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Fənn 2312 - Logistika

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 160 (32 %)

Suallardan 500

Bölmələr 32

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Logistika: (Çəki: 1)
məhsulların daşınması mədəniyyətidir
material axınlarının idarə edilməsi üzrə elmi sahədir
sahibkarlıq fəaliyyətidir
resurslardan səmərəli istifadədir
kommersiya işidir

Sual: Logistik paradiqmalar hansılardır (Çəki: 1)
elmlilik, sistemlilik, analitik
analitik, texnoloji, marketinq, inteqral



bütövlülük, çeviklik, marketinq, effektivlik
texnoloji, fraqmentarizasiya, informasiya
konseptualizasiya, perspektiv inkişaf, konstruktivlik

Sual: Logistikanın tarixi inkişaf mərhələlərini seçin (Çəki: 1)
variantlılıq, fraqmentarizasiya, marketinq
elmlilik, texnoloji, informasiya
material axınları, sistemlilik, effektivlik
fraqmentarizasiya, konseptualizasiya, Logistik intihab, perspektiv inkişaf
logistik intihab, inteqrativlik, bütövlülük

Sual: Logistikanın hansı prinsipi bazarda tələbin dəyişməsinə uyğun çevik reaksiya 
verərək logistik qərarların hazırlanması və reallaşdirilmasını və digərlərini özündə əks 
etdirir: (Çəki: 1)

elmlilik
etibarlılıq
konkretlilik
inteqrativlik
variantlılıq

Sual: Material axınları neçə cür olur? (Çəki: 1)
üfüqü, şaquli, giriş
daxili, xarici, giriş, çıxış
normadaxili, kənar, daxili
xarici, şaquli, birtərəfli
ilkin, təkrar, xarici

Sual: Antik dövrlərdə “logistika” termini hansı mənaları daşıyırdı? (Çəki: 1)
ərzaqla təchizat, nəqletmə və yerbəyer etmə;
müzakirə etmək bacarığı, məntiq
idrak, təfəkkür;
məntiqi məsələlərin müzakirəsi
arxa cəbhə, riyazi məntiq

Sual: XVII-XVIII əsrlərdə yaşamış alman riyaziyyatçısı Q.Leybins “logistika” terminini 
necə adlandırmışdır? (Çəki: 1)

yükdaşımaların idarə edilməsi
müasir riyazi məntiq
material axınının idarə edilməsi
ərzaq məhsullarinin təminatı
idrak, məntiq

Sual: Qədim Romada logistiklər nə işlə məşğul idilər? (Çəki: 1)
Legionerlərin yemək və yaşayış yerləri ilə təminatı 



Arxa cəbhə və təminatı
Anbarların idarə edilməai ilə
Məntiqi riyaziyyat ilə
Nəqliyyat və yerbəyer etmə ilə

Sual: Logistikanın inkişafını şərtləndirən amillər hansılardır? (Çəki: 1)
Firmaların mal yeridilişi ilə əlaqədar vaxt və maliyyə məsrəflərinin azaldılmasına 

səy göstərmələri, çevik istehsal sistemlərinin yaradılması
təkrar istehsal prosesinin optimallaşdırılmasının əsas obyektiv istiqamətləri
maddi-texniki təchizat və satışın təşkilində logistik ideyaların verilməsi
firmaların rəqabət üstünlüyünün təmin edilməsi
firma və müəssisələrin rəqabət siyasətində logistik fəaliyyət sistemi 

Sual: Logistika – bu (Çəki: 1)
Sahibkarlıq fəaliyyətidir
Bazarın təhlil edilməsidir
Nəqliyyatın idarə edilməsidir
material, informasiya, maliyyə və kadr axınlarının idarə edilməsidir
Müxtəlig növ tədqiqatların aparılmasıdır

Sual: Logistikanın strukturuna hansı funksional sahələr aiddir: (Çəki: 1)
Kadr axınları
Təkrar istehsal 
ehtiyatlar və istehsal prosesində onların düzgün idarə edilməsi
Informasiya
Maliyyə axınları

Sual: Logistika birgə fəaliyyət göstərir: (Çəki: 1)
Fizika ilə 
Sahibkarlıqla
Marketinqlə
Energetika ilə
Menecmentlə

Sual: Logistika üzrə ilk elmi araşdırmaları ilk dəfə həyata keçirmişdir... (Çəki: 1)
Platon
Aristotel
Jomini
Pavellik
Leybins

Sual: Logistika ilk dəfə harda yaranmışdır: (Çəki: 1)
Yunanıstanda
Azərbaycanda



Russiyada
ABŞ da
Çində

Sual: Azərbaycan Respublikasında logistika bir elm sahəsi kimi nə vaxdan fəaliyyət 
göstərir: (Çəki: 1)

ötən əsrin 90-cı illərindən
1918-cı ildən 
1953-cü ildən
XIX əsrin ortalarından
1920

Sual: logistika elminin iqtisadiyyatda yayılması hansı illərə təsadüf edir: (Çəki: 1)
XV əsrin axırlarında
XVII əsrdə 
1855-ci ildən
keçən əsrin 70-ci illərindən
1920-ci ildə

Sual: logistikamn inkişaf səviyyəsinə görə aşağıdakı dövlətlərdən hansı daha 
qabaqdadır: (Çəki: 1)

