib hazırlanır? 
 kütləvi təkrar istehsal və istifadə perspektivinə malik olan məhsullar üçün  

 müvəqqəti istehsal olunan 
 bütün növ məhsullar üçün  

 yalnız strateji əhəmiyyətli məhsullar üçün 



 elm tutumlu məhsullar üçün 

 

 

83. Serifikatlaşdırma üzrə orqanın neçə təşkilati struktura malikdir?  
             8 

 5 
 4 
 7 
 6 

 

 

84. Standartın hansı bölməsi məhsulun müxtəlif modifikasiyasına tələbləri göstərir? 
       Tətbiq olunma sahəsi 

 Qəbul qaydaları 
 Texniki tələblər 
 Təhlükəsizlik tələbləri 
 Daşınma,qablaşdırma bölməsi 

 

85. Akkreditləşdirilmiş laboratoriyaların işi nədən ibarətdir?      
  Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin aparılmasına dair 
səlahiyyətləri rəsmi surətdə tanınmış sınaq laboratoriyalarıdır. 

 Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin aparılmasına dair 
səlahiyyətləri tanınmış sınaq laboratoriyalarıdır. 

 Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin aparılması barəsində 
sənədləri özündə əks etdirən sınaq laboratoriyalarıdır. 

 Hər hansı məhsul növlərinin sınağının aparılmasına dair səlahiyyətləri tanınmış sınaq 
laboratoriyalarıdır. 

 Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin aparılmasına dair 
səlahiyyətləri rəsmi surətdə standartlaşdıran rəsmi sənəddir. 

 

 

86. Sertifikatlaşdırma üzrə akkreditləşmiş orqan və sınaq laboratoriyaların fəaliyyətinə nəzarət necə 
adlanır?     
        Müfəttiş nəzarəti 

 Ekspert-auditor nəzarəri 
 Beynəlxalq nəzarət 
 Milli nəzarət 
 Ekspert nəzarəti 

 

 



87. Мəhsulun sertifikatlaşmasını aparan sertifikatlaşdırma üzrə orqanlara ümumi tələblər hansı 
standartlarda qeyd edilmişdir?      
  EN 45011 

 EN 45015 
 EN 41011 
 EN 45105 
 EN 45015 

 

 

88. AO-nun açıqlaması hansı bənddə qeyd olunub?   
     İstehsalatın attestasiyası üzrə akkreditləşdirilmiş orqan 

 Xidmətlərin attestasiyası üzrə akkreditləşdirilmiş orqan 
 Proseslərin attestasiyası üzrə akkreditləşdirilmiş orqan 
 Xidmət və proseslərin attestasiyası üzrə akkreditləşdirilmiş orqan 
 Proseslərin akkreditləşdirməsi üzrə attestasiya orqanı 

 

 

89. Məhsulun müxtəlif modifikasiyasına məcburi tələblərin yayılma sahəsini göstərən standart bölməsi 
hansıdır?       
 Tətbiq olunma sahəsi 

 Qəbul qaydaları 
 Texniki tələblər 
 Təhlükəsizlik tələbləri 
 Daşınma,qablaşdırma bölməsi 

 

 

90. Akkreditləşmə üzrə orqanın ştatında rəhbərdən başqa kimlər iştirak edir?       
 1-2ekspert-mühasib və katib 

 2-3 ekspert-müdür,katib və işçilər 
 Ekspert və işçilər 
 Müdirin müavini və işçilər 
 Ekspert və müdir 

 

 

91. Qanunvericilikdə təmzimlənən və tənzimlənməyən sahələrdə fəailiyyət göstərən akkreditləşmə 
sistemi hansı ölkədə geniş tətbiq olunur?       
 Almaniyada 

 Rusiyada 
 Amerikada  
 İngiltərədə 
 Norveçdə 



 

 

92. Akta hansı məlumatlar əlavə olunur ?     
   Yoxlama proqramı,uyğunsuzluqlar və xəbərdarlıqlar haqqında 

 Uyğunsuzluqlar haqqında 
 Xəbərdarlıqlar, yoxlama proqramları haqqında 

 Uyğunsuzluqlar, xəbərdarlıqlar haqqında 
 Yalnız xəbərdarlıqlar haqqında 

 

 

93. Akkreditləşdirilmiş laboratoriyalar dedikdə nə başa düşülür?       
 Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin aparılmasına dair 
səlahiyyətləri rəsmi surətdə tanınmış sınaq laboratoriyalarıdır. 

 Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin aparılmasına dair 
səlahiyyətləri tanınmış sınaq laboratoriyalarıdır. 

 Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin aparılması barəsində 
sənədləri özündə əks etdirən sınaq laboratoriyalarıdır. 

 Hər hansı məhsul növlərinin sınağının aparılmasına dair səlahiyyətləri tanınmış sınaq 
laboratoriyalarıdır. 

 Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin aparılmasına dair 
səlahiyyətləri rəsmi surətdə standartlaşdıran rəsmi sənəddir. 

 

 

94. .Serifikatlaşdırma latın sözü olub hansı mənanı daşıyır?      
  düzgün edilmişdir 

 düzgün qoyulmuşdur 
 düzgün seçilmişdir 
 düzgün qeyd edilmişdir 
 düzgün hala salınmışdır 

 

 

95. .”Sertifikatlaşdırma”termini ilk dəfə hansı təşkilat tərəfindən formalaşdırılmışdır?       
         İSO 

 PLAKO 
 KASKO 
 DEVKO 
 NATO 

 

 



96. Standartlaşdırma termini ilk dəfə neçənci ildə “Standartlaşdırma,sertifikatlaşdırma və 
akkreditləşməsi” sahəsində termin və təyinlər sənədinə daxil edilmişdir?      
   1982 

 1983 
 1985 

 1986 

 

 

97. Uyğunluq nişanı nədir?      
  məhsulun konkret standarta və ya digər normativ sənədə uyğunluğunu 
göstərən,sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilən və tətbiq edilən,müəyyən 
edilmiş qaydada müdafiə olunan nişandır. 

 məhsulun müəyyən edilməmiş standarta və ya sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına 
uyğun verilən və tətbiq edilən,müəyyən edilmiş qaydada müdafiə olunan nişandır. 

 məhsulun konkret standarta və ya digər normativ sənədə uyğunluğunu 
göstərən,sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilən,lakin tətbiq edilməyən 
nişandır. 

 məhsulun konkret standarta və ya digər normativ sənədə uyğunluğunu göstərən lakin 
sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun tərtib edilməmiş nişandır. 

 məhsulun konkret standarta və ya digər normativ sənədə uyğunluğunu 
göstərən,akkreditləşdirmə sisteminin qaydalarına uyğun verilən və tətbiq edilən sənəddir. 

 

 

98. Akkreditləşdirmə nədir?        
Serifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir fəaliyyət göstərmək üçün səlahiyyətlərin rəsmi 
tanınmasıdır. 

 Serifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir fəaliyyət göstərmək üçün tələb olunan sənəddir. 
 Hər hansı bir fəaliyyət göstərmək üçün səlahiyyətlərin rəsmi tanınmasıdır. 
 Serifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir fəaliyyəti müvafiq plan şəklində qeyd edən rəsmi 

sənəddir. 
 Serifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir sənədi təsdiq edən fəaliyyətlərin rəsmi tanınmasıdır. 

 

 

99. Keyfiyyət sistemlərinin serifikatlaşdırılması ilə məşğul olan sertifikatlaşdırma üzrə orqanlar üçün 
kriterlər hansı standartlarda göstərilmişdir?        
            EN 45012 

 EN 45011 
 EN 45015 
 EN 42012 

 EN 42015 

 

 



100. Uyğunluğun qiymətləndirilməsi metodları üçün əsas götürülən tələblər hansılardır?        
              Dəqiq və birmənalı olmalı 

 Aydın və əsaslandırılmış olmalı 
 Səlist şəkildə yazılmalı və əməl edilməlidir 
 Dəqiq və əsaslandırılmış olmalı 
 Səlist şəkildə yazılmalı və birmənalı olmalı 

 

 

101. İlk dəfə hansı təşkilat tərəfindən”Sertifikatlaşdırma”termini formalaşdırılmışdır? 
          İSO 

 PLAKO 
 KASKO 
 DEVKO 
 NATO 

 

 

102. İstehsalçı hansı orqandan lisenziya alaraq məhsulunu uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq hüququnu 
qazanır  
           Sertifikatlaşdırma üzrə orqan 

 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan 
 Sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan 
 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi şura 
 Azərdövlətstandart 

 

 

103. Ətraf mühitin mühafizəsi dedikdə nə başa düşülür?  
            Məhsulların,proseslərin və ya xidmətlərin mənfi təsirindən ətraf mühitin mühafizəsidir. 

 Məhsulların,proseslərin və ya xidmətlərin xarici proseslərin təsirindən ətraf mühitin 
mühafizəsidir. 

 Məhsulların,proseslərin və ya xidmətlərin hava şəraitinin təsirindən ətraf mühitin 
mühafizəsidir. 

 Məhsulların,proseslərin və ya xidmətlərin müsbət təsirindən ətraf mühitin mühafizəsidir. 
 Məhsulların,proseslərin və ya xidmətlərin insan təsirindən ətraf mühitin mühafizəsidir. 

 

 

104. Sertifikatlaşmaya 1982-ci ildə verilmiş tərifdən fərqli olaraq “Uyğunluq sertifikatı” məvhumuna 
bir neçə ciddi dəyişiklər.Bunlar hansılardır?   
sertifikatlaşdırma indi üçüncü tərəfin bilavasitə iştrak ilə bağlıdır;uyğunluğun 
qiymətləndirilməsi üzrə əməliyyat lazımi tərzdə aparılır;uyğunluq sertifikatlaşdırmasının 
aparılma sahəsi xeyli genişlənir. 



 sertifikatlaşdırma indi üçüncü tərəfin bilavasitə iştrak ilə bağlıdır;uyğunluğun 
qiymətləndirilməsi üzrə əməliyyat dövlət nəzarəti altında aparılır;uyğunluq 
sertifikatlaşdırmasının aparılma sahəsi xeyli genişlənir. 

 sertifikatlaşdırma indi hər üç tərəfin bilavasitə iştrak ilə bağlıdır;uyğunluğun 
qiymətləndirilməsi üzrə əməliyyat lazımi tərzdə aparılır;uyğunluq sertifikatlaşdırmasının 
aparılma sahəsi xeyli genişlənir. 

 sertifikatlaşdırma indi üçüncü tərəfin bilavasitə iştrak ilə bağlıdır;uyğunluğun 
qiymətləndirilməsi üzrə əməliyyat lazımi tərzdə aparılır;uyğunluq sertifikatlaşdırmasının 
aparılma sahəsi yalnız müvafiq çərçivə daxilində aparılır. 

 sertifikatlaşdırma indi üçüncü tərəfin və Sertifikatlaşdırma üzrə orqanın bilavasitə iştrak ilə 
bağlıdır;uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə əməliyyat lazımi tərzdə aparılır;uyğunluq 
sertifikatlaşdırmasının aparılma sahəsi xeyli genişlənir. 

 

 

 

 

 

105. Ekspert-auditor hansı şəxslərə deyilir?       
 Sertifikatlaşdırma sahəsində bir yaxud bir neçə növ işləri aparmaq üçün attestasiyadan 
keçmiş və hüquq almış şəxsdir. 

 Sertifikatlaşdırma sahəsində yalnız bir növ işləri aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş və 
hüquq almış şəxsdir. 

 Sertifikatlaşdırma sahəsində bir yaxud bir neçə növ işləri aparmaq üçün attestasiyadan 
keçmiş şəxsdir. 

 Sertifikatlaşdırma sahəsində bir yaxud bir neçə növ işləri aparmaq üçün lazım olan şəxsdir. 
 Sertifikatlaşdırma və digər sahələrdə bir yaxud bir neçə növ işləri aparmaq üçün 

attestasiyadan keçmiş və hüquq almış şəxsdir. 

 

106. .Könüllü sertifikatlaşdırılma nəyə deyilir?       
 Istehsalçının,məhsulun istehlakçısının,həmçinin dövlət orqanlarının təşəbbüsü ilə 
könüllülük əsasında verilən sertifikatlaşdırmadır. 

 Istehsalçının,məhsulun istehlakçısının,həmçinin dövlət orqanlarının təşəbbüsü ilə verilən 
sertifikatlaşdırmadır. 

 Istehsalçının,məhsulun istehlakçısının,həmçinin dövlət orqanlarının təşəbbüsü ilə məcburi 
şəkildə verilən sertifikatlaşdırmadır. 

 Istehsalçının həmçinin dövlət orqanlarının təşəbbüsü olmadan könüllülük əsasında verilən 
sertifikatlaşdırmadır. 

 Istehsalçının,məhsulun istehlakçısının,həmçinin dövlət orqanlarının təşəbbüsü ilə lazım 
gələrsə verilən sertifikatlaşdırmadır. 

 

 

107. Məcburi sertifikatlaşdırma necə izah olunur?       



Xüsusi səlahiyyət verilmiş orqan tərəfindən məhsulların,proseslərin və xidmətlərin normativ 
sənədlərin məcburi tələblərinə uyğunluğunun təsdiqidir. 

 Proseslərin və xidmətlərin normativ sənədlərin məcburi tələblərinə uyğunluğunun təsdiqidir. 
 Xüsusi səlahiyyət verilmiş orqan tərəfindən məhsulların,proseslərin və xidmətlərin normativ 

sənədlərə uyğunluğunun təsdiqidir. 
 Xüsusi səlahiyyət verilmiş orqan tərəfindən məhsulların,proseslərin və xidmətlərin normativ 

sənədlərə uyğunluğunun müvafiq orqanlar tərəfindən təsdiqidir. 
 Xüsusi səlahiyyət verilmiş orqan tərəfindən məhsulların,proseslərin və xidmətlərin normativ 

sənədlərin bəzi dövlət strukturlarının tələblərinə uyğunluğunun təsdiqidir. 

 

 

108. .Uyğunluq sertifikatlaşdırılması nədir?    
    Lazımi tərzdə eyniləşdirilmiş məhsulun,prosesin və xidmətin konkret standarta və ya digər 
normativ sənədə uyğun olduğuna zəmanətin üçüncü tərəfin inamlı sübut etməsidir. 

 Xüsusi səlahiyyət verilmiş orqan tərəfindən məhsulların,proseslərin və xidmətlərin normativ 
sənədlərin məcburi tələblərinə uyğunluğun təsdiqidir. 

 Lazımi tərzdə eyniləşdirilmiş məhsulun,prosesin və xidmətin müvafiq orqanın tələblərinə 
uyğun olmasının təsdiqidir. 

 Istehsalçının,məhsulun istehlakçısının,həmçinin dövlət orqanlarının təşəbbüsü ilə verilən 
sertifikatlaşdırmadır. 