Almaniya
Azərbaycan
Russiya
Gürcüstan
Türkiyyə

Sual: logistikanın inkişafına təsir göstərən esas amil: (Çəki: 1)
Maddi-texniki təchizat sisteminin dağılması, dünyada inteqrativ əlaqələrin 

güclənməsi
qlobal iqtisadi böhran
nəqliyyat sektorunun inkişaf templərinin azalması 
alıcı bazarının güclənməsi
satıcı bazarının güclənməsi

Sual: Material axınını təsnifləşdirirlər (Çəki: 1)
daxili, xarici, giriş, çıxış
ilkin, şaquli, təkrar
paralel, düzistiqamətli, daxili
başlanğıc, xarici, üfüqi
çıxış, ilkin, təkrar

Sual: “Logistika” termini qədim dövrlərdə hansı mənada işlənib (Çəki: 1)
Arxa cəbhənin təchizatı



mədəniyyətlərin oyrənilməsində
idarəetmə sahələrində
sosial münasibətlərin araşdırılması
maliyyə sferasında

Sual: Alman riyaziyyatçısı Q.Leybins “logistika” terminini hansı elmlə 
əlaqələndirmişdir? (Çəki: 1)

fəlsəfə ilə
politalogiya ilə
məntiqi riyaziyyatla
tarixlə
iqtisadiyyatla

Sual: Hansı xüsusiyyətinə görə alman riyaziyyatçısı “logistika” elmini məntiqi 
riyaziyyatla əlaqələndirmişdir? (Çəki: 1)

Dəqiqliyinə görə
Cəldliyinə görə
Eyniliyinə görə
Qədimiliyinə görə
Çoxfunksiyalılığına ğörə

Sual: Logistika nədir? (Çəki: 1)
Yükdaşıma mədəniyyəti
Material, informasiya, maliyyə axınlarının idarəedilməsi 
Sahibkarlıq fəaliyyəti
Bütün cavablar düzgündür
Bazarın tədqiq edilməsi

Sual: Logistika idarə etməsinin əsas məsələsi ibarətdir: (Çəki: 1)
Nəqliyyat xidmətindən
Ehtiyatların idarə edilməsindən
Materialların idarəedilməsi və bölgüsü sahəsində məsələlərin və strategiyaların 

hazırlamasından
Informasiya 
Bütün cavablar doğrudur 

Sual: Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri ilə (Çəki: 1)
Müasir avadanlıqların istifadəsi ilə
İdarəetmənin kvalifikasiya aparatı ilə
Yeni müəssisələrin yaranması ilə
Bütün cavablar düzgündür
Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri ilə

Sual: Loqistikanın inkişafına nə mane olurdu? (Çəki: 1)



Bazarın inhisarlşaması
İnfarsturkuturun çatışmaması
Gömrük qanunuvericiliyinin inkişaf etməməsi
Sahibkarlıq fəaliyyəti
Maliyyə resursunun olmaması

Sual: Loqistikaya görə məhsul olmalıdır: (Çəki: 1)
İstənilən formada
Qənaətli qablaşdırmada
İstənilən xərclərlə çatdırılma
Lazımı keyfiyyətdə, kəmiyyətdə, miqdarda, zamanda
Sertifikatlaşdırılmış

Sual: Nəqliyyat seçimində əsas kriteriyalar: (Çəki: 1)
Məhsuldarlıq
Maşının yürüş əmsalı
Yükqaldırma qabiliyyətindən istifadə
Məhsulların sığortalanması
Bütün cavablar düzgündür

Sual: Logistikanın tərkibində adətən qəbul edirlər: (Çəki: 1)
İstehsalı idarə etmə üzrə rəhbərliyin ən yüksək əlaqələrinin məntiqi 

əsaslandırılmış hərəkətləri
Material, informasiya və maliyyə axınlarının idarə edilməsi
İdarə etmənin alqoritmini təşkil edən məntiqi qaydaya salınmış funksiyalar maddi, 

informasiya, maliyyə və xidmət axınları
Yük daşımalarının idarə edilməsi
Bazarın tədqiqi 

Sual: Logistikanın inkişafının ilkin şərti oldu: (Çəki: 1)
Fiziki bölgüdə ümumi xərclərin kəskin düşməsi
Rəqabətin inkişafı, XX əsrin70-ci illərinin enerji böhranı, idarə etmənin 

kompüterləşdirməsi
Bazar mühitinin dəyişməsi
İstehlakçı tələbinin dəyişməsi
Qloballaşma prosesləri 

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Logistikanın hansı prinsipində material axınlarının idarə edilməsinin bütün 
mərhələlərində -planlaşdırmadan başlamış təhlilə qədər-hesablamaların elmi 
əsaslarla aparılmasını və s.nəzərdə tutur: (Çəki: 1)

elmlilik
konkretlilik
sistemlilik
bütövlülük
etibarlılıq

Sual: Hansı illəri mütəxəssislər logistikanın yaranması (konseptualizasiya) dövrü kimi 
təsnif edirlər: (Çəki: 1)

1920-50
1960-80
1950-70
1930-40
1970-90

Sual: Logistikanın hansı mərhələsi perspektiv inkişaf və tətbiq mərhələsi adlanır? 
(Çəki: 1)

I mərhələ
II mərhələ
III mərhələ
IV mərhələ
I və II mərhələ 

Sual: Madii modellər və onların növləri hansılardır (Çəki: 1)
izomorf və qonomorf
işarə və intuitiv
fiziki, qrafik və riyazi
analitik, işarə
sistemlilik, ideal, qrafik