 Xüsusi səlahiyyət verilmiş orqan tərəfindən məhsulların,proseslərin və xidmətlərin normativ 
sənədlərin könüllü tələblərinə uyğunluğun təsdiqidir. 

 

 

109. Sertifikatlaşdırma sistemi nədir?        
Uyğunluq sertifikatlaşdırılması aparmaq üçün xüsusi üsullarla və idarəetmə qaydalarına malik 
sistemdir. 

 Məcburi sertifikatlaşdırma aparmaq xüsusi üsullarla və idarəetmə qaydalarına malik 
sistemdir. 

 Könüllülük sertifikatlaşdırması aparmaq üçün xüsusi üsullarla və idarəetmə qaydalarına 
malik sistemdir. 

 Sertifikatlaşdırılma aparmaq üçün xüsusi üsullarla və idarəetmə qaydalarına malik sistemdir. 
 Uyğunluq sertifikatlaşdırılması aparmaq üçün xüsusi üsullarla və idarəetmə qaydalarına 

malik sistemdir. 

 

 

110. Uyğunluq sertifikatlaşmasını aparan orqan nece adlanır?      
  Sertifikatlaşdırma üzrə orqan 

 Akkreditləşdirmə üzrə orqan 
 Xüsusi səlahiyyət üzrə orqan 
 Xüsusi təşkilati sistem üzrə orqan 
 Akkreditləşdirmə üzrə təşkilati orqan 

 



 

111. AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi neçənci ildə yaradılmışdır?       
 1993 

 1995 
 1994 

 1998 
 1996 

 

 

112. Qanunvericiliklə tənzimlənən sertifikatlaşdırma başqa cür nece adlanır?     
   Məcburi 

 Konüllü 
 Uyğunluq  
 Vacib 
 Qanuni 

 

 

113. Uyğunluğun qiymətləndirilməsi mərhələsi nədən ibarətdir?    
    Məmulatların nümunələrin seçilməsi,idenfikatlaşdırılması və onların sınağından ibarətdir. 

 Məhsulun uyğunluq sertifikatlaşdırılması ilə qiymətləndirilməsindən ibarətdir. 
 Xammal və materialların növünün və hansı təyinata aid olduğundan ibarətdir. 
 Xammal və materialın idenfikatlaşdırılmasından və təyinatından ibarətdir. 
 Məmulatın uyğunluq sertifikatlaşdırılması ilə qiymətləndirilməsindən ibarətdir. 

 

 

114. Sertifikatlaşmaya sifarişin verilməsi mərhələsi hansı bənddə düzgün göstərilmişdir?      
 Sertifikatlaşma üzrə orqanın seçilməsi;sifarişin verilməsi;sifarişin baxılması;sifariş üzrə 
qərar 

 Standartlaşdırma üzrə orqanın seçilməsi;sifarişin verilməsi;sifarişin baxılması;sifariş üzrə 
qərar 
 Sertifikatlaşma üzrə orqanın seçilməsi;sifarişin verilməsi;sifarişin seçilməsi;sifarişə 

baxılması; sifariş üzrə qərar 
 Sertifikatlaşma üzrə orqanın seçilməsi;sifarişin təsdiqi;sifarişin tətbiq edilməsi;sifarişin 

baxılması;sifariş üzrə qərar 

 

 

115. Müfəttiş nəzarətinin mürəkkəblik və ciddilik dərəcəsi nədən asılıdır?       
 Məhsulun potensial təhlükəliliyindən,istehsalatın stabilliyindən,məhsulun buraxılış 
həcmindən,keyfiyyətin təmin edilməsi sisteminin olması və digər faktorlardan asılıdır. 

 Məhsulun tərkibindən,istehsalatın stabilliyindən,məhsulun buraxılış həcmindən,keyfiyyətin 
təmin edilməsi sisteminin olması və digər faktorlardan asılıdır. 



 Məhsulun potensial təhlükəliliyindən,istehsalatın stabilliyindən,məhsulun buraxılış 
tarixindən,keyfiyyətin təmin edilməsi sisteminin olması və digər faktorlardan asılıdır. 

 Məhsulun görünüşündən,istehsalatın stabilliyindən,məhsulun buraxılış 
həcmindən,keyfiyyətin təmin edilməsi sisteminin olması və digər faktorlardan asılıdır. 

 Məhsulun potensial təhlükəliliyindən,istehsalatın qeyri stabil keçməsindən,məhsulun 
buraxılış həcmindən,keyfiyyətin təmin edilməsi sisteminin olması və digər faktorlardan 
asılıdır 

 

 

116. Sınaq nəticələrinə görə tərtib olunmuş protokolların nüsxələri hara göndərilir?       
 1-ci nüsxə sertifikatlaşdırma üzrə orqana,2-ci nüsxə sifarişçiyə 

 1-ci nüsxə sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqana,2-ci nüsxə sifarişçiyə 
 1-ci nüsxə sertifikatlaşdırma üzrə şuraya,2-ci nüsxə sifarişçiyə 
 1-ci nüsxə Azərdövlətstandarta,2-ci nüsxə sifarişçiyə 
 1-ci nüsxə istehsalçıya,2-ci nüsxə sifarişçiyə 

 

 

 

117. .Keyfiyyət sistemləri və istehsalatın sertifikatlaşdırılma sistemi Dövlət Reyesterində qeydiyyatdan 
keçməlidir.Bu sistem qısaca olaraq necə adlanır?       
 Keyfiyyət sisteminin qeydiyyatı 

 Keyfiyyət sisteminin adlandırılması 
 Keyfiyyət sisteminin nömrələnməsi 
 Keyfiyyət sisteminin tətbiqi 
 Keyfiyyət sisteminin təsdiqi 

 

 

118. Məhsulun serifikatlaşdırılması neçə mərhələdən ibarətdir?      
  7 

 5 
 6 
 3 
 2 

 

 

119. Milli Sertifikatlaşdırma sisteminə görə Milli uyğunluq nişanının neçə forması var?  
      2 

 3 
 4 
 6 
 5 



 

 

120. Uyğunluq nişanının məhsulda,qablamada və sənədlərdə nişanlanma yerini hansı müəssə təyin 
edir?       
         Müəssə özü 

 Uyğunluq nişanını təsdiq edən orqan 
 Uyğunluq nişanını göndərən orqan 
 Sertifikatlaşdırma üzrə orqan 
 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan 

 

 

121. Məhsul üçün məmulatların nümunələrinin seçilməsi,idenfikatlaşdırılması və onların sınağından 
ibarət olan mərhələ hansıdır?     
   Uyğunluğun qiymətləndirilməsi nəticələrinin təhlili 

 Sertifikatlaşdırma üzrə qərarın verilməsi 
 Sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi 
 Sertifikatlaşdırma obyektinə müfəttiş nəzarət 
 Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilməsi 

 

 

122. Sertifikatlaşdırma üzrə işləri hansı orqan təşkil edir?  
      Azərdövlətstandart  

 Akkreditləşdirmə üzrə orqan 
 Standartlaşdırma üzrə orqan 
 Akkreditləşdirilmiş sertifikatlaşdırma orqanları 
 Sınaq laboratoriyaları üzrə akkreditləşdirmə orqanı 

 

 

123. Təhlükəsizlik sahəsində xüsusi tələblərin qoyulduğu məhsul növlərinə sertifikat hansı hallarda 
verilir?      
  Onların təhlükəsizliyini və digər spesifik keyfiyyətini təsdiq edən gigiyenik,fitosanitar və 
digər xüsusi sertifikatlar olduğu zaman 

 Onların keyfiyyətini təsdiq edən gigiyenik,fitosanitar və digər xüsusi sertifikatlar olduğu 
zaman 

 Onların təhlükəsizliyini və digər spesifik keyfiyyətini təsdiq edən gigiyenik,fitosanitar və 
digər xüsusi sənədlər olduğu zaman 

 Onların təhlükəsizliyini və digər spesifik keyfiyyətini təsdiq edən mikrobioloji və digər 
xüsusi sertifikatlar olduğu zaman 

 Onların təhlükəsizliyini təsdiq edən gigiyenik,fitosanitar və digər xüsusi sertifikatlar olduğu 
zaman 

 



 

124. Korrektəetmə tədbirləri hansı hallarda həyata keçirilir?       
 Məhsulun qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun pozulması zamanı 

 Məhsulun keyfiyyət tələblərinin pozulması zamanı 
 Məhsulun qoyulmuş keyfiyyət tələblərinə uyğunluğunun pozulması zamanı 
 Məhsulun qoyulmuş sertifikat tələblərə uyğunluğunun pozulması zamanı 
 Məhsulun normativ sənədlərə uyğunluğunun pozulması zamanı 

 

 

125. Verilmiş sertifikatların və uyğunluq nişanlarının fəaliyyətinin dayandırılması və ya ləğv edilməsi 
işlərinə nəzarəti hansı orqan həyata keçirir?      
  Sertifikatlaşdırma üzrə orqan 

 Azərdövlətstandart 
 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan 
 Sertifikatlaşdırma üzrə şura 
 Elmi metodik sertifikatlaşdırma mərkəzi 

 

 

126. Buraxılan məhsulun keyfiyyətinə nəzarət üçün keçirilən sınaqlar hansı standartlaşdırma növünə 
aiddir?       
 Sınaq metodların standartı 

 Çeşidlərin standartı 
 Istismar və təmir qaydaları standartları 
 Nişanlama,qablaşdırma,saxlanma və daşınma qaydaları standartları 
 Ölçü cihazlarının və ölçülərin yoxlanma metodları və vasitələri üçün standartlar 

 

 

127. Məhsulun həndəsi formalarını və ölçülərini təyin edən standart növü hansıdır?      
 Çeşidlərin standartı 

 Sınaq metodların standartı 
 Istismar və təmir qaydaları standartları 
 Nişanlama,qablaşdırma,saxlanma və daşınma qaydaları standartları 
 Ölçü cihazlarının və ölçülərin yoxlanma metodları və vasitələri üçün standartlar 

 

 

128. Buraxılan məhsulun keyfiyyətinə nəzarət üçün keçirilən sınaqlar hansı standartlaşdırma növünə 
aiddir?     
          Sınaq metodların standartı 

 Çeşidlərin standartı 
 Istismar və təmir qaydaları standartları 
 Nişanlama,qablaşdırma,saxlanma və daşınma qaydaları standartları 



 Ölçü cihazlarının və ölçülərin yoxlanma metodları və vasitələri üçün standartlar 

 

 

129. Sertifikatlaşdırma sxemi nədir?        
Uyğunluq sertifikatlaşdırılması keçirilən zaman üçüncü tərəfin fəaliyyətinin tərkibi və 
ardıcıllığıdır. 

 Uyğunluq sertifikatlaşdırılmasının təsdiqi zamanı üçüncü tərəfin fəaliyyətinin tərkibi və 
ardıcıllığıdır. 

 Uyğunluq sertifikatlaşdırılması keçirilən zaman ikinci tərəfin fəaliyyətinin tərkibi və 
ardıcıllığıdır. 

 Könüllü sertifikatlaşdırılması keçirilən zaman üçüncü tərəfin fəaliyyətinin tərkibi və 
ardıcıllığıdır. 

 Könüllü sertifikatlaşdırılmasının təsdiqi zamanı üçüncü tərəfin fəaliyyətinin tərkibi və 
ardıcıllığıdır. 

 

 

130. Sertifikatlaşdırma qaydaları necə müəyyənləşdirilir?  
      Oxşar məhsulun istehsal xüsusiyyətlərini,tədarükünü,beynəlxalq sistemlərin və sazişlərin 
tələblərini nəzərə almaqla 

 Oxşar məhsulun istehsal xüsusiyyətlərini,tədarükünü,milli sazişlərin tələblərini nəzərə 
almaqla 

 Oxşar məhsulun istehsal xüsusiyyətlərini,tədarükünü,beynəlxalq sistemlərin və sazişlərin 
tələblərini nəzərə almadan 

 Oxşar məhsulun istehsal xüsusiyyətlərini,tədarükünü,beynəlxalq sistemlərin və sazişlərin 
tələblərini təsdiq etməklə 

 Müxtəlif məhsulların istehsal xüsusiyyətlərini,tədarükünü,beynəlxalq sistemlərin və sazişlərin 
tələblərini nəzərə almaqla 

 

 

131. Əgər korretəedici tədbirlər müsbət nəticələr vermişdirsə...   
     Onda sertifikatlaşdırma üzrə orqan istehsalçını məcbur edir ki,məmulatı başqa cür 
nişanlasın. 

 Onda sertifikatlaşdırma üzrə orqan istehsalçını məcbur edir ki,məmulatı qeydiyyata alsın. 
 Onda sertifikatlaşdırma üzrə orqan istehsalçını məcbur edir ki,məmulatın istehsalını 

dayandırsın. 
 Onda sertifikatlaşdırma üzrə orqan istehsalçını məcbur edir ki,məmulatın istehsalını həyata 

keçirsin. 
 Onda akkreditləşdirmə üzrə orqan istehsalçını məcbur edir ki,məmulatı başqa cür nişanlasın. 

 

 



132. Sertifikatlaşdırma prosesinin əsas mərhələləri nədən asılı olaraq dəyişir?      
 Sertifikatlaşdırmanın növündən və obyektindən asılı olmayaraq dəyişir. 

 Sertifikatlaşdırmanın növündən və obyektindən asılı olaraq dəyişir. 
 Sertifikatlaşdırmanın növündən və təyinatından asılı olmayaraq dəyişir. 
 Sertifikatlaşdırmanın təsnifatından və təyinatından asılı olaraq dəyişir. 
 Sertifikatlaşdırmanın təsnifatından və təyinatından asılı olaraq dəyişir. 

 

133. .Bunlardan hansı AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin təşkilati strukturuna daxil deyil?      
 Kəmiyyət sistemlərinin sertifikatlaşdırılması və istehsalatın attestasiyası üzrə 
akkreditləşdirilməmiş orqanlar 

 Sertifikatlaşdırma üzrə Milli orqan 
 Oxşar məhsulun sertifikatlaşması üzrə akreditləşdirilmiş orqan 
 Akreditləşdirilmiş sınaq laboratoriyaları 
 Məhsulun istehsalçıları və tədarükçüləri 

 

 

134. ”Keyfiyyət sisteminin qeydiyyatı” çərçivəsində hansı əməliyyatlat həyata keçirilir?      
 Sertifikatlaşmış keyfiyyət sistemlərinə və istehsalata müfəttiş nəzarəti 

 Keyfiyyət sistemlərinin serifikatlaşması sahəsində beynəlxalq nəzarət 
 Sertifikatlaşmış keyfiyyət sistemlərinə və istehsalata dövlət nəzarəti 
 Sertifikatlaşmış keyfiyyət sistemlərinə nəzarət edilməsi haqqında əməkdaşlıq 
 Keyfiyyət sistemlərinin serifikatlaşması sahəsində müfəttiş nəzarəti 

 

 

135. .Attestasiyanın məqsədi nədir?       
 İşçinin tutduğu vəzifəyə uyğunluğunu yoxlamaq üçün olan peşə hazırlığını 
müəyyənləşdirmək 

 İşçinin tutduğu vəzifəyə uyğunluğunu yoxlamaq üçün olan peşə hazırlığını təsdiq etmək 
 İşçinin tutduğu vəzifəyə uyğunluğunu yoxlamaq üçün olan peşə hazırlığına göndərmək 
 İşçinin tutduğu vəzifəyə və aldığı məvacibə uyğunluğunu yoxlamaq üçün olan peşə 

hazırlığını müəyyənləşdirmək 
 İşçinin tutduğu vəzifəyə uyğunluğunu yoxlamaq  

 

 

136. .Mütəxəssislərin səriştəliyi dedikdə nə başa düşülür?      
  Mütəxəssisin praktik bilik və bacarığının olması 

 İşçinin müvafiq sahəyə uyğun təcrübi bacarığının olması 
 Personalın konkret bilik və bacarığının olması 

 Mütəxəssisin müvafiq sahəyə uyğun bacarığının olması 
 İşçi personal heyətinin praktiki biliyə malik olması 

 



 

137. Əmtəə mallarının sertifikatlaşdırılması zamanı yoxlanılan xarakteristikaları hansı kriterlər nəzərə 
almaqla seçilir?    
    Bu xarakteristikalar məhsulların idenfikasiyasını aparmağa imkan verməli,həmin 
məhsulun normativ sənədlərində verilmiş təhlükəsizlik,ekoloji normaları tam və dəqiq 
təsdiqləməlidir. 

 Bu xarakteristikalar məhsulların sırf hansı təsnifat qrupuna aid olmağını müəyyən etməyə 
imkan verməlidir 

 Bu xarakteristikalar məhsulların standartlarda müəyyən edilmiş normativ sənədlərə uyğun 
olaraq təhlükəsiz olmalıdır. 

 Bu xarakteristikalar məhsulların qanunverici aktların digər tələblərinə cavab verməyə kömək 
etməlidir. 

 Bu xarakteristikalar məhsulların keyfiyyətinə tam təminat verməlidir. 

 

 

138. Keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılmasında qərb ölkələrinin “daxili səbəblər”i hansıdır?      
 İstehlakçı tələbənin tam ödənilməsi;məhsulların və işlərin keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılması;xərclərin azaldılması və s. 

 Istehsalçı tərəfindən aparılan auditor yoxlamaların ixtisar edilməsi;keyfiyyət haqqında 
informasiyaya sahib olmaq və s 

 İstehsalçı tərəfindən keyfiyyət xərclərinin miqdarını artırmaq və auditor yoxlamalarının 
balanslaşdırılması və s. 

 İstehlakçı tələbənin tam ödənilməsi,auditor yoxlamalarını balanslaşdırılması və s. 
 İstehsalçının tələbi ilə keyfiyyətin yaxşılaşdırılması,auditor yoxlamalarının aparılması və s. 

 

 

139. ASL nədir?     
   Sertifikatlaşdırma üzrə orqanın təşkilati strukturu 

 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqanın təşkilati strukturu 
 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi şuranın təşkilati strukturu 
 Sertifikatlaşdırma üzrə milli orqanın təşkilati strukturu 
 Sertifikatlaşdırma üzrə təşkilatın strukturu 

 

 

140. Sertifikatlaşdırma üzrə orqan hansı baza əsasında yaradılır?   
     Hüquqi şəxs statusuna malik olan və üçüncü tərəf adlanan,yəni istehsalçıdan və 
istehlakçıdan asılı olmayan təşkilatların bazasında yaradılır. 

 Mülki şəxs statusuna malik olan və üçüncü tərəf adlanan,yəni istehsalçıdan və istehlakçıdan 
asılı olmayan təşkilatların bazasında yaradılır. 

 Hüquqi şəxs statusuna malik olan,istehsalçı və istehlakçını əlaqələndirən təşkilatların 
bazasında yaradılır. 

 Hüquqi şəxs statusuna malik olan və üçüncü tərəf adlanan,yəni istehsalçıdan və istehlakçıdan 
asılı olmayan dövlət təşkilatların bazasında yaradılır. 



 Hüquqi şəxs statusuna malik olan və üçüncü tərəf adlanan,yəni istehsalçıdan və istehlakçıdan 
asılı olan təşkilatların bazasında yaradılır. 

 

 

141. Personalın könüllü sertifikatlaşdırılmasının aparılmasında məqsəd nədən ibarətdir?   
     Bu və ya digər fəaliyyət sahələrinin mütəxəsislərinin onların işinə qoyulmuş tələblərə 
uyğunluğunu müəyyənləşdirmək. 

 Bu və ya digər fəaliyyət sahələrinin mütəxəsislərinin peşəkarlığını təyin etmək. 
 Bu və ya digər fəaliyyət sahələrinin mütəxəsislərinin həyat səviyyəsini müəyyənləşdirmək. 
 Bu və ya digər fəaliyyət sahələrində mütəxəsis olmaq istiyən şəxslərə şərait yaratmaq. 
 Bu və ya digər fəaliyyət sahələrinin mütəxəsislərinin onların işinə qoyulmuş tələblərə 

uyğunluğunu təsdiq etmək. 

 

 

142. Keyfiyyətə nəzarətin əsas məqsədi nədən ibarətdir?   
     Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hüquq və mənafelərini qorunması,insanların 
həyatı,sağlamlığı,əmlak və ətraf mühiti üçün təhlükə törədə biləcək məhsulların istehsalının 
,idxalının və satışının qarşısının alınması,bu sahədə respublikada keyfiyyətli məhsul istehsalına 
və idxalına şərait yaradılmasıdır. 

 Qanunla müəyyənləşdirilməmiş hüquq və mənafelərini qorunması,insanların 
həyatı,sağlamlığı,əmlak və ətraf mühiti üçün təhlükə törədə biləcək məhsulların istehsalının 
,idxalının və satışının qarşısının alınması,bu sahədə respublikada keyfiyyətli məhsul 
istehsalına və idxalına şərait yaradılmasıdır. 

 Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hüquq və mənafelərini qorunması,insanların 
həyatı,sağlamlığı,əmlak və ətraf mühiti üçün təhlükə törədə biləcək məhsulların istehsalının 
,idxalının və satışının qarşısının alınması,bu sahədə respublikada keyfiyyətli məhsul 
istehsalına şərait yaradılmasıdır. 

 Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hüquq və mənafelərini qorunması,insanların 
həyatı,sağlamlığı,əmlak və ətraf mühiti üçün təhlükə törədə biləcək məhsulların istehsalının 
,idxalının və satışının qarşısının alınması,bu sahədə respublikada keyfiyyətli məhsul idxalına 
şərait yaradılmasıdır. 

 Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hüquq və mənafelərini qorunması,insanların 
həyatı,sağlamlığı,əmlak və ətraf mühiti üçün təhlükə törətməyəcək məhsulların istehsalının 
,idxalının və satışını çoxaltmaqdan,bu sahədə respublikada keyfiyyətli məhsul istehsalına və 
idxalına şərait yaradılmasıdır. 

 

 

143. Məhsulların keyfiyyətinin təmin edilməsi sahəsində dövlət nəzarətini hansı orqan həyata keçirir?      
 Standartlaşdırma,Metrologiya və Patentləşdirmə üzrə dövlət komitəsi 

 Standartlaşdırma,Akkreditasiya və Patentləşdirmə üzrə dövlət komitəsi 
 Akkreditasiya,Metrologiya üzrə dövlət komitəsi 
 Sertifikatlaşdırma,Metrologiya və Patentləşdirmə üzrə dövlət komitəsi 
 Dövlət reyistr komitəsi 



 

 

144. Beynəlxalq və regional sertifikatlaşdırma sistemlərinə qoşulma haqqında qərar qəbul edilməsi və 
nəticələrinin qarşılıqlı tanınması haqqında sazişlər bağlanması hansı orqanın səlahiyyətlərinə aiddir?      
 Dövlət idarəetmə orqanı 

 Dövlət qanunvericilik orqanı 
 Dövlət təşkilati orqan 
 Dövlət struktur orqanı 
 Dövlət idarə orqanı 

 

 

145. Professional səriştəlik hansı xüsusiyyətləri tələb edir?       
 Məhsulların(xidmət və obyektlərin) layihələndirilməsi və istehsalatın müxtəlif aspektləri 

 Analoqların kəmiyyət göstəricilərinin qiymətlərini 
 Istehsalçıların tələblərini 
 Məhsulun saxlanma xarakterini və gigiyenik şəraitini 
 Elmi-tətqiqat işlərində əks olunmuş məhsulun keyfiyyət xarakterini 

 

 

146. Sınaq laboratoriyalarına qoyulan əsas tələblərdən hansı düzgün göstərilməmişdir?     
   Qeyri-müəyyənlik 

 Müstəqillik 
 Qərərsizlik 
 Toxunulmazlıq 
 Texniki səriştəlilik 

 

 

147. Sınaq laboratoriyalarına qoyulan əsas tələblərin funksiyası hansı bənddə düzgün qeyd edilməyib?      
 Toxunulmazlıq-Sınaq laboratoriyaları və onların işçi personalı sınaq nəticələrinin 
qiymətləndirilməsi zamanı nəticələri özünün müəyyən etdiyi tarixdə açıqlaya bilər. 

 Müstəqillik-üçüncü tərəf statusu ilə təyin edilir. 
 Qərərsizlik-sınaqların aparılması,onların nəticələri üzrə qərarların qəbul edilməsi və sınaq 

protokolların tərtib olunması zamanıyerinə yetirilən fəaliyyətin 
prinsipiallığı,düzgünlüyü,obyektivliyi ilə ifadə edilir. 

 Texniki səriştəlik-müvafiq təşkilati və idarəetmə strukturunun,yüksək peşə hazırlıqlı 
personalın,sınaqlar üçün bina və avadanlığın,sınaq metodlarına və prosedurlar normativ 
sənədlərin olması ilə xarakterizə olunur. 

 Toxunulmazlıq-Sınaq laboratoriyaları və onların işçi personalı sınaq nəticələrinin 
qiymətləndirilməsi zamanı kommersiya,maliyyə,inzibati və digər təzyiqlərə məruz qalmırlar. 

 

 



148. Sertifkatlaşdırılan məhsulun standartı ümümi halda nədən ibarətdir?     
   Terminlər ve təyinlər;tələblərin yayılma sahəsi;məhsulun vəziyyətinə tələblər;son məhsulun 
stabilliyinə tələblər;sınaq metodlarına tələblər;məhsulun uyğunluq nişanlanmasına tələblər 

 Terminlər ve təyinlər;tələblərin yayılma sahəsi;məhsulun vəziyyətinə tələbler;son məhsulun 
stabilliyinə tələblər;sınaq metodlarına tələblər 

 Tələblərin yayılma sahəsi;məhsulun vəziyyətinə tələblər;son məhsulun stabilliyinə 
tələblər;sınaq metodlarına tələblər;məhsulun uyğunluq nişanlanmasına tələblər 
 Terminlər ve təyinlər;tələblərin yayılma sahəsi;məhsulun vəziyyətinə tələblər;sınaq 

metodlarına tələblər;məhsulun uyğunluq nişanlanmasına tələblər 
 Terminlər ve təyinlər;tələblərin yayılma sahəsi;məhsulun vəziyyətinə tələblər;son məhsulun 

stabilliyinə tələblər;məhsulun uyğunluq nişanlanmasına tələblər 

 

 

149. Keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılmasında qərb ölkələrinin “daxili səbəblər”i hansıdır?      
 İstehlakçı tələbənin tam ödənilməsi;məhsulların və işlərin keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılması;xərclərin azaldılması və s 

 Istehsalçı tərəfindən aparılan auditor yoxlamaların ixtisar edilməsi;keyfiyyət haqqında 
informasiyaya sahib olmaq və s 
 İstehsalçı tərəfindən keyfiyyət xərclərinin miqdarını artırmaq və auditor yoxlamalarının 

balanslaşdırılması və s. 
 İstehlakçı tələbənin tam ödənilməsi,auditor yoxlamalarını balanslaşdırılması və s 
 İstehsalçının tələbi ilə keyfiyyətin yaxşılaşdırılması,auditor yoxlamalarının aparılması və s. 

 

 

150. Qeydiyyat nədir?  
      Ölkədə olan qanunvericiliyə,sertifikatlaşdırma üzrə qaydalara,dövlət standartlarına 
həmçinin beynəlxalq və avropa qaydalarına və prosedurlarına uyğun sertifikatlaşdırma 
sistemidir. 

 Ölkədə olan qanunvericiliyə,akkreditləşdirmə üzrə qaydalara,dövlət standartlarına həmçinin 
beynəlxalq və avropa qaydalarına və prosedurlarına uyğun sertifikatlaşdırma sistemidir. 

 Ölkədə olan qanunvericiliyə,sertifikatlaşdırma üzrə qaydalara yalnız dövlət standartlarına 
uyğun sertifikatlaşdırma sistemidir. 

 Ölkədə olan qanunvericiliyə,sertifikatlaşdırma üzrə qaydalara,dövlət standartlarına həmçinin 
beynəlxalq və avropa qaydalarına və prosedurlarına uyğun akkreditləşdirmə sistemidir. 

 Beynəlxalq və avropa qaydalarına və prosedurlarına uyğun sertifikatlaşdırma sistemidir. 

 

 

151. Sınaqların müsbət nəticələri zamanı sertifikatlaşma üzrə orqan nə edir?       
 Uyğunluq sertifikatını tərtib edir,onu qeydiyyatdan keçirir və uyğunluq nişanının tətbiq 
olunmasına hüquq verən lisenziya ilə birlikdə sifarişçiyə verir. 

 Uyğunluq sertifikatını tərtib edir və alıcıya verir 
 Uyğunluq sertifikatını tərtib etmədən sifarişçiyə verir 
 Uyğunluq sertifikatını tərtib edir və lisenziyasız sifarişçiyə təqdim edir 
 Uyğunluq sertifikatını tərtib edilməmiş lisenziya sifarişçiyə verilir. 



 

 

152. Bunlardan hansı Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqanın əsas funksiyalarına aid deyil?      
 Müxtəlif məhsulların sertifikatlaşdırma sistemlərini işləyir və onları təsdiqlənmə üçün 
hazırlayır. 

 Qüvvədə olan qanunvericiliyə,sertifikatlaşdırma sisteminin tələblərinə və 
Azərdövlətstandartın qaydalarına uyğun olaraq sertifikatlaşdırma prosedurunu təyin edir. 