Sual: Plan dövrü ərzində və ya onun hüdudlarından kənarda əldə edilməz hesab 
olunan, lakin yaxınlaşması mükün olan məqsəd. Bu nədir? (Çəki: 1)

vəzifə
ideal
məqsəd
missiya
konsepsiya

Sual: Həlli plan dövrü ərzində mümkün olmayan, lakin gec də olsa mövcud dövr 
ərzində yaxınlaşması nəzərdə tutulan problem. Bu nədir? (Çəki: 1)

məqsəd



ideal
missiya
vəzifə
strategiya

Sual: Bazis funksiyasına hansı növləri vardır: (Çəki: 1)
tədarükatın idarə edilməsi, material resurslarının nəqli;
təchizat, istehsal, satış;
məhsulların anbarlaşdırılması, yüklərin emal edilməsi;
qablaşdırma, artıq, yararsız və istifadə olunmayan məhsulların geri qaytarılması;
servis xidmətinin göstərilməsi, kompyuter informasiya təminatı.

Sual: Logistik əməliyyatları təsnifləşdirərkən mülkiyyət hüququnun dəyişilməsi ilə 
aparılan əməliyyatların növləri hansılardır: (Çəki: 1)

dəyər əlavə etməklə, etməməklə;
birtərəfli, ikitərəfli;
xarici və daxili
material, informasiya
birtərəfli, xarici

Sual: Tələbatın proqnozlaşdırılması, alınmalar, yığma, bu aiddir: (Çəki: 1)
Maddi idarəetmə
Fiziki bölgü
İstehsal idarəetməsi
Marketinq
Politalogiya

Sual: Logistikanın əsas meyarlarını sadalayın: (Çəki: 1)
Axın, ehtiyat, resurs, anbar
Sifariş
Vasitəçilərin fəaliyyəti
İdarəetmə strukturunun yerinə yetirilməsi
Sahibkarlıq fəaliyyəti

Sual: İstehsal logistikası maddi axınların idarə edilməsini bildirir: (Çəki: 1)
Resursların təchizatçısının, istehsal müəssisəsinin və istehlakçının arasında
Müəssisənin daxilində qarşılıqlı əlaqəli sexlərdə yerləşdirilmiş istehsal prosesinin 

mərhələləri üzrə 
İstehsal müəssisəsinin xarici mühiti üzrə 
İstehsal müəssisəsinin daxili mühiti üzrə 
Makoiqtisadi mühitin təşkili üzrə

Sual: Logistikanm neçə əsas funksional sahəsi fərqləndirilir? (Çəki: 1)
3



4
5
7
8

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Material axınları neçə cür olur? (Çəki: 1)
üfüqü, şaquli, giriş
daxili, xarici, giriş, çıxış
normadaxili, kənar, daxili
xarici, şaquli, birtərəfli
ilkin, təkrar, xarici

Sual: Antik dövrlərdə “logistika” termini hansı mənaları daşıyırdı? (Çəki: 1)
ərzaqla təchizat, nəqletmə və yerbəyer etmə;
müzakirə etmək bacarığı, məntiq
idrak, təfəkkür
məntiqi məsələlərin müzakirəsi
arxa cəbhə, riyazi məntiq

Sual: Qədim Romada logistiklər nə işlə məşğul idilər? (Çəki: 1)
Legionerlərin yemək və yaşayış yerləri ilə təminatı 
Arxa cəbhə və təminatı
Anbarların idarə edilməai ilə
Məntiqi riyaziyyat ilə
Nəqliyyat və yerbəyer etmə ilə

Sual: XVII-XVIII əsrlərdə yaşamış alman riyaziyyatçısı Q.Leybins “logistika” terminini 
necə adlandırmışdır? (Çəki: 1)

yükdaşımaların idarə edilməsi
müasir riyazi məntiq
material axınının idarə edilməsi
ərzaq məhsullarinin təminatı
idrak, məntiq

Sual: Logistikanın birinci mərhələsi neçənci illəri əhatə edir? (Çəki: 1)



1930-40
1980-1990
1920-50
1970-80
1930-80

Sual: Logistikanın II mərhələsi neçənci illəri əhatə edir? (Çəki: 1)
1950-70
1920-30
1940-70
1980-90
1930-50

Sual: Logistikanın üçüncü mərhələsi hansı illəri əhatə edir? (Çəki: 1)
1930-50
1980-90
1950-60
1970-90
1920-50

Sual: Logistikanın ücüncü mərhələsi hansı mühüm hadisə ilə xarakterizə edilir? (Çəki: 
1)

qərb dünyasında müasir marketinq və logistik konsepsiyların sürətli inkişafı ilə 
xarakterizə olunur;

biznesin təşkilində struktur dəyişiklikləri və s.baş verməsi ilə
iqtisadi əməkdaşlığın və strateji ittifaqın inkişaf tempi ilə
kompyüter texnologiyalarının inkişafı ilə
bazarların qloballaşması ilə

Sual: Logistikanın ikinci mərhələsində nə baş vermişdir (Çəki: 1)
mütəxəssislər bu dövrü logistikanın yaranması dövrü kimi təsnif edirlər
marketinq konsepsiyasının meydana çıxması və tez tətbiq edilməsi
hərbi logistikanın nəzəri və praktiki inkişafı 
logistika məhsulların bölüşdürülməsi kimi fəaliyyət göstərdi
logistika məhsulların bölüşdürülməsi kimi fəaliyyət göstərdi