 Standartların və digər normativ sənədlərin layihələrinə baxır və onları razılaşdırır. 
 Həmcins məhsulların sertifikatlaşdırma sistemlərini dövlət qeydiyyatı üçün 

Azərdövlətstandarta təqdim edir 
 Sertifikatlaşdırma üzrə orqanın və sınaq laboratoriyalarının uçotunu aparır. 

 

 

153. Verilmiş mülahizələrdən hansı yalnışdır?       
 Sertifikatlaşdırma sistemində müxtəlif məhsulların istehsal xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla 
sertifikatlaşdırma qaydaları müəyyənləşdirilir. 

 Azərbaycan Respublikasında Milli Sertifikatlaşdırma sisteminin rəsmi dili-Azərbaycan 
dilidir. 

 Bütün sənədlər azərbaycan dilində tərtb olunur. 
 Sifarişçinin arzusu ilə sənədlərin nüsxələri istənilən dildə verilə bilər. 
 AZS Milli Sertifikatlaşdırma sistemində sistemin fəaliyyəti haqqında informasiyadan sərbəst 

istifadə etməsi nəzərdə tutulur. 

 

 

154. Sınaq laboratoriyalarına qoyulan əsas tələblərin funksiyası hansı bənddə düzgün qeyd edilməyib?      
 Toxunulmazlıq-Sınaq laboratoriyaları və onların işçi personalı sınaq nəticələrinin 
qiymətləndirilməsi zamanı nəticələri özünün müəyyən etdiyi tarixdə açıqlaya bilər. 

 Toxunulmazlıq-Sınaq laboratoriyaları və onların işçi personalı sınaq nəticələrinin 
qiymətləndirilməsi zamanı kommersiya,maliyyə,inzibati və digər təzyiqlərə məruz qalmırlar 

 Müstəqillik-üçüncü tərəf statusu ilə təyin edilir. 
 Texniki səriştəlik-müvafiq təşkilati və idarəetmə strukturunun,yüksək peşə hazırlıqlı 

personalın,sınaqlar üçün bina və avadanlığın,sınaq metodlarına və prosedurlar normativ 
sənədlərin olması ilə xarakterizə olunur. 

 Qərərsizlik-sınaqların aparılması,onların nəticələri üzrə qərarların qəbul edilməsi və sınaq 
protokolların tərtib olunması zamanıyerinə yetirilən fəaliyyətin 
prinsipiallığı,düzgünlüyü,obyektivliyi ilə ifadə edilir. 

 

 

155. Əlavə göstərişlər mərhələsində tələblərin göstərilməsini kim irəli sürmüşdür?       
 Sifarişçi yaxud icraçı 

 Sifarişçi  
 İcraçı 



 Standartlaşdırma üzrə orqan 
 Istehsalçı təşkilat 

 

 

156. İstehsalatın qiymətləndirilmısi prosesi necə aparılır?        
Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindən asılı olaraq istehsalatın vəziyyətinin təhlili,istehsalatın 
sertifikatlaşdırılması yaxud keyfiyyətin idarə edilmə sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır. 

 Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindən asılı olaraq istehsalatın sertifikatlaşdırılması yaxud 
keyfiyyətin idarə edilmə sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır. 

 Seçilmiş akkredirləşdirmə sxemindən asılı olaraq istehsalatın vəziyyətinin təhlili,istehsalatın 
sertifikatlaşdırılması yaxud keyfiyyətin idarə edilmə sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır. 

 Seçilmiş standartlaşdırma sxemindən asılı olaraq istehsalatın vəziyyətinin təhlili,istehsalatın 
sertifikatlaşdırılması yaxud keyfiyyətin idarə edilmə sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır. 

 Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindən asılı olaraq istehsalatın vəziyyətinin təhlili,istehsalatın 
akkreditləşdirilləşdirilməsi yaxud keyfiyyətin idarə edilmə sisteminin sertifikatlaşdırılması 
aparılır. 

 

 

 

 

157. Uyğunluq nişanının məhsulda,qablaşdırmada və sənədlərdə yerini kim müəyyən edir?      
 Müəssisə özü 

 Sifarişçi təşkilat 
 Standartlaşdırma idarəsi 
 Dövlət idarəetmə orqanı 
 Sertifikatlaşdırma üzrə orqan 

 

 

158. Baza ölçüsü “H”nə qədər olmalıdır?    
    4mm az olmamalıdır 

 5mm az olmamalıdır 
 4mm çox olmamalıdır 

 5mm çox olmamalıdır 
 3mm olmalıdır 

 

 

159. Sertifikatlaşdırma sınaqlarının mənfi nəticələri zamanı sertifikat üzrə orqan sifarişçiyə nece cavab 
göndərir?       
Sifarişçiyə Sertifikatlaşdırma verilməsindən imtina edilməsinin səbəbini göstərməklə  

 Sifarişçiyə cavab verilmir 



 Sifarişçi orqana gəlməklə oyrənir 
 Sifarişçi səbəblə maraqlanmır 
 Sifarişçiyə məlumat verilir 

 

 

160. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi bölməsində nə göstərilir?       
 əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası 

 təhlükəsizlik texnikası və nümunəvi maddələr 
 əməyin mühafizəsi və nümunəvi maddələr 
 nizamnamə vəsaiti və əlavə peşə hazırlığı 
 əlavə peşə hazırlığı və təhlükəsizlik texnikası 

 

 

161. Ölçmə avadanlıqları bölməsinı aiddir?       
 Avadanlıqların qeydiyyatı və uçotu 

 əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası 
 nizamnamə vəsaiti və əlavə peşə hazırlığı 
 əməyin mühafizəsi və nümunəvi maddələr 
 təhlükəsizlik texnikası və nümunəvi maddələr 

 

 

162. Sınaq və təhlil metodları bölməsinə aiddir?     
   Sınaq metodikaları ilə işləməyə  

 avandanlıqların inventar siyahısı 
 əməyin mühafizəsi və nümunəvi maddələr 
 əməyin mühafizəsi və nümunəvi maddələr 
 əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası 

 

 

 

163. Sertifikatlaşdırma üzrə orqan daxil olmuş sifarişə neçə vaxt müddətində cavab verməlidir?      
            1 ay 

 6 ay 
 3 ay 
 1 il 
 15 gün 

 

 



164. Sertifikatlaşdırmada işlərin gedişi zamanı nümunələrin bütün hərəkətləri necə təsdiqlənir?      
 Məsul şəxsin imzası ilə 

 Sertifikatlaşdırma üzrə orqanın möhürü ilə 
 Sifarişçinin imzası ilə 
 Istehsalçı təşkilatın möhürü ilə 
 İstehlakçıların yekun rəyi ilə 

 

 

165. Sifarişçi təşkilatın və onun keyfiyyət xidmətlərinin struktur sxemləri hansı sənədlərə daxildir?      
 ilkin sənədlər komplektinə 

 Sənədlər komplektinə 
 Standartlaşdırma üzrə sənədlərə 
 Sifarişçiyə verilən aktlardan 
 Sınaq laboratoriyalarında nəticələrin aktından 

 

 

166. Sertifikatlaşdırma üzrə orqan tərəfindən təsdiqlənən proqram hansıdır?       
 Yoxlama proqramı 

 Sınaq proqramları 
 Akkreditasiya üzrə proqram 
 Sertifikatlaşdırma üzrə proqram 
 Akkreditləşmiş proqram 

 

 

167. Sifarişçi təşkilatın və onun keyfiyyət xidmətlərinin struktur sxemləri hansı sənədlərə daxildir?      
 ilkin sənədlər komplektinə 

 Sənədlər komplektinə 
 Standartlaşdırma üzrə sənədlərə 
 Sifarişçiyə verilən aktlardan 
 Sınaq laboratoriyalarında nəticələrin aktından 

 

 

168. Sertifikatlaşdırma üzrə orqan tərəfindən təsdiqlənən proqram hansıdır?      
 Yoxlama proqramı 
Sınaq proqramları 

 Akkreditasiya üzrə proqram 
 Sertifikatlaşdırma üzrə proqram 

 Akkreditləşmiş proqram 

 

 



 

 

 

169. Ölçmə vasitələri uyğunluq serifikatı alana qədər hansı tələbi yerinə yetirməlidir?       
 Dövlət metroloji nəzarətindən keçməlidirlər. 

 Normativ sənədə uyğunluğunu təsdiqlətməlidirlər. 
 Sertifikatlaşdırma idarəsinə müraciət etməlidirlər. 
 Sertifikatlaşdırma idarəsində təsdiq etməlidirlər. 
 Müvafiq orqanlara müraciət etməlidirlər. 

 

 

170. Dövlət reyestrlərinin aparılması Standartlaşdırma,Metrologiya və Patentləşdirmə üzrə dövlət 
komitəsinin hansı xidmətinə aiddir?       
 fəaliyyət sahələri və göstərilən xidmətlər 

 Sənaye sahəsi və göstərilən xidmətlər 
 Dövlət qeydiyyat sahəsi və göstərilən xidmətlər 
 Sahə qeydiyyat şöbəsi və göstərilən xidmətlər 
 Standartlaşdırma üzrə göstərilən xidmətlər 

 

 

171. Metrologiya sahəsində dövlət siyasətini formalaşdıran və həyata keçirən orqan sadalanlardan 
hansıdır?        
Standartlaşdırma,Metrologiya və Patentləşdirmə üzrə dövlət komitəsi 

 Standartlaşdırma,Akkreditasiya və Patentləşdirmə üzrə dövlət komitəsi 
 Akkreditasiya,Metrologiya üzrə dövlət komitəsi 
 Sertifikatlaşdırma,Metrologiya və Patentləşdirmə üzrə dövlət komitəsi 
 Dövlət reyistr komitəsi 

 

 

172. Azərbaycan Respublikasında dövlət standartlaşdırma sistemi üzrə işlər hansı mənbələr hesabına 
miliyyələşdirilir? 
 büdcə vəsaiti, standartlaşdırma xidmətindən əldə edilən vəsait və s. 

 yalnız könüllü ianə və ayrılmalar 
 yalnız tətbiq edilən sanksiyalardan müəyyən hissələr 
 yalnız normativ xərclər yönəldilən vəsait 
 normativ təminat üçün nəzərdə tutulan vəsait 

 

 



173. Dövlət reyestrlərinin aparılması Standartlaşdırma,Metrologiya və Patentləşdirmə üzrə dövlət 
komitəsinin hansı xidmətinə aiddir? 
 fəaliyyət sahələri və göstərilən xidmətlər 

 Sənaye sahəsi və göstərilən xidmətlər 
 Dövlət qeydiyyat sahəsi və göstərilən xidmətlər 
 Sahə qeydiyyat şöbəsi və göstərilən xidmətlər 
 Standartlaşdırma üzrə göstərilən xidmətlər 

 

 

174. Hansı yanlışdır?  
Təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi tələbləri standartlaşdırma obyektinin təhlükəsiz 
vəziyyətini ancaq standartlaşdırma müddətində təyin etməlidir. 

 Texniki tələblər məhsulun texniki göstəriciləri,onların qiymətləri,zəruri halda isə əsas 
hissələrə və materiallara tələblər verilir. 

 Qəbul qaydaları məhsulun sertifikatlaşma göstəricilərinin ,tərkib hissələrinin,materialların 
oxşarlığına,onların təmin edilməsi şərtlərinə tələblər verilir. 

 Sınaq nəzarəti yyarım bölməsində sınaq və nəzarət metodlarına tələblər verilir. 
 Təhlükəsizlik və Ətraf mühitin mühafizəsi yarımbölməsində qanunvericilik və normativ 

aktlarla təyin edilən təhlükəsizliyin və ətraf mühitin mühafizəsinin təmin olunmasına 
yönəldirlmiş tələblər şərh olunur. 

 

 

175. Korrektəedici tədbirlərin yerinə yetirilməməsi və ya səmərəsizliyi zamanı hansı hallar müşaiyət 
olunur  
Sertifikat və uyğunluq nişanına lisenziya ləğv olunur. 

 Korrektəedici tədbir yenidən həyata keçirilir. 
 Sertifikatlaşdırma üzrə orqana geri göndərilir. 
 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqanda tədbirin yenidən həyata keçirilməsi haqqında qərar 

qəbul edilir 
 Sertifikatlaşdırma üzrə orqanda tədbirin yenidən həyata keçirilməsi haqqında qərar qəbul 

edilir. 

 

 

176. Qeydiyyata alınmış məcburi və könüllü sertifikatlaşdırma sistemlərini reyestrə daxil edən orqan 
hansıdır  
 Azərdövlətstandart 

 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan 
 Sertifikatlaşdırma üzrə orqan 
 Sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan  
 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi şura 

 

 



177. Metrologiya sahəsində dövlət siyasətini formalaşdıran və həyata keçirən orqan sadalanlardan 
hansıdır? 
 Standartlaşdırma,Metrologiya və Patentləşdirmə üzrə dövlət komitəsi 

 Standartlaşdırma,Akkreditasiya və Patentləşdirmə üzrə dövlət komitəsi 
 Akkreditasiya,Metrologiya üzrə dövlət komitəsi 
 Sertifikatlaşdırma,Metrologiya və Patentləşdirmə üzrə dövlət komitəsi 
 Dövlət reyistr komitəsi 

 

 

178. Sadalanan xidmətlərdən hansı patent müvəkillərin milli reyestrinin aparılmasını göstərir?
 fəaliyyət sahələri və göstərilən xidmətlər 

 Sənaye sahəsi və göstərilən xidmətlər 
 Dövlət qeydiyyat sahəsi və göstərilən xidmətlər 
 Sahə qeydiyyat şöbəsi və göstərilən xidmətlər 
 Standartlaşdırma üzrə göstərilən xidmətlər 

 

 

179. Sadalanlardan hansı metrologiya sahəsində dövlət siyasətini formalaşdıran və həyata keçirən 
orqandır?  
  Standartlaşdırma,Metrologiya və Patentləşdirmə üzrə dövlət komitəsi 

 Standartlaşdırma,Akkreditasiya və Patentləşdirmə üzrə dövlət komitəsi 
 Akkreditasiya,Metrologiya üzrə dövlət komitəsi 
 Sertifikatlaşdırma,Metrologiya və Patentləşdirmə üzrə dövlət komitəsi 
 Dövlət reyistr komitəsi 

 

 

180. Standartlaşdırma,Metrologiya və Patentləşdirmə üzrə dövlət komitəsinin hansı xidməti Dövlət 
reyestrlərinin aparılmasına nə aiddir?  
  fəaliyyət sahələri və göstərilən xidmətlər 

 Sənaye sahəsi və göstərilən xidmətlər 
 Dövlət qeydiyyat sahəsi və göstərilən xidmətlər 
 Sahə qeydiyyat şöbəsi və göstərilən xidmətlər 
 Standartlaşdırma üzrə göstərilən xidmətlər 

 

 

181. Bu bəndlərdə hansı Standartlaşdırma,Metrologiya və Patentləşdirmə üzrə dövlət komitəsinin 
fəaliyyət sahələrinin bölmələri düzgün qeyd edilib?        
Sənayə mülkiyyəti obyektləri barəsində yerli və xarici,hüquqi və fiziki şəxslərdən iddia 
sənədlərinin qəbulu,qeydiyyatı,dövlət ekspertizasının aparılması və müvafiq mühafizə 
sənədlərinin verilməsi 



 Sənayə mülkiyyəti obyektləri barəsində yerli və xarici,hüquqi və fiziki şəxslərdən iddia 
sənədlərinin qəbulu və müvafiq mühafizə sənədlərinin verilməsi 

 Sənayə mülkiyyəti obyektləri barəsində yerli və xarici və yalnız hüquqi şəxslərdən iddia 
sənədlərinin qəbulu,qeydiyyatı,dövlət ekspertizasının aparılması və müvafiq mühafizə 
sənədlərinin verilməsi 
 Sənayə mülkiyyəti obyektləri barəsində yerli və xarici,hüquqi və fiziki şəxslərdən iddia 

sənədlərinin qəbulu,qeydiyyatı və dövlət ekspertizasının aparılması 
 Sənayə mülkiyyəti obyektləri barəsində yerli və xarici və yalnız fiziki şəxslərdən iddia 

sənədlərinin qəbulu,qeydiyyatı,dövlət ekspertizasının aparılması və müvafiq mühafizə 
sənədlərinin verilməsi 

 

 

182. Standartlaşdırma,Metrologiya və Patentləşdirmə üzrə dövlət komitəsinin fəaliyyət sahələri və 
göstərilən xidmətlərə aid edilən bölmə hansı bənddə düzgün qeyd edilmişdir?   
     Sənayə mülkiyyəti obyektləri barəsində yerli və xarici,hüquqi və fiziki şəxslərdən iddia 
sənədlərinin qəbulu,qeydiyyatı,dövlət ekspertizasının aparılması və müvafiq mühafizə 
sənədlərinin verilməsi 

 Sənayə mülkiyyəti obyektləri barəsində yerli və xarici,hüquqi və fiziki şəxslərdən iddia 
sənədlərinin qəbulu və müvafiq mühafizə sənədlərinin verilməsi 

 Sənayə mülkiyyəti obyektləri barəsində yerli və xarici və yalnız hüquqi şəxslərdən iddia 
sənədlərinin qəbulu,qeydiyyatı,dövlət ekspertizasının aparılması və müvafiq mühafizə 
sənədlərinin verilməsi 

 Sənayə mülkiyyəti obyektləri barəsində yerli və xarici,hüquqi və fiziki şəxslərdən iddia 
sənədlərinin qəbulu,qeydiyyatı və dövlət ekspertizasının aparılması 

 Sənayə mülkiyyəti obyektləri barəsində yerli və xarici və yalnız fiziki şəxslərdən iddia 
sənədlərinin qəbulu,qeydiyyatı,dövlət ekspertizasının aparılması və müvafiq mühafizə 
sənədlərinin verilməsi 

 

 

183. Parametr sıra nədir?        
ədədi qiymətin ardıcıl sırasıdır 

 qeyri ardıcıl sıradır 
 rum rəqəmlərinin sırasıdır 
 latın rəqəmlərinin sırasıdır 
 sıranın qeyri-ardılığıdır 

 

 

184. Xidmət və proseslər üçün Milli uyğunluq nişanı necə qeyd olunur?    
    Göndərilən sənədlərdə 

 Nişanı təsdiq edən sənədlərdə 
 Milli uyğunluq nişanının xüsusi icazə sənədində 
 Texniki normativ sənədlərdə 
 Müəssisə tərəfindən qeyd olunan sənədlərdə 



 

 

185. Milli uyğunluq nişanının təsviri hansı fonda olmalıdır?        
Birrəngli fonda 

 Dövlət bayrağı fonunda 
 Müəssənin öz fonunda 
 Müxtəlif fonda 
 Məhsul çeşidindən asılı olaraq seçilmiş fonda 

 

 

 

 

186. Qeydiyyat nədir?       
 Ölkədə olan qanunvericiliyə,sertifikatlaşdırma üzrə qaydalara,dövlət standartlarına 
həmçinin beynəlxalq və avropa qaydalarına və prosedurlarına uyğun sertifikatlaşdırma 
sistemidir. 

 Ölkədə olan qanunvericiliyə,akkreditləşdirmə üzrə qaydalara,dövlət standartlarına həmçinin 
beynəlxalq və avropa qaydalarına və prosedurlarına uyğun sertifikatlaşdırma sistemidir. 

 Ölkədə olan qanunvericiliyə,sertifikatlaşdırma üzrə qaydalara yalnız dövlət standartlarına 
uyğun sertifikatlaşdırma sistemidir. 

 Ölkədə olan qanunvericiliyə,sertifikatlaşdırma üzrə qaydalara,dövlət standartlarına həmçinin 
beynəlxalq və avropa qaydalarına və prosedurlarına uyğun akkreditləşdirmə sistemidir. 

 Beynəlxalq və avropa qaydalarına və prosedurlarına uyğun sertifikatlaşdırma sistemidir. 

 

 

187. Xidmətin keyfiyyətinin təmin edilməsinə görə tam məsuliyyəti kim öz üzərinə götürür?      
 laboratoriya rəhbəri 

 laboratoriya işçisi 
 texniki rəhbər 
 texniki işçi 
 laboratoriya işçisi, laboratoriya rəhbəri 

 

188. Sertifikatlaşdırmanın mərhələləri arasında hansı düzgün qeyd edilməyib?      
 Sertifikatlaşdırma üzrə akkreditləşmiş qərarların verilməsi 

 Sertifikatlaşdırılmış obyektə müfəttiş nəzarəti 
 Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilməsi 
 Sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi 
 Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilməsi 

 

 



189. Aparılma qaydası konkret sistemin qaydalarına uyğun müəyyənləşdirilən lakin 
sertifikatlaşdırmanın növündən və obyektindən asılı olmayaraq dəyişən sertifikatlaşdırmanın hansı 
təsnifatıdır?       
 Sertifikatlaşdırma prosesi 

 Sertifikatlaşdırma təyinatı 
 Sertifikatlaşdırma növü 
 Sertifikatlaşdırma sxemi 
 Sertifikatlaşdırma seçim mərhələsi 

 

 

190. Könüllü sertifikatlaşmanın obyektləri sırasına aid deyil?        
           Proseslər 

 Xidmətlər 
 Məhsullar 
 Personal sahədə nəzarət 
 Müəssələrin keyfiyyət sistemləri 

 

 

191. Sertifikatlaşdırmanın mərhələləri arasında hansı düzgün qeyd edilməyib?      
 Sertifikatlaşdırma üzrə akkreditləşmiş qərarların verilməsi 

 Sertifikatlaşdırılmış obyektə müfəttiş nəzarəti 
 Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilməsi 
 Sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi 
 Sertifikatlaşdırma prosesi 

 

 

192. Bu təriflərdən hansı akkreditləşdirməni tam şəkildə izah edir? 
      Serifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir fəaliyyət göstərmək üçün səlahiyyətlərin rəsmi 
tanınmasıdır. 

 Serifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir fəaliyyət göstərmək üçün tələb olunan sənəddir. 
 Hər hansı bir fəaliyyət göstərmək üçün səlahiyyətlərin rəsmi tanınmasıdır. 
 Serifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir fəaliyyəti müvafiq plan şəklində qeyd edən rəsmi 

sənəddir. 
 Serifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir sənədi təsdiq edən fəaliyyətlərin rəsmi tanınmasıdır 

 

 

193. Hansı anlayış akkreditləşdirilmiş laboratoriyalar terminini izah edir? 
 Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin aparılmasına dair 
səlahiyyətləri rəsmi surətdə tanınmış sınaq laboratoriyalarıdır. 

 Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin aparılmasına dair 
səlahiyyətləri tanınmış sınaq laboratoriyalarıdır 



 Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin aparılması barəsində 
sənədləri özündə əks etdirən sınaq laboratoriyalarıdır. 

 Hər hansı məhsul növlərinin sınağının aparılmasına dair səlahiyyətləri tanınmış sınaq 
laboratoriyalarıdır 

 Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin aparılmasına dair 
səlahiyyətləri rəsmi surətdə standartlaşdıran rəsmi sənəddir 

 

 

194. Hansı anlayış akkreditləşdirilmiş laboratoriyalarını izah edir?  
 Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin aparılmasına dair 
səlahiyyətləri rəsmi surətdə tanınmış sınaq laboratoriyalarıdır. 

 Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin aparılmasına dair 
səlahiyyətləri tanınmış sınaq laboratoriyalarıdır. 

 Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin aparılması barəsində 
sənədləri özündə əks etdirən sınaq laboratoriyalarıdır. 

 Hər hansı məhsul növlərinin sınağının aparılmasına dair səlahiyyətləri tanınmış sınaq 
laboratoriyalarıdır. 

 Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin aparılmasına dair 
səlahiyyətləri rəsmi surətdə standartlaşdıran rəsmi sənəddir. 

 

 

195. Hansı halda sınaq protokol nüsxələri çıxarılır və hansı təşkilata göndərilir? 
 Sınaq zamanı 1-ci nüsxə sertifikatlaşdırma üzrə orqana,2-ci nüsxə sifarişçiyə 

 Sınaq zamanı 1-ci nüsxə sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqana,2-ci nüsxə sifarişçiyə 
 Sınaq zamanı 1-ci nüsxə sertifikatlaşdırma üzrə şuraya,2-ci nüsxə sifarişçiyə 
 Sınaq zamanı 1-ci nüsxə Azərdövlətstandarta,2-ci nüsxə sifarişçiyə 
 Sınaq zamanı 1-ci nüsxə istehsalçıya,2-ci nüsxə sifarişçiyə 

 

 

196. Qeyd olunan nümunələrdən hansında sertifikatlaşma üzrə orqanlara tələb göstərilmişdir?
 RS-002-93 

 RS-003-93 
 RS-001-93 
 RS-002-94 
 RS-003-94 

 

 

197. MST nəyi müəyyən edir?  
 Serifikatlaşdırma və akkreditləşdirmə üzrə orqanda tətbiq edilən metod və proseslərə 
tələbləri müəyyənləşdirir. 

 Serifikatlaşdırma üzrə orqanda tətbiq edilən metod və proseslərə qoyulan tələbləri təsdiq edir. 



 Akkreditləşdirmə üzrə orqanda müəyyənləşdirilən metod və proseslərə tələbləri əks etdirir. 
 Sınaq laboratoriyalarında araşdırılan proseslərə qoyulan tələbləri müəyyənləşdirir. 
 Standartlaşdırma üzrə orqanda tətbiq edilən metod və proseslərə qoyulan tələbləri təsdiq edir. 

 

 

198. Sınaq laboratoriyaların akkreditləşdirilməsi və fəaliyyət göstərməsi üçün lazım olan sənədlər neçə 
qrupa bölünür? 
 8 

 6 
 5 
 3 
 16 

 

 

199. Nümunələrin və kimyəvi reaktivlərin idarə olunması bölməsində nələr göstərilir?      
 İdentifikatlaşdırma 

 sertifikatlaşdırma 
 nümunəvi maddələr 
 əməyin mühafizəsi 
 avandanlıqların inventar siyahısı 

 

 

200. Statistik metodlardan istifadə etmə bölməsinə aiddir?       
 sınaq laboratoriyası öz işində keyfiyyət göstıricilərinin statistik analizi geniş tətbiqi 

 avandanlıqların inventar siyahısı 
 əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası 
 Sınaq metodikaları ilə işləməyə  
 yeni avandanlığın alınması əməyin mühafizəsi və nümunəvi maddələr 

 

 

201. Sınaqlar üçün müqavilə bölməsinə aiddir?  
     laboratoriyada sınaq aparılan zaman nəzərdə tutulan tədbirlər 

 avandanlıqların inventar siyahısı 
 əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası 
 Sınaq metodikaları ilə işləməyə  
 yeni avandanlığın alınması  

 

 

202. Nümunələrin götürülməsi bölməsi nəyi müəyyən edir?       



 Məhsulun nümunələrinin sınaq üçün seçilib götürülməsi qaydalarınl 
 laboratoriyada sınaq aparılan zaman nəzərdə tutulan tədbirlərini 
 əməyin mühafizəsi və nümunəvi maddələr 
 avandanlıqların inventar siyahısını 
 sınaq laboratoriyası öz işində keyfiyyət göstıricilərinin statistik analizi geniş tətbiqi 

 

 

203. Hansı bölmədə firma haqqında məlumatlar verilir?    
    Laboratoriyanın strukturu və təşkili 

 Personal 
 Terminlər və təyinlər 
 sınaqlar üçün müqavilə 
 sənədlərlə rəftar 

 

 

204. Sənədlərlə rəftar qaydaları bölməsində nə qeyd olunur?      
 laboratoriyada daxili və xarici normativ sənədlərintəyin edilməsi 

 sertifikatlaşdırmanın sənədləşdirilmiş aparılma qaydaları 
 hər bir işçinin yerində sertifikatlaşdırmanın ayrı-ayrı əməliyyatları üzrə konkret təlimatları 
 məhsulun nümunələrinin sınaq üçün seçilib götürülməsi qaydalarınl 
 laboratoriyada sınaq aparılan zaman nəzərdə tutulan tədbirlər 

 

 

205. Sənədlərin arxivlərinin aparılması bölməsinə aiddir?      
  saxlanma ,qeydiyyat,istifadə və dəyişikliklər etmə qaydaları 

 sınaq protokolların uçotu,qeydiyyatı, arxivləşdirilməsi, yeniləşdirilməsi qaydaları 
 hər bir işçinin yerində sertifikatlaşdırmanın ayrı-ayrı əməliyyatları üzrə konkret təlimatları 
 məhsulun nümunələrinin sınaq üçün seçilib götürülməsi qaydalarınl 
 laboratoriyada sınaq aparılan zaman nəzərdə tutulan tədbirlər 

 

 

206. Keyfiyyət üzrə rəhbərlik sənədinə hansı əlavələr nəzərdə tutulmurdu?       
 Hər bir işçinin yerində sertifikatlaşdırmanın ayrı-ayrı əməliyyatları üzrə konkret 
təlimatları 

 Keyfiyyətin təmin edilməsi sahəsində əsas işçi təlimatlarının siyahısı 
 Keyfiyyət üzrə məsul şəxsin professional tərcumeyi halı 
 Sınaq protokolunun və nümunələrin seçilib götürülməsi 