Sual: Logistikanın dördüncü mərhələsi nə ilə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)
logistikanın perspektiv inkişaf və tətbiq mərhələsi ilə
Sənaye istehsalında mövcud olan bəzi böhran halları
Sənayedə ixtisaslaşmanın dərinləşməsi ilə
Beynəlxalq inteqrasiya proseslərinin inkişafı ilə 
Informasiya-kompyuter texnologiyalarının daha səmərəli istifadə olunması ilə

Sual: Fikirlərdən hansılar logistikanın əsas məsələsidir? (Çəki: 1)



Əhalinin məşğulluğunun verilmiş səviyyəsinin təminatı
Müştərilərin xidmətinin lazımlı səviyyəsinin təminatı
İdarə qərarlarının qəbulu üçün sorğular haqqında informasiyanın təminatı
İşsizliyin aradan qaldırılması
Bütün cavablar doğrudur 

Sual: Logistika ilk dəfə hansı sferada öz tətbiqini tapdı? (Çəki: 1)
İstehsal sferasında
İstehlak sferasında 
Hərbi sferada
İdarəetmə sahəsində
Fəlsəfə sahəsində

Sual: Material axınlarının hansı növləri mövcuddur: (Çəki: 1)
Giriş, çıxış, daxili, xarici
Üfüqü, şaqulu, daxili
Bir istiqamətli, təkrar, ilkin
Dolayı, birbaşa, çoxistiqamətli
Giriş, təkrar, ilkin

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Logistik strategiyanın formalaşması zamanı nəzərə alınan amillər hansılardır: 
(Çəki: 1)

məhsul satışı və investisiya sahəsində firmanın siyasəti 
kadr və texnoloji siyasət
nəqliyyat və satış siyasəti
kadr və texnoloji siyasət, nəqliyyat və satış siyasəti 
elmi-texniki tərəqqinin surəti

Sual: Logistikanın hansı prinsipi hər bir material axınları obyektinin yerdəyişməsinə 
fasiləsiz nəzarət edir: (Çəki: 1)

sistemlilik 
elimlik
konstruktivlik
komplekslik
komplekslik



Sual: Logistikanın inteqrativ paradiqmasının yaranması hansı alimlərin adları ilə 
bağlıdır? (Çəki: 1)

Bauersoks, Porter, Eriksson, Moller
Aristotel, Jomili
Leybins, Pravelik, Aristotel
Arximed, Platon
Jomili, Arximed

Sual: Konseptual baxımdan logistikanın və logistik menecmentin müasir nəzəriyyəsi 
hansılardır: (Çəki: 1)

Riyaziyyat nəzəriyyəsi, modellər
sistemli təhlil, kibernetik yanaşma,əməliyyatların tədqiqi, iqtisadi-riyazi 

modelləşdirmə
təsadüfi proseslər nəzəriyyəsi, optimallaşdırmanın riyazi nəzəriyyəsi
faktorial nəzəriyyə, matrislər nəzəriyyəsi, riyazi statistika
əməliyyatların tədqiqi, işgüzar oyunlar nəzəriyyəsi, imitasiya modelləşdirilməsi 

metodları

Sual: Tətbiqi riyaziyyatın yeni istiqaməti olmaqla, hadisə və proseslərin baş verməsi 
və ya gedişinin kəmiyyət qanunauyğunluqlarını öyrənir. Bu hansı nəzəriyyədir? (Çəki: 
1)

Dinamik proqramlaşdırma
Qeyri-xətti proqramlaşdırma
oyunlar nəzəriyyəsi
Kütləvi xidmət nəzəriyyəsi
Statistik həllər nəzəriyyəsi

Sual: İdarəetmənin vahid məqsədinə nail olunması üçün logistik sistemin bütün 
elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsi və qarşılıqlı fəaliyyətini nəzərdə tutur. Bu nədir? 
(Çəki: 1)

Sistemli yanaşma
Ümumi məsrəflər
Qlobal optimallaşdırma
Logistik koordinasiya və inteqrasiya
Dinamik proqramlaşdırma

Sual: Fəaliyyətdə olan logistik sistemin hər bir elementi mikrosəviyyədə təyinatından 
asılı olaraq müvafiq məqsəd funksiyasını yerinə yetirir. Bu nədir? (Çəki: 1)

Qlobal optimallaşdırma
Ümumi məsrəflər
Sistemli yanaşma
Logistik koordinasiya və inteqrasiya
Modelləşdirmə və informasiya –kompyuter təminatı



Sual: Öyrənilən sistem, hadisə və prosesin əsas cəhətlərinin xüsusiyyətləri və onların 
xarakteristikasının ümumi şəkildə yığcam təsvir edilməsi nə adlanır? (Çəki: 1)

Konsepsiya
Məqsəd
Vəzifə
Prinsip
Model

Sual: Modelləşdirmə vasitələrinə görə modellər neçə cür təsnifləşir? (Çəki: 1)
Tətbiq edilən sferaya, modelləşdirmə əhatəliyinə
Maddi və ideal modelləşdirmə
Izomorf
Monomorf
Qonomorf

Sual: Logistik model nədir? (Çəki: 1)
Öyrənilən hadisə və ya tədqiq olunan obyekt qısa formada ifadə edilir və onun 

xüsusiyyətləri dəqiq başa düşülür;
Qarşıya qoyulan məsələni həll etmək üçün lazım olan informasiyanın həcmini və 

məzmununu dəqiq təyin etmək mümkün olur;
Logistik prosesin və ya sistemin istənilən abstrakt və ya maddi hərəkət tərzi başa 

düşülür;
Tətbiq edilən obyektin elementləri arasında daha düzgün əlaqə yaradılır, asılılıq 

və qanunauyğunluq müəyyənləşdirilr;
Tərtib olunan məsələnin riyazi təminatı –mövcud riyazi metodların köməyi ilə həll 

edilməsi mümkünlüyü.