 Laboratoriyada saxlanılan kimyəvi reaktivlərin uçotu protokolunun nümunələri 

 

 



207. Keyfiyyətin təmin edilmə sistemi hansi məqsədlə realizə olunur?       
 Sınaqlar üzrə xidmətin yüksək keyfiyyətinə nail olmaq yolu ilə müştərilərin tələblərinin tam 
ödənilməsi 

 Sınaqlar üzrə xidmətin yüksək keyfiyyətinə nail olmaq yolu ilə müştərilərin tələblərinin tam 
ödənilməməsi 

 Səriştəsiz personalın olması 
 İşdə uyğunsuzluqlara yol verilməsi 
 Xidmətlərin qiymətlərinin artması 

 

 

208. Keyfiyyət üzrə rəhbərlik nece xarakter daşıyan sənəddir?        
Məcburi 

 Könüllü 
 Heç bir xarakter daşımır 

 Spesifik 
 İstənilən 

 

 

209. Sertifikatlaşdırma üzrə orqanda keyfiyyətin təmin edilməsi sistemi sisteminin olmasını təsdiq 
edeən sənəd hansıdır?       
 Keyfiyyət üzrə rəhbərlik 

 Sertifikat üzrə rəhbərlik 
 Standarlaşdırma üzrə rəhbərlik 
 Sertifikat və standartlaşdırma üzrə rəhbərlik 
 Keyfiyyət və kəmiyyət üzrə rəhbərlik 

 

 

210. Bunlardan hansında müşavirənin məqsədini düzgün qeyd edilmişdir?       
 Komissiya üzvlərinin yoxlanılan təşkilatın nümunələrinə təqdim edilməsi 

 Yoxlanamanın məqsədi,sahəsi və proqramlaşdırılması haqqında geniş məlumat verilməsi 
 Yoxlama zamanı istifadə olunan metodların və prosedurların geniş şərhi 

 Yoxlama proqaramının ümumi şəkildə müzakirəsi 
 Yekun müşavirənin keçirilməsi tarixi haqqında məlumatlara malik olmamaq 

 

 

211. Hansı formalı təsvir Milli uyğunluq nişanının düzgün təsviridir?    
    Birrəngli fonda 

 Dövlət bayrağı fonunda 
 Müəssənin öz fonunda 
 Müxtəlif fonda 
 Məhsul çeşidindən asılı olaraq seçilmiş fonda 



 

 

212. Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilməsinin hansı mərhələsindən sonra sertifikatlaşdırma üzrə 
orqanda sınaq protokolunda əks olunmuş nəticələrin təhlili yerinə yetirilir?    
    Məhsulun uyğunluğunun qiymətləndirilməsi 

 Keyfiyyət sisteminin uyğnluğun seçilməsi 
 Xidmətlərin uyğunluğunun qiymətləndirilməsi 
 Personalın uyğunluğunun qiymətləndirilməsi 
 Proseslərin uyğunluğunun qiymətləndirilməsi 

 

 

213. Aşağıda qeyd olunan orqanlardan hansı verilmiş sistemdə sertifikatlaşdırılan məhsulların 
siyahısının təyin edir?     
   Sertifikatlaşdırma üzrə orqan 

 Sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan  
 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan 
 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi şura 
 Azərdövlətstandart 

 

 

214. Hansı bənddə Sertifikatlaşma prosesinin mərhələləri ardıcıl formada düzgün qeyd edilmişdir?      
 sertifikatlaşmaya sifarişin verilməsi; sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tələblərə 
uyğunluğunun qiymətləndirilməsi;uyğunluğun qiymətləndirilməsinin nəticələrinin 
təhlili;sertifikatlaşdırma üzrə qərarın qəbul edilməsi;sertifikatlaşmış obyektə müfəttiş nəzarəti 

 sertifikatlaşmaya sifarişin verilməsi;uyğunluğun qiymətləndirilməsinin nəticələrinin təhlili; 
sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi 
sertifikatlaşdırma üzrə qərarın qəbul edilməsi;sertifikatlaşmış obyektə müfəttiş nəzarəti 

 sertifikatlaşmaya sifarişin verilməsi; sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tələblərə 
uyğunluğunun qiymətləndirilməsi;uyğunluğun qiymətləndirilməsinin nəticələrinin 
təhlili;sertifikatlaşmış obyektə müfəttiş nəzarəti;sertifikatlaşdırma üzrə qərarın qəbul edilməsi 

 sertifikatlaşmaya sifarişin verilməsi; sertifikatlaşmış obyektə müfəttiş nəzarəti 
sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun 
qiymətləndirilməsi;uyğunluğun qiymətləndirilməsinin nəticələrinin təhlili;sertifikatlaşdırma 
üzrə qərarın qəbul edilməsi 

 sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun 
qiymətləndirilməsi;uyğunluğun qiymətləndirilməsinin nəticələrinin təhlili;sertifikatlaşdırma 
üzrə qərarın qəbul edilməsi;sertifikatlaşmış obyektə müfəttiş nəzarəti 

 

 

215. Hansı orqan Müfəttiş nəzarətinin nəticələri tərtib olunan aktı saxlamaq hüququna sahibdir?      
 Sertifikatlaşdırma üzrə orqan 

 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan 



 Sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan 
 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi şura 
 Azərdövlətstandart 

 

 

216. Bunlardan hansı sınaq və təhlil metodları bölməsinə aiddir?    
    Sınaq metodikaları ilə işləməyə  

 avandanlıqların inventar siyahısı 
 əməyin mühafizəsi və nümunəvi maddələr 
 əməyin mühafizəsi və nümunəvi maddələr 
 əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası 

 

 

217. Hansı tələblər sınaq metodlarına qoyulur?       
 Obyektiv,dəqiq,təkrarlanan,müqayisə edilə bilən formada verilməli və qəbul edilən müddət 
ərzində münasib xərclərlə yerinə yetirilə bilməlidir. 

 Obyektiv,dəqiq,təkrarlanmayan,müqayisə edilə bilən formada verilməli və qəbul edilən 
müddət ərzində münasib xərclərlə yerinə yetirilə bilməlidir. 

 Obyektiv,dəqiq,təkrarlanan,müqayisə edilməyən və qəbul edilən müddət ərzində münasib 
xərclərlə yerinə yetirilə bilməlidir. 

 Obyektiv,dəqiq,təkrarlanmayan,müqayisə edilə bilən formada verilməli və qəbul edilən 
müddətdə və ondan sonra münasib xərclərlə yerinə yetirilə bilməlidir. 

 Obyektiv,dəqiq,təkrarlanan,müqayisə edilməyən və qəbul edilən müddətdə və ondan sonra 
münasib xərclərlə yerinə yetirilə bilməlidir 

 

 

218. Hansı bənddə istehsalatın qiymətləndirilmısi prosesinin aparılması göstərilmişdir?   
     Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindən asılı olaraq istehsalatın vəziyyətinin 
təhlili,istehsalatın sertifikatlaşdırılması yaxud keyfiyyətin idarə edilmə sisteminin 
sertifikatlaşdırılması aparılır. 

 Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindən asılı olaraq istehsalatın sertifikatlaşdırılması yaxud 
keyfiyyətin idarə edilmə sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır. 

 Seçilmiş akkredirləşdirmə sxemindən asılı olaraq istehsalatın vəziyyətinin təhlili,istehsalatın 
sertifikatlaşdırılması yaxud keyfiyyətin idarə edilmə sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır. 

 Seçilmiş standartlaşdırma sxemindən asılı olaraq istehsalatın vəziyyətinin təhlili,istehsalatın 
sertifikatlaşdırılması yaxud keyfiyyətin idarə edilmə sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır. 

 Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindən asılı olaraq istehsalatın vəziyyətinin təhlili,istehsalatın 
akkreditləşdirilləşdirilməsi yaxud keyfiyyətin idarə edilmə sisteminin sertifikatlaşdırılması 
aparılır. 

 

 



219. Bu təriflərdən hansı könüllü sertifikatlaşdırılmaya məxsusdur?       
 Istehsalçının,məhsulun istehlakçısının,həmçinin dövlət orqanlarının təşəbbüsü ilə 
könüllülük əsasında verilən sertifikatlaşdırmadır. 

 Istehsalçının,məhsulun istehlakçısının,həmçinin dövlət orqanlarının təşəbbüsü ilə verilən 
sertifikatlaşdırmadır. 

 Istehsalçının,məhsulun istehlakçısının,həmçinin dövlət orqanlarının təşəbbüsü ilə məcburi 
şəkildə verilən sertifikatlaşdırmadır. 

 Istehsalçının həmçinin dövlət orqanlarının təşəbbüsü olmadan könüllülük əsasında verilən 
sertifikatlaşdırmadır. 

 Istehsalçının,məhsulun istehlakçısının,həmçinin dövlət orqanlarının təşəbbüsü ilə lazım 
gələrsə verilən sertifikatlaşdırmadır. 

 

 

220. Məcburi və könüllü sertifikatlaşdırma sistemlərinin yaradılmasında əsas məqsəd nədir?      
 Məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması,onların daxili və xarici bazarda 
rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsindən ibarətdir. 

 Məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması,onların daxili bazarda rəqabət 
qabiliyyətinin yüksəldilməsindən ibarətdir. 

 Məhsul və xidmətlərin kəmiyyətinin yaxşılaşdırılması,onların daxili və xarici bazarda rəqabət 
qabiliyyətinin yüksəldilməsindən ibarətdir. 

 Məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinin və kəmiyyətinin yaxşılaşdırılması,onların daxili və 
xarici bazarda rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsindən ibarətdir. 

 Məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması,onların daxili və xarici bazara 
çıxmasına şərait yaradılmasından ibarətdir. 

 

 

221. Hansı sənədində sertifikatlaşdırma üzrə orqanlara tələblər və onların akkreditləşdirilməsi 
göstərilmişdir?        
RS-002-93 

 RS-002-94 
 RS-003-94 
 RS-003-93 
 RS-001-93 

 

 

222.  O   hansı tələblərdirki,orda təhlükəsizliyi bütün xidməti ərzində saxlanılmalıdır?      
 Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,təyinatına görə istifadəsinə,texniki 
qulluqlarına,təmirinə və utiləşdirməsinə 

 Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına 
 Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,texniki qulluqlarına,təmirinə və utiləşdirməsinə 
 Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,təyinatına görə istifadəsinə,texniki 

qulluqlarına,təmirinə 
 Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,təyinatına görə istifadəsinə və texniki təyinatına 



 

 

223. Bu təriflərdən hansı akkreditləşdirməni tam şəkildə izah edir?       
 Serifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir fəaliyyət göstərmək üçün səlahiyyətlərin rəsmi 
tanınmasıdır. 

 Serifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir fəaliyyət göstərmək üçün tələb olunan sənəddir. 
 Hər hansı bir fəaliyyət göstərmək üçün səlahiyyətlərin rəsmi tanınmasıdır. 
 Serifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir fəaliyyəti müvafiq plan şəklində qeyd edən rəsmi 

sənəddir. 
 Serifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir sənədi təsdiq edən fəaliyyətlərin rəsmi tanınmasıdır. 

 

 

224. Hansı sənədlərə Normativ sənəd deyilir?       
 Məhsula və xidmətə,həmçinin onların keyfiyyətini qiymətləndirmə metodlarına aid tələbləri 
özündə əks etdirən standart,sanitar normaları və qaydaları özündə əks etdirən sənədlərdir. 

 Məhsula və xidmətə,həmçinin onların keyfiyyətini qiymətləndirmə metodlarına aid tələbləri 
özündə əks etdirən standartı qeyd edən sənədlərdir. 

 Məhsula və xidmətə aid tələbləri özündə əks etdirən standart,sanitar normaları və qaydaları 
olan sənədlərdir. 
 Məhsula və xidmətə,həmçinin onların keyfiyyətini qiymətləndirmə metodlarına aid 

tələbləri özündə əks etdirən standart,sanitar normaları və qaydaları özündə təsdiq edən 
sənədlərdir. 

 Yalnız bir məhsula və onun keyfiyyətini qiymətləndirmə metodlarına aid tələbləri özündə əks 
etdirən standart,sanitar normaları və qaydaları özündə əks etdirən sənədlərdir. 

 

 

225. Verilən bəndlərdən hansı sınaq metodlarına qoyulan tələblərdir?      
 Obyektiv,dəqiq,təkrarlanan,müqayisə edilə bilən formada verilməli və qəbul edilən müddət 
ərzində münasib xərclərlə yerinə yetirilə bilməlidir. 

 Obyektiv,dəqiq,təkrarlanmayan,müqayisə edilə bilən formada verilməli və qəbul edilən 
müddət ərzində münasib xərclərlə yerinə yetirilə bilməlidir. 
 Obyektiv,dəqiq,təkrarlanan,müqayisə edilməyən və qəbul edilən müddət ərzində münasib 

xərclərlə yerinə yetirilə bilməlidir. 
 Obyektiv,dəqiq,təkrarlanmayan,müqayisə edilə bilən formada verilməli və qəbul edilən 

müddətdə və ondan sonra münasib xərclərlə yerinə yetirilə bilməlidir. 
 Obyektiv,dəqiq,təkrarlanan,müqayisə edilməyən və qəbul edilən müddətdə və ondan sonra 

münasib xərclərlə yerinə yetirilə bilməlidir. 

 

 

226. Bunlardan hansı sınaq və təhlil metodları bölməsinə aiddir? 

       Sınaq metodikaları ilə işləməyə  



 avandanlıqların inventar siyahısı 
 əməyin mühafizəsi və nümunəvi maddələr 

 əməyin mühafizəsi və nümunəvi maddələr 
 əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası 

 

 

227. Hansı xüsusiyyətinə görə Milli uyğunluq nişanının ölçülərini müəyyən edirlər?       
 ”H” baza ölçüsünə 

 “T” baza ölçüsünə 
 “X” baza ölçüsünə 

 “S” baza ölçüsünə 
 “Z” baza ölçüsünə 

 

 

228. Hansı fikir düzgün qeyd edilməmişdir?        
Standartlaşdırma təşkilatı respublikada standartların kateqoriyalara və növlərə bölünməsini 
nəzərdə tutur. 

 Kateqoriya standartın təsir dairəsini təyin edir. 
 Standartların tətbiq olunmuş müəssisələrdə,təşkilatlarda və idarələrdə tətbiqi məcburidir. 
 Könüllü sertifikatlaşdırma sahə standartlarına uyğunluğu aparıla bilər. 
 Dövlət standartlaşdırma sistemi respublikada standartların kateqoriyalara və növlərə 

bölünməsini nəzərdə tutur. 

 

 

229. Hansı bölmə keyfiyyət üzrə rəhbərlik sənədi ilə asan işləmək üçün istifadə olunur?   
     terminlər və təyinlər 

 elə bölmə yoxdu 
 personal 
 təyinlər 
 sənədlərlə rəftar 

 

 

230. Setifikatlaşdırmaya sifarişin verilməsi mərhələsində sifariş alternativ halda hansı orqana 
göndərilir?       
 Azərdövlətstandart 

 Setifikatlaşdırma üzrə orqan 
 Setifikatlaşdırma üzrə milli orqan 
 Setifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan 
 Setifikatlaşdırma üzrə şura 

 



231. Keyfiyyətin idarə edilmə sisteminin sertifikatlaşdırılması hansı hansı sertifikatlaşdırma 
mərhələsidir?    
    İstehsalatın qiymətləndirilməsi 

 Sertifikatlaşdırılmaya sifarişin verilməsi 
 Uyğunluq sertifikatının verilməsi 
 Nümunələrin seçilməsi 

 Uyğunluq nişanının tətbiqi 

 

 

232. Serifikatı qüvvədə saxlayan nömrə hansıdır?        
       Əsas və qeydiyyat nömrəsi 

 Sıra və qeydiyyat nömrəsi 
 Qeydiyyat nömrəsi 
 Əsas və sertifikat nömrəsi 
 Numerial akt nömrəsi  

 

 

233. Sənədlərlə rəftar qaydaları bölməsində nə qeyd olunur?       
 sınaq protokolların uçotu,işçi təlimatları 

 sertifikatlaşdırmanın sənədləşdirilmiş aparılma qaydaları 
 hər bir işçinin yerində sertifikatlaşdırmanın ayrı-ayrı əməliyyatları üzrə konkret təlimatları 
 məhsulun nümunələrinin sınaq üçün seçilib götürülməsi qaydalarını 
 laboratoriyada sınaq aparılan zaman nəzərdə tutulan tədbirlər 

 

 

234. Sənədlərlə rəftar qaydaları bölməsində nə qeyd olunur?        
          sınaq protokolların uçotu, qeydiyyatı 

 sertifikatlaşdırmanın sənədləşdirilmiş aparılma qaydaları 
 hər bir işçinin yerində sertifikatlaşdırmanın ayrı-ayrı əməliyyatları üzrə konkret təlimatları 
 məhsulun nümunələrinin sınaq üçün seçilib götürülməsi qaydalarınl 
 laboratoriyada sınaq aparılan zaman nəzərdə tutulan tədbirlər 

 

 

235. Sənədlərlə rəftar qaydaları bölməsində nə qeyd olunur?       
 sınaq protokolların yeniləşdirilməsi 

 sertifikatlaşdırmanın sənədləşdirilmiş aparılma qaydaları 
 hər bir işçinin yerində sertifikatlaşdırmanın ayrı-ayrı əməliyyatları üzrə konkret təlimatları 
 məhsulun nümunələrinin sınaq üçün seçilib götürülməsi qaydalarınl 
 laboratoriyada sınaq aparılan zaman nəzərdə tutulan tədbirlər 

 



 

236. Korrektəedici tədbirlər bölməsində nə göstərilir?        
sınaq laboratoriyasında keyfiyyət sisteminin daxili və xarici auditləri zamanı uyğunsuzluqlar 
təsdiq olunmuş işçi təlimatlar üzrə aradan qaldırılma 

 sertifikatlaşdırmanın sənədləşdirilmiş aparılma qaydaları 
 hər bir işçinin yerində sertifikatlaşdırmanın ayrı-ayrı əməliyyatları üzrə konkret təlimatları 
 sınaq protokolların uçotu, qeydiyyatı, arxivləşdirilməsi, yeniləşdirilməsi 
 laboratoriyada sınaq aparılan zaman nəzərdə tutulan tədbirlər 

 

 

237. Müştərilərdən daxil olan şikayətərin baxılması hansı bölməyə aiddir?     
   şikayətərin baxılması 

 Korrektəedici tədbirlər 
 Sənədlərlə rəftar qaydaları 
 Müştərilərlə davranış 
 Personal 

 

 

238. Keyfiyyət üzrə rəhbərlik sənədinin bölməsinə aid deyil?       
 Müştərilərlə davranış 

 Korrektəedici tədbirlər 
 Sənədlərlə rəftar qaydaları 
 şikayətərin baxılması 
 Personal 

 

 

239. Keyfiyyət üzrə rəhbərlik sənədinin bölməsinə aid deyil?        
            Müştərilərlə davranış 

 Korrektəedici tədbirlər 
 Sənədlərlə rəftar qaydaları 
 subpodratçılar 
 Tullantılrın utilləşdirilməsi 

 

 

240. Keyfiyyət üzrə rəhbərlik sənədinin bölməsinə aid deyil?       
 Müştərilərlə davranış 

 subpodratçılar 
 Tullantılrın utilləşdirilməsi 
 şikayətərin baxılması 
 Personal 



 

 

241. Tullantılrın utilləşdirilməsi bu bölmədə nədən danışılır?       
 təhlükəli maddələrlə işləyən sınaq laboratoriyası 

 sertifikatlaşdırmanın sənədləşdirilmiş aparılma qaydaları 
 hər bir işçinin yerində sertifikatlaşdırmanın ayrı-ayrı əməliyyatları üzrə konkret təlimatları 
 sınaq protokolların uçotu, qeydiyyatı, arxivləşdirilməsi, yeniləşdirilməsi 
 laboratoriyada sınaq aparılan zaman nəzərdə tutulan tədbirlər 

 

 

 

 

 

 

242. Ən axırıncı bölmə hansıdır?    
    sənədlərin arxivlərinin aparılması 

 subpodratçılar 
 Tullantılrın utilləşdirilməsi 
 şikayətərin baxılması 
 Personal 

 

 

243. Keyfiyyət üzrə rəhbərlik sənədinə hansı əlavələr nəzərdə tutulurdu?    
    Laboratoriyada saxlanılan kimyəvi reaktivlərin uçotu protokolunun nümunələri 

 Laboratoriyada sınaq aparılan zaman nəzərdə tutulan tədbirlər 
 Sınaq protokolların uçotu, qeydiyyatı, arxivləşdirilməsi, yeniləşdirilməsi 
 Saxlanma ,qeydiyyat,istifadə və dəyişikliklər etmə qaydaları 
 Sertifikatlaşdırmanın sənədləşdirilmiş aparılma qaydaları 

 

 

244. Yeyinti məhsullarının məmulatlarının analtik sınaqlarını və s. aparan laboratoriyası nəcənci ildə 
akkreditləşdirilib?       
 1994 və 1995 

 1992-1993 
 1993-1994 
 1993 
 1992 

 



 

245. Keyfiyyət üzrə rəhbərlik sənədinə hansı əlavələr nəzərdə tutulmurdu?        
Sınaq protokolların uçotu, qeydiyyatı, arxivləşdirilməsi, yeniləşdirilməsi 

 Sınaq protokolunun və nümunələrin seçilib götürülməsi 
 Keyfiyyətin təmin edilməsi sahəsində əsas işçi təlimatlarının siyahısı 
 Laboratoriyada saxlanılan kimyəvi reaktivlərin uçotu protokolunun nümunələri 
 Keyfiyyət üzrə məsul şəxsin professional tərcumeyi halı 

 

 

246. Aşağıdakılardan hansı statistik metodlardan istifadə etmə bölməsidir?       
 sınaq laboratoriyası öz işində keyfiyyət göstıricilərinin statistik analizi geniş tətbiqi 

 avandanlıqların inventar siyahısı 
 əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası 
 Sınaq metodikaları ilə işləməyə  
 yeni avandanlığın alınması əməyin mühafizəsi və nümunəvi maddələr 

 

 

247. Sertifikatlaşdırma üzrə orqanda nümunələrin seçilməsini hansı halda həyata keçirə bilər?      
 Sınaq iki və daha çox sınaq laboratoriyalarında keçirildiyi halda 

 Sınaq nəticə vermədikdə 
 Dövlət əhəmiyyətli mallardan nümunələrin seçilməsində 
 Nümunə ən çox iki sınaq laboratoriyalarında keçirildiyi halda 
 Akkreditləşdirilmiş təşkilatlara məxsus mallardan nümunələrin seçilməsində 

 

 

248. Bunlardan hansı keyfiyyət sistemlərinin müəssədə fəaliyyətini təmin edən elementlər sırasına aid 
deyil?       
 Keyfiyyət sisteminin elementləri və onların sertifikatlaşdırma sistemində təsdiq olunması 

 Keyfiyyət sisteminin maliyyə aspektləri 
 Marketing çərçivəsində keyfiyyət 
 Proseslərin keyfiyyəti və idarə olunması 
 Idenfikatlaşdırma  

 

 

249. Hansı orqan elmi-metodik sertifikatlaşdırma mərkəzinin funksiyalarını təsdiq edir?      
 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan 

 Sertifikatlaşdırma üzrə şura 
 Sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan 
 Sertifikatlaşdırma üzrə orqan 
 Azərdövlətstandart 



 

 

250. Əmtəə mallarının sertifikatlaşdırması zamanı keyfiyyət göstəriciləri hansı kriterlər nəzərə alınaraq 
seçilir?        
Məhsulun normativ sənədlərində verilmiş təhlükəsizlik,ekoloji normaları tam və dəqiq 
təsdiqlənməlidir. 

 Qanunverici aktlara müvafiq surətdə könüllü sertifikatlaşdırılan digər xarakteristikalarda 
tələb oluna bilər. 

 Məhsulun onu müşaiyyət edən texniki sənədə uyğunluğu sertifikatlaşdırma üzrə orqanda 
tətbiq olunur. 

 Məhsulun normativ sənədlərində verilmiş mikrobioloji normaları tam və dəqiq 
təsdiqlənməlidir. 

 Məhsulun onu müşaiyyət edən texniki sənədə uyğunluğu sertifikatlaşdırma üzrə milli orqanda 
tətbiq olunur. 

 

 

251. Yoxlama aparan zaman vəzifələri kim bölür?        
            Baş ekspert 

 Köməkçi ekspert 
 Ekspert üzrə baş müşavir 
 Ekspert üzrə köməkçi 
 Baş müavin 

 

 

252. Aşağıdakı bəndlərdən hansı keyfiyyət sisteminin qiymətləndirilməsi zamanı qəbul olunmuş 
prosedurları əks etdirir?      
  İlkin müşavirə;yoxlanılan təşkilatın tətqiqi;yoxlama aktının tərtib olunması;yekun 
müşavirə 

 İlkin müşavirə;yoxlama aktının tərtib olunması;yekun müşavirə 
 Müşavirə;yoxlanılan təşkilatın tətqiqi;yekun müşavirə 
 İlkin müşavirə;yoxlanılan təşkilatın tətqiqi;yoxlama aktının tərtib olunması 
 İlkin müşavirə;yoxlanılan təşkilatın təsdiqi;yoxlama aktının tərtib olunması;yekun müşavirə 

 

 

253. Birinci müşavirədə iştrak edən üzvlər hansılardır?      
  Komissiya üzvləri;yoxlanılan təşkilatın nümayəndəsi;struktur;bölmələrin 
rəhbərləri;müəssisənin keyfiyyət sahəsində aparıcı mütəxəssisləri 

 Komissiya üzvləri; struktur;bölmələrin rəhbərləri;müəssisənin keyfiyyət sahəsində aparıcı 
mütəxəssisləri 

 Komissiya üzvləri;yoxlanılan təşkilatın nümayəndəsi;struktur;bölmələrin 
rəhbərləri;müəssisənin keyfiyyət sahəsində işçi 



 Yoxlanılan təşkilatın nümayəndəsi;struktur;bölmələrin rəhbərləri;müəssisənin keyfiyyət 
sahəsində aparıcı mütəxəssisləri 

 Komissiya üzvləri;yoxlanılan təşkilatın nümayəndəsi;struktur;bölmələrin 
rəhbərləri;müəssisənin kəmiyyət sahəsində aparıcı mütəxəssisləri 

 

 

254. Keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşmasının əsas mərhələləri hansılardır?       
 Serfikatlaşma qabağı mərhələ,KS-nin qabaqcadan qiymətləndirilməsi,müəssisələrdə KS-nın 
yoxlanması və qiymətləndirilməsi,müfəttiş nəzarəti 

 KS-nin qabaqcadan qiymətləndirilməsi,rəyin tətbiq olunması, müfəttiş nəzarəti 
 Yoxlamanın aparıması, müəssisələrdə KS-nın yoxlanması 
 Sertifikatlaşmada KS-nın hər il MN-nin keçirilməsi,KS-nın qabaqcadan qiymətləndirilməsi 
 Müfəttiş nəzarəti, serfikatlaşma qabağı mərhələ 

 

 

255. Keyfiyyət üzrə rəhbərlik nece xarakter daşıyan sənəddir?       
 məcburi 

 könüllü 
 heç bir xarakter daşımır 
 spesifik 
 istənilən 

 

 

256. Keyfiyyət üzrə rəhbərlik sənədində keyfiyyət sahəsində siyasət haqqında bəyanət verilmiş və 
sınaqların yüksək keyfiyyətinə nail olmaq üçün əsas vasitələr hansılardır? 1. laboratoriyanın optimal 
strukturu 2. səriştəli personalın olması 3. tanınmış sınaq metodlarının və vasitələrinin tətbiqi 
4.uyğunsuzluqların vaxtında aradan qaldırılması       
 hamısı 

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

 

 

257. Terminlər və təyinlər bölməsində hansı anlayışların açıqlamaları verilir?        
            nümunəvi maddələr,işçi təlimatı 

 işçi təlimatı,laboratoriya işçisi 
 nümunəvi maddələr, laboratoriya işçisi 
 texniki işçi, texniki rəhbər 
 texniki rəhbər, laboratoriya işçisi 

 



 

258. Xidmətin keyfiyyətinin təmin edilməsinə görə tam məsuliyyəti kim öz üzərinə götürür?      
 laboratoriya rəhbəri 

 laboratoriya işçisi 
 texniki rəhbər 
 texniki işçi 
 laboratoriya işçisi, laboratoriya rəhbəri 

 

 

259. Müştərilərdən daxil olan şikayətərin baxılması hansı bölməyə aiddir?        
şikayətərin baxılması 

 Korrektəedici tədbirlər 
 Sənədlərlə rəftar qaydaları 
 Müştərilərlə davranış 
 Personal 

 

 

260. Keyfiyyət üzrə rəhbərlik sənədinin işlənib hazirlanması üzrə tövsiyyələr hansı beynəlxalq 
standartda şərh olunur?      
  İSO 10013 

 İSO 22000 
 İSO 9000 
 HACCP 
 İSO 17025 

 

 

261. 2-ci səviyyənin ilkin materiallardan hansı variantdadır?        
təhlükəsizlik,ekoloji,əməyim mühafizəsi,maliyyə-iqtisadi fəaliyyətlə bağlı qanunbericilik aktları 