Sual: Modellərin maddiliyi təsnifat əlamətinə görə hansı növlərə bölünürlər? (Çəki: 1)
Dil sistemli modellər
Işarə sistemli modellər
Qomomorf modellər
Izomorf modellər
Maddi və abstrakt modellər

Sual: logistikanın ümumi məqsədi aşağıdakılardır: (Çəki: 1)
anbarlaşdırmaq, satmaq, marketinq tətqiqatları aparmaq
müəssisənin kadr siyasətini aparmaq
nəqliyyat - ekspidisiya işini təşkil etmək
yüksək keyfiyyətli məhsulgöndərmələri təmin edən material, informasiya, maliyyə 

və kadr axınlarının funksional menecmentinin səmərəli, inteqrativ sistemini 
yaratmaq.

 material axınlarını dispeçirləşdirmək və material axınlarının informasiya 
təminatmı artırmaq.

Sual: Aşağıdakılardan hansı logistikanın prinsipi deyil: (Çəki: 1)
sistemlilik, etibarlılıq



komplekslilik, konstruktivlik 
 diplomatiklilik, qənayətlilik
elmlilik, variantlılıq
konkretlilik, inteqrativlilik
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Sual: Logistikada riyazi modelləşdirmənin hansı növündən istifadə olunur? (Çəki: 1)
Analitik və imitasiya modellər
Maddi model
Abstrakt model
Qomomorf model
Izomorf model

Sual: Dil sistemli modelin əsasını nə təşkil edir? (Çəki: 1)
Tədqiq edilən, öyrənilən obyektə oxşamayan, onunla qismən oxşarlıq təşkil edən 

modellərdir;
Onun əsasını qeyri-müəyyən, çox mənalı sözlərdən təmizlənmiş sözlər toplusu-

lüğət təşkil edir;
Tədqiq edilən oyrənilən obyektə tam oxşamayan, onunla qismən oxşarlıq təşkil 

edən modellərdir;
Öyrənilən, tədqiq edilən hadisə və ya obyektin həndəsi, fiziki, dinamik və 

funksional xarakteristikalarını təsvir edirlər
Əksər hallarda logistik modelləşdirmədə yeganə üsul hesab edilirlər.

Sual: İmitasiya modelləşdirilməsi hansı prosesləri özündə birləşdirir: (Çəki: 1)
Real sistemin modelinin tərkibini müəyyən etmək, bu modeldə sınaq işlərini 

aparmaq;
Modelin qurulması və sınaqların aparılması
Modellərin konkret şərait üçün işlənib hazırlanması
Qurulan riyazi tənliklərin, bərabərsizliklərin həll edilməsiilə nəzəri nəticələr əldə 

edilir.
əldə edilmiş nəzəri nəticələr praktiki nəticələrlə müqayisə edilir

Sual: Planlaşdırılan dövr ərzində nail olunması mümkün hesab edilən məqsədlərin 
dəqiq müəyyənləşdirilməsi sahibkarlıq strukturlarının fəaliyyət konsepsiyasını təşkil 
edir. Bu nədir? (Çəki: 1)

Məqsəd



Ideal
Vəzifə
Prinsip
Konsepsiya

Sual: Material, informasiya, maliyyə, kadr və sair axınları arasında uyğunluğun təmin 
edilməsi. Bu nədir? (Çəki: 1)

Konseptual ideya
Ümumi məqsəd
Logistikanın xüsusi vəzifəsi
 Logistikanın prinsipi
Logistik model

Sual: Yüksək keyfiyyətli məhsulgöndərmələri təmin edən material, informasiya, 
maliyyə,kadr və sair axınlarının funksional menecmentinin səmərəli, inteqrativ 
sistemini yaratmaqdır. Bu nədir? (Çəki: 1)

Logistikanın ümumi məqsədi
Logistikanın xüsusi vəzifəsi
Logistikanın konseptual ideyası
Imitasiya modeli
Real sistemin nodeli

Sual: Prinsip nədir? (Çəki: 1)
Ixtiyari nəzəriyyənin, elmin, dünyagörüşün və təşkilin əsasən ilkin başlanğıcıdır;
Logistik idarəetmə obyektləridir
Qarşıya qoyulan məqsədlər toplusudur
yerinə yetməsi mümkün olmayan əməliyyatlardır
yerinə yetirilməsi mütləq olan tapşırıqlardır

Sual: Axınların formalaşdırılması, ayrıca idarə edilən bir sistem kimi obyektləri 
dəyişən, qarışdıran və onlara münasibətdə sistemli yanaşmaq. Bu hansı prinsipdir? 
(Çəki: 1)

komplektlilik
elmlilik
konkretlilik
sistemlilik
Variantlılıq
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Sual: Konkret şəraitə uyğun olaraq material, informasiya və maliyyə axınlarının 
həyata keçirilməsinə şərait yaradan inkişaf ermiş infrastruk təminatını 
formalaşdırmaq. Bu hansı prinsipdir? (Çəki: 1)

sistemlilik
komplektlilik
konstruktivlik
inteqrativlik
etibarlılıq

Sual: İstehlakçıların tələblərinə müvafiq konkret məhsulların istehsalı, bu məhsulun 
istehsalı üçün zəruri hesab olunan konkret təyinatlı material resurslarının konkret 
tədarükat bazarında fəaliyyət göstərən potensial məhsulgöndərənlərdən alınması.Bu 
hansı prinsipdir? (Çəki: 1)

elmlilik
sistemlilik
etibarlılıq
konkretlilik
variantlılıq

Sual: Maddi-texniki təchizat və məhsulların nəql edilməsi əməliyyatlarının bütün 
detallarını dəqiqi aşkarlamaq, material axınlarını dispetçerləşdirmək. Bu hansı 
prinsipdir? (Çəki: 1)

Konstruktivlik
Etibarlılıq
Sistemlilik
Inteqrativlik
Çeviklik

Sual: İstehsalçı firma və şirkətlərdən material resursları, hazır məhsul və dəstləşdirici 
məmulatların istehlakçılara tələb olunan kəmiyyətdə, keyfiyyətdə və lazımi vaxtda 
çatdırılması, daşınma və nəqletmənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. Bu hansı 
prinsipdir? (Çəki: 1)

Etibarlılıq
Variantlılıq
Effektivlik
Bütövlülük
Sistemlilik

Sual: Tələb olunan keyfiyyət yalnız logistik sistemi təşkil edən elementlərin hər birinə 
ayrılıqda deyil, bütünlüklə sistemə məxsusdur. Bu hansı prinsipdir? (Çəki: 1)

Çeviklilik
İnteqrativlik
Konstruktivlik
Variantlılıq



Sistemlilik

Sual: Prinsip etibarı ilə bazar münasibətlərinin müasir inkişaf mərhələsində logistik 
sistemlər çərçivəsində minimum logistik xərclərə nail olmaq. Bu prinsipin adı nədir? 
(Çəki: 1)

Sistemlilik
Effektivlik
Çeviklilik
Variantlılıq
Inteqrativlik

Sual: Firmanın makro və mikroiqtisadi mühitinin mövcud vəziyyətini qiymətləndirməyə 
və burada müsbət və mənfi istiqamətdə baş verən dəyişikliklərin dinamikasını 
proqnozlaşdırmaq və logistik sistemin hərtərəfli təsərrüfat mexanizmini yaratmaq. Bu 
hansı prinsipdir? (Çəki: 1)

Bütövlülük
Çeviklilik
 Effektivlik
Inteqrativlik
Sistemlilik

Sual: Logistikanın ümumi məqsədinə çatmaq üçün logistik sistemi təşkil edən bütün 
struktur bölmələri arasında ioudarəetmə prinsiplərinin tətbiqinə şərait yaratmaq, 
elementlər arasında informasiya əməkdaşlığını inkişaf etdirmək. Bu hansı prinsipdir? 
(Çəki: 1)

Effektivlik
Sistemlilik
Bütövlülük
Elmlilik
Variantlılıq 
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Sual: Müəssisədə logistik xidmət aşağıdakı struktur bölmələrlə qarşılıqlı əlaqədədir: 
(Çəki: 1)

marketinq xidməti şöbəsi ilə
istehsal bölməsi ilə
maliyyə xidməti şöbəsi ilə



 sadalanan bütün cavablar doğrudur
istehsal bölməsi ilə, maliyyə xidməti şöbəsi ilə

Sual: Material axınlarının hərəkəti sistemindən asılı olaraq aşağıdakı logistik 
sistemlər seçilməkdədir: (Çəki: 1)

birbaşa, eşalonlaşdırılmış və çevik əlaqələrlə 
birbaşa və dolayı əlaqələrdə
şaquli və üfüqi bölgülü və təkrarən bölgülü kanallarla
ayrı-ayrı əmtəə növləri üzrə topdan və pərakəndə ticarətin
sənaye, kənd təsərrüfatı və digər iqtisadiyyat sahələrin

Sual: Müəssisənin idarəetmə aparatını aşağıdakı qruplara bölmək olar: (Çəki: 1)
inzibati idarəetmə işçiləri, fəhlələr, qulluqçular
əsas, köməkçi və yardımçı istehsalın işçiləri
texniki, iqtisadi, kommersiya, köməkçi, administrativ və qeyri-istehsal
hazır məhsul istehsalının və satışının idarəediciləri menecerləri
əsas fondların, dövriyyə vəsaitlərinin və işçi heyətinin idarəediciləri

Sual: Müəssisənin iqtisad xidmətinə daxildir: (Çəki: 1)
marketinq, plan və kommersiya xidmətləri
maddi-texniki təchizat, planlaşdırma, mühasibat uçotu və maliyyə şöbələrinin 

işçiləri
istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması, 

tənzimlənməsi, uçotu, nəzarəti və təhlili 
iqtisadi məsələlərin həlli, uçot və statistika ilə məşğul olan bütün heyət
iqtisad təhsilli və iş profilli bütün heyət