 ölçmələrin və sınaqların metodikaları 
 sertifikatlaşdırmaya sifariş sənədləri 

 formulyarlar 
 daxili auditlərin proqramları və metodikaları 

 

 

262. keyfiyyət sistemi sənədlərini 2-ci səviyyəndə işçi təlimatlarını bəzən necə adlandırırlar?      
 Xarici sənədlər 

 Daxili sənədlər 
 Daxili auditlər 
 Xarici auditlər 
 Daxili və xarici auditlər 



 

 

263. Keyfiyyət üzrə rəhbərlik nece xarakter daşıyan sənəddir?        
 məcburi 

 könüllü 
 heç bir xarakter daşımır 

 spesifik 
 istənilən 

 

 

264. Keyfiyyət üzrə rəhbərlik sənədi hansi təşkilatlar üçün vacib sənəd hesab olunur?      
 sertifikatlaşdırma və sınaq aparan təşkilatlar 

 standartlaşdırma təşkilatları 
 bütün təşkilatlar 
 sertifikatlaşdırma və standartlaşdırma təşkilatları 
 sertifikatlaşdırma və sınaq aparan təşkilatlar 

 

 

265. Keyfiyyət üzrə rəhbərlik sənədi aşağıdakıların hansında öz əksini tapır? 1 sertifikatlaşdırma 
sahəsində təklif olunan xidmətlərin şərhi 2 orqanın və laboratoriyanın inzibati və təşkilati strukturu 3 
keyfiyyət sahəsində siyasət 4 keyfiyyət sitemi elementlərinin müddəalarının realizə edilmə 
mexanizminin şərhi 5 akkreditləşdirmə tələblərinin yerinə yetirilməsi       
 hamısında  

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

 

 

266. Keyfiyyət üzrə rəhbərlik sənədinin strukturuna və formatına qoyulan tələblər?       
 tələblər mövcud deyil,lakin təşkilatın məqsədini,imkanlarını dəqiq və tam əks etdirməlidir. 

 akkreditləşdirmə tələblərinin yerinə yetirilməlidir 
 keyfiyyət sitemi elementlərinin müddəalarının realizə edilmə mexanizmi şərh edilməlidir 
 keyfiyyət sahəsində siyasəti 
 sertifikatlaşdırma sahəsində təklif olunan xidmətləri şərh olunmalıdır 

 

 

267. Əgər sertifikatlaşdırma üzrə orqan və sınaq laboratoriyası vahid sertifikatlaşdırma mərkəzində 
olarsa onda hansı sənəd onlar üçün ümumi sənəd kimi hazırlanır?      
  Keyfiyyət üzrə rəhbərlik 



 Setifikat üzrə rəhbərlik 
 Standarlaşdırma üzrə rəhbərlik 
 Sertifikat və standartlaşdırma üzrə rəhbərlik 
 Keyfiyyət və kəmiyyət üzrə rəhbərlik 

 

268. Sınaqdan keçmiş nümunələrin saxlanılması nədən asılıdır?       
 Sertifikatın təsir müddətindən asılıdır. 

 Sertifikatın tətbiq sahəsindən asılıdır. 
 Sertifikatın tətbiq dairəsindən asılıdır. 
 Sertifikatın təsir sahəsindən asılıdır. 

 Sertifikatlaşma üzrə orqandan asılıdır. 

 

 

269. Sertifikatlaşdırma üzrə orqanda plandan kənar yoxlamalar nə zaman aparılır?      
 Məhsulun keyfiyyəti üzrə şikayət daxil olduqda 

 Müfəttiş nəzarəti düzgün yerinə yetirilmiyəndə 
 Məhsul düzgün yoxlanılmadıqda 

 Məhsul haqqında məlumat sənədlərdə düzgün qeyd edilmədikdə 
 Xüsusi təhlükəli məhsulların yoxlanılması zamanı nöqsanlar yarandıqda 

 

 

270. Hansı orqan uyğunluq nişanının tətbiqinə icazə verən lisenziyanın təsirini dayandıra və ya ləğv 
edə bilər?        
Sertifikatlaşdırma üzrə orqan 

 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan 
 Sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan 
 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi şura 
 Azərdövlətstandart 

 

 

271. Sertifikatlaşdırmada müşahidələrin hansı formaları var?       
 Uyğunsuzluq və xəbərdarlıq 

 Uyğunsuzluq və uyğunluluq 
 Xəbərdarlıq və az əhəmiyyətlilik 

 Xəbərdarlıq və uyğunluluq 
 Xəbərdarlıq və əhəmiyyətlilik 

 

 

272. Keyfiyyət üzrə rəhbərlik sənədi hansi təşkilatlar üçün vacib sənəd hesab olunur?      
 sertifikatlaşdırma və sınaq aparan təşkilatlar 



 standartlaşdırma təşkilatları 
 bütün təşkilatlar 
 sertifikatlaşdırma və standartlaşdırma təşkilatları 
 sertifikatlaşdırma və sınaq aparan təşkilatlar 

 

 

273. Keyfiyyət üzrə rəhbərlik sənədinin bölməsinə aid deyil?       
 Müştərilərlə davranış 

 Korrektəedici tədbirlər 
 Sənədlərlə rəftar qaydaları 
 şikayətərin baxılması 
 Personal 

 

 

 

274. Serifikatı qüvvədə saxlayan nömrə hansıdır?       
 Əsas və qeydiyyat nömrəsi 

 Sıra və qeydiyyat nömrəsi 
 Qeydiyyat nömrəsi 
 Əsas və sertifikat nömrəsi 
 Numerial akt nömrəsi  

 

275. Keyfiyyətin idarə edilmə sisteminin sertifikatlaşdırılması hansı hansı sertifikatlaşdırma 
mərhələsidir?      
  İstehsalatın qiymətləndirilməsi 

 Sertifikatlaşdırılmaya sifarişin verilməsi 
 Uyğunluq sertifikatının verilməsi 
 Nümunələrin seçilməsi 
 Uyğunluq nişanının tətbiqi 

 

 

276. Həyatı təhlükəli malların vurduğu zərər haqqında istehlakçıların hansı hüququ var? 
       vurulan zərərin ödənilməsini tələb etmək 

 həmin malın satışı qadağan edilir 
 istehlakçı qiymət fərqini ödəmir 
 Ekspert tərəfindən obyektiv ehtimalları təyin etməyə 
 Normativ sənədə uyğunluğunu təsdiqlətməlidirlər. 

 

 



277. Zəmanətli istehlak səviyyəsi hansı formada təmin edilir?       
 vətəndaşlara kompensasiya ödənişləri, müavinət və güzəştlər verməklə 

 həmin malın satışı qadağan edilir 
 keyfiyyətli mala dəyişmək, malın qiymətini aşağı salmaq 
 Xidmətlərin uyğunluğunun qiymətləndirilməsi 
 Personalın uyğunluğunun qiymətləndirilməsi 

 

 

278. Malda qüsur aşkar edilərsə istehlakçının hüququ?     
   keyfiyyətli mala dəyişmək, malın qiymətini aşağı salmaq 

 həmin malın satışı qadağan edilir 
 vurulan zərərin ödənilməsini tələb etmək 
 malların miqdarı, çeşidi və keyfityyəti haqqında doğru məlumatı əldə etməyə 
 istehlakçılarının hüquqlarının mühafizəsi qanununda 

 

 

279. Geri qaytarılan malın dəyişdirmə tələbi neçə müddətə ödənilməlidir?        
              2 ay müddətində  

 5 ay müddətində  
 4 ay müddətində  
 1 ay müddətində  
 6 ay müddətində  

 

 

280. Malın qüsurunun aradan qaldırılması neçə müddətə həyata keçirilməlidir?       
 14 gün ərzində  

 10 gün ərzində  
 11 gün ərzində  
 15 gün ərzində  
 12 gün ərzində  

 

281. Keyfiyyət üzrə rəhbərlik sənədi ilə asan işləmək üçün hansı bölmədən istifadə olunur?      
 terminlər və təyinlər 

 elə bölmə yoxdu 
 personal 
 təyinlər 
 sənədlərlə rəftar 

 

 

282. İstehsalatın qiymətləndirilmısi prosesi necə aparılır?     



   Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindən asılı olaraq istehsalatın vəziyyətinin 
təhlili,istehsalatın sertifikatlaşdırılması yaxud keyfiyyətin idarə edilmə sisteminin 
sertifikatlaşdırılması aparılır. 

 Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindən asılı olaraq istehsalatın sertifikatlaşdırılması yaxud 
keyfiyyətin idarə edilmə sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır. 

 Seçilmiş akkredirləşdirmə sxemindən asılı olaraq istehsalatın vəziyyətinin təhlili,istehsalatın 
sertifikatlaşdırılması yaxud keyfiyyətin idarə edilmə sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır. 

 Seçilmiş standartlaşdırma sxemindən asılı olaraq istehsalatın vəziyyətinin təhlili,istehsalatın 
sertifikatlaşdırılması yaxud keyfiyyətin idarə edilmə sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır. 

 Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindən asılı olaraq istehsalatın vəziyyətinin təhlili,istehsalatın 
akkreditləşdirilləşdirilməsi yaxud keyfiyyətin idarə edilmə sisteminin sertifikatlaşdırılması 
aparılır. 

 

 

283. Uyğunluq nişanının məhsulda,qablaşdırmada və sənədlərdə yerini kim müəyyən edir?      
 Müəssisə özü 

 Sifarişçi təşkilat 
 Standartlaşdırma idarəsi 
 Dövlət idarəetmə orqanı 
 Sertifikatlaşdırma üzrə orqan 

 

 

284. Azərbaycan Respublikası ərazisində istehlakçıların hansı hüquqları var?     
istehlak etdikləri malların lazımı keyfiyyətdə olmasına 

 Normativ sənədə uyğunluğunu təsdiqlətməlidirlər. 
 Qeyri-müəyyənlik 
 Texniki səriştəlilik 
 Sınaq metodların standartı 

 

 

285. Malların təhlükəsizliyi hansı qanunda tənzimlənir? 
       istehlakçılarının hüquqlarının mühafizəsi qanununda 

 Tipli texnoloji proseslərin standartları 
 Çeşidlərin standartları 
 Qəbul qaydaları 
 Istismar üzrə göstərişlər 

 

 

286. İstehlakçıların hüququ nəyi tələb etməyə çağırır?      \ 
 malların miqdarı, çeşidi və keyfityyəti haqqında doğru məlumatı əldə etməyə 

 vurulan zərərin ödənilməsini tələb etmək 



 malın pasportunda və markada 
 həmin malın satışı qadağan edilir 
 malın pasportunda və markası 

 

287. İstehlakçının tələbinə nə vaxt baxılır?       
 qəbz, mal və kassa çeki, tex.pasport təqdim edildikdə 

 istehlakçıya dəyən zərər tam ödənilməlidir 
 fiziki təsirə məruz qalan zaman 
 damğa, plomb vurulmamış, dövlət reyestrinə daxil edildikdə 
 dövlət reyestrinə daxil edilməmiş 

 

 

288. Geri qaytarılan mal necə ödənilməlidir?   
     ödənilməməlidir 

 10 faiz ödənilməlidir 
 14 gün ərzində  
 həmin malın satışı qadağan edilir 
 50 fiz ödənilməli 

 

 

289. Məişət qaz sayğacları neçə ildən bir dövlət yoxlanmasından keçməlidir?       
 5 ildən 

 1 ildən 
 6 ildən 
 2 ildən 
 7 ildən 

 

 

290. Müfəttiş nəzarətinin nəticələri tərtib olunan akt hansı orqanda saxlanılır?      
 Sertifikatlaşdırma üzrə orqan 

 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan 
 Sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan 
 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi şura 
 Azərdövlətstandart 

 

 

291. Sifarişçi təşkilatın və onun keyfiyyət xidmətlərinin struktur sxemləri hansı sənədlərə daxildir?      
 ilkin sənədlər komplektinə 

 Sənədlər komplektinə 
 Standartlaşdırma üzrə sənədlərə 



 Sifarişçiyə verilən aktlardan 
 Sınaq laboratoriyalarında nəticələrin aktından 

 

 

292. Daim dəyişən sertifikatlaşdırma mərhələləri nədən asılı olaraq dəyişir?      
 Sertifikatlaşdırma növündən və obyektindən asılı olmayaraq 

 Sertifikatlaşdırma növündən asılı olaraq 
 Sertifikatlaşdırma subyektindən və obyektindən asılı olaraq 

 Sertifikatlaşdırma növündən asılı olmayaraq 
 Sertifikatlaşdırma növündən asılı olmayaraq 

 

 

293. Sifarişçinin keyfiyyət sisteminin daxili yoxlamalarını müəyyən edən müəssisə standartlarını tələb 
etmək hüququna malik orqan hansıdır?       
 Sertifikatlaşdırma üzrə orqan 

 Sertifikatlaşdırma üzrə təşkilat 
 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan 
 Sertifikatlaşdırma üzrə şura 
 Azərdövlətstandart 

 

 

294. Təhlükəsizliyi onun bütün xidməti ərzində saxlanılmalı olan tələblər hansılardır?      
 Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,təyinatına görə istifadəsinə,texniki 
qulluqlarına,təmirinə və utiləşdirməsinə 

 Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına 
 Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,texniki qulluqlarına,təmirinə və utiləşdirməsinə 
 Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,təyinatına görə istifadəsinə,texniki 

qulluqlarına,təmirinə 
 Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,təyinatına görə istifadəsinə və texniki təyinatına 

 

 

295. Hansı orqan müəssisə standarlaşdırılmasını tələb etmək hüququna malikdir?      
 Sertifikatlaşdırma üzrə orqan 

 Sertifikatlaşdırma üzrə təşkilat 
 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan 
 Sertifikatlaşdırma üzrə şura 
 Azərdövlətstandart 

 

 



 

296. Hansı orqan attestasiyanı təşkil edir?        
Sertifikatlaşdırma üzrə orqan 

 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan 
 Azərdövlətstandart 
 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi şura 
 Sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan 

 

 

297. Bu standartlardan hansı parametrik və ya ölçü sıralarını müəyyənləşdirir?     
   Parametrlərin standartı 

 Parametrik standart 
 Müəssə standartı 
 Sahə standartı 
 Personalın standartı 

 

 

298. Uyğunluq sertifikatının təsir müddəti nəqədərdir?    
    3 il 

 6 ay 
 1 il 
 15 gün 
 3 ay 

 

 

299. Serifikatlaşdırma latın sözü olub hansı mənanı daşıyır?        
düzgün edilmişdir 

 düzgün qoyulmuşdur 
 düzgün seçilmişdir 
 düzgün qeyd edilmişdir 
 düzgün hala salınmışdır 

 

 

300. Sertifikatlaşdırma neçə qrupa bölünür?       
 2 

 4 
 3 
 5 
 7 

 



 

 

 

 