Sual: Müəssisənin kommersiya şöbəsinə bu bölmələr daxildir: (Çəki: 1)
kommersiya problemləri ilə məşğul olan bütün strukturlar 
xammal və materialların tədarükatı, hazır məhsulların satışı və bu kimi işlərlə 

məşğul olanlar
marketinq, menecment və kommersiya qurumları
marketinq, maddi-texniki təchizat, satış, xarici kooperasiya qurumları
planlaşdırma, maddi-texniki təchizat və satış qurumları

Sual: Material axınları hansı logistik əməliyyatlara aid edilir: (Çəki: 1)
anbarlaşdırma
yükdaşıma
qablaşdırma
tədarükat
istehsal

Sual: Başqa elmlərdə olduğu kimi logistikada da ümumi metod sayılır... (Çəki: 1)
Analitik



Sistemlilik
Dialektik
Inteqral
Texnoloji

Sual: Material axınlarının bu növlərini fərqləndirirlər (Çəki: 1)
ilkin, təkrar
daxili, xarici
paralel
perpendikulyar
üfüqi, şaquli

Sual: material axınlarının müəssisə daxilində dövr etməsi: (Çəki: 1)
istehsal mikrologistik sistemdə mövcuddur
beynəlxalq logistikada mövcuddur
makro logistik sistemdə olur
mini logistik sistem
mezo logistik sistemdə olur
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Sual: Logistik idarəetmə sistemi özündə nəyi birləşdirir: (Çəki: 1)
nəqliyyat, istehsalın planlaşdırılması və nəzarət
informasiya axınlarının idarə edilməsi
ehtiyatlara nəzarət və anbar əməliyyatları 
kadrların idarə edilməsi prosesi
nəqliyyat, istehsalın planlaşdırılması və nəzarət, informasiya axınlarının idarə 

edilməsi, ehtiyatlara nəzarət və anbar əməliyyatları 

Sual: Logistikanın tədqiqat obyekti nədir: (Çəki: 1)
ticarət sferası tərəfindən ijra edilən proseslər
material və onlara uyğun informasiya axınları
konkret məhsul və xidmətlər bazarı və koyunktura
məhsul yeridilişi prosesində meydana çıxan iqtisadi münasibətlər
vasitəçilərlə müəssisə arasında etibarlılığın olması

Sual: Logistikanın inkişafına təsir göstərən amillər hansılardır: (Çəki: 1)



istehsal və mübadilə sferasında proseslərin idarə edilməsinin 
kompyuterləşdirilməsi

ayrı-ayrı məhsul növlərinin istehsalının təkmilləşdirilməsi
vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi
regionda əhalinin sayının artırılması
maliyyə-kredit mexanizminin təkmilləşdirilməsi

Sual: Material axınlarını aşağıdakı ölçü vahidləri ilə qiymətləndirmək olar: (Çəki: 1)
manat
konteyner/sutka
t/m2
tonn/il
konteyner/sutka və tonn/il 

Sual: Logistikanın tədqiqat predmetini nə təşkil edir: (Çəki: 1)
material axınlarının idarə edilməsi prosesinin optimallaşdırılması
məhsul və xidmətlərin reallaşdırılması üzrə bazar davranışlarının 

optimallaşdırılması
cəmiyyətdə iqtisadi münasibətlər
topdan və pərakəndə tijarəti müəssisələrində həyata keçirilən kommersiya 

fəaliyyəti 
informasiya axınlarının logistik idarə edilməsi

Sual: Aşağıdakı əlamətə görə material axınları daxili, xarici, giriş və çıxış axınlarına 
bölünürlər: (Çəki: 1)

logistik sistemə münasibətinə görə
natural-əşya tərkibinə görə
yüklərin kəmiyyətinə görə
yüklərin iriləşdirilməsi imkanlarına görə
yüklərin xüsusi çəkisinə görə

Sual: Logistik xidməti həyata keçirən heyət üçün məhsul yeridilişinin təşkili 
variantlarının seçilməsi meyarları hansılardır: (Çəki: 1)

istehlakçılara xidmət səviyyəsinin optimallaşdırılması
tədarükat üçün minimum xərclər
ehtiyatların saxlanması üçün minimum xərclər
nəqletməyə çəkilən minimum xərclər
məhsul yeridilişinə çəkilən minimum ümumi xərclər

Sual: Logistik idarəetmənin əsas vəzifəsi nədən ibarətdir: (Çəki: 1)
material axınlarının idarə edilməsi və bölüşdürmə sahəsində vəzifə və 

strategiyaların işlənməsi mexanizmindən
istehlakçılara nəqliyyat xidmətinin göstərilməsindən
material axınlarının idarə edilməsindən
sahibkarlıq fəaliyyətindən



ehtiyatların idarə edilməsindən

Sual: Aşağıdakı axınlardan hansı logistikanın tətqiqat obyekti deyil: (Çəki: 1)
material axınları
informasiya axınları 
 anbar axınları
maliyyə axınları
kadr axınları

Sual: Maddi axınların idarə edilməsində əsas rolu oynayırlar: (Çəki: 1)
Nəqliyyat və ekspedisiya müəssisələri
Topdansatış ticarəti müəssisələri
Pərakəndə ticarət müəssisələri
Kommerçesko-vasitəçilik təşkilatları
Müəssisə-istehsalçılar

Sual: Doğru olmayanı göstərin. Material axınları aşağıdakı əsas əlamətlər üzrə 
bölünür: (Çəki: 1)

Müəssisəyə münasibətinə görə:
Maddi-təbii tərkibinə görə
İstehlakçıya münasibətinə:
Kəmiyyət əlamətinə görə:
Uyğunluq dərəcəsinə görə:
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Sual: İnformasiya axınının bu növünü fərqləndirirlər (Çəki: 1)
üfiqi, şaquli
daxili, xarici
paralel
perpendikulyar
sadə, mürəkkəb

Sual: Müəyyən vaxt intervalında mütləq vahidlərlə ölçülən, müxtəlif vaxt 
intervallarında konkret proses kimi mövcud olan və vahid tam formada qəbul edilən 
obyektlər məcmusudur. Bu nədir? (Çəki: 1)

axın



ehtiyatlar
sistem
konsepsiya
prinsip

Sual: Logistik əməliyyatların növləri: (Çəki: 1)
dəyərin əlavə edilməməsi ilə
mülkiyyət hüququnun dəyişib dəyişməməsi ilə
material və informasiya axını ilə
kadr axını ilə
xarici, daxili

Sual: Firmanın malik olduğu imkanlar daxilində qoyulan məqsədə nail olmaq üçün 
uzunmüddətli fəaliyyətin ümumilşdirilmiş modelidir. Bu nədir? (Çəki: 1)

məqsəd
prinsip
strategiya
əməliyyat
funksiya

Sual: Material axınının istehsalçıdan istehlakçıya hərəkəti zamanı bir neçə vasitəçi 
iştirak edirsə bu ... (Çəki: 1)

birbaşa mikrologistik sistemdir
eşolanlaşdırılmış mikrologistik sistemdir
qarışıq mikrologistik sistemdir
inteqral mikrologistik sistemdir
modal mikrologistik sistemdir

Sual: Əsas logistik axınlar hansılar hesab olunur? (Çəki: 1)
material, informasiya
energetik, kadr
maliyyə, xidmət
xidmət
üfüqi

Sual: Əməyin xarakterindən və onun nəticələrindən asılı olaraq xidmətlər bölünür: 
(Çəki: 1)

maddi və qeyri-maddi xidmətlərə
insanın təbiət maddələrinə təsirinə
servis xidmətinə
maddi
qeyri-maddi
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Sual: Logistikanın təşkilatı strukturunun yerinə yetirdiyi funksiyalar hansılardır: (Çəki: 
1)

sistemin formalaşması və inkişafı
firmanın bazar siyasəti ilə əlaqədar logistik strategiyanın formalaşması
sistemli idarəetmə
idaəetmə funksiyaları arasında qarşılıqlı əlaqənin təminatı
sadalanan bütün cavablar doğrudur

Sual: Mikrologistikanın əsas vəzifəsi nədir: (Çəki: 1)
yükdaşımaların su və dəniz nəqliyyatı ilə daşınmasının təşkili 
məhsulgöndərən, istehlakçılar və nəqliyyat təşkilatlarının razılaşdırılmış 

fəaliyyətinin təmin edilməsi
milli bazarda idxal məhsullarının axınını təmin edən iştirakçıların fəaliyyətinin 

əlaqələndirilməsi
iri limanlarda yüklərin emalının təşkili
bir müəssisədə yaranan logistik problemləri həll ermək

Sual: Logistik funksiya: (Çəki: 1)
istehsal və mübadilə sferasında material axınlarının idarə edilməsinə 

istiqamətlənmiş təsərrüfat fəaliyyətidir
müəyyən bütövlük yaradan, bir-birilə qarşılıqlı münasibətdə olan elementlər 

çoxluğudur
müəyyən növ məhsulların lazımi yerdə tələb olunan vaxtda minimum məsrəflərlə 

almaq üçün ayrı-ayrı fəaliyyət növlərinin məjmusudur
logistik sistemin məqsədinin reallaşmasına istiqamətlənmiş logistik əməliyyatların 

iriləşdirilmiş qrupudur
bazarın kompleks tədqiqi üzrə tədbirlər sistemidir 

Sual: Geri qaytarılan tullantılara daxildir: (Çəki: 1)
atmosferə atılan 
tullantı təsərrüfatlarına yönəldilən
texnika və texnologiyanın müasir inkişaf səviyyəsində istifadə oluna bilməyən 

tullantılar
istehsal prosesi gedişində itirilən
istehlakçılar tərəfindən tələb edilməyən

Sual: Logistikanın bazis funksiyaları aşağıdakılardır: (Çəki: 1)
təchizat,istehsal, satış



nəqliyyat, daşıma, anbarlaşdırma
qiymətin əmələgəlməsi, anbarlaşdırma, qablaşdırma
 nəqliyyat, bölgü, informasiya
kompyuter informasiya təminatı

Sual: logistik əməliyyatlar hansı xüsusiyyətlərinə görə təsnifləşir: (Çəki: 1)
Mülkiyyət hüququnun dəyişdirilməsi ilə
Təchizat satış fəaliyyətinə görə
Makro və mikro səviyyəyyə görə
Servis xidmətinə görə
Marketinq fəaliyyətinə görə

Sual: Aşağıdakılardan hansı element təminedici funksiyaya aiddir (Çəki: 1)
Informasiya-kompyuter təminatı
Qablaşdırma
Təchizat
Inteqrativ keyfiyyət
Istehsal

Sual: Aşağıdakılardan hansı element təminedici funksiyaya aiddir (Çəki: 1)
Istehsalın planlaşdırılması
Məhsulların anbarlaşdırılması
Qiymətin əmələ gəlməsi
Strategiyaların seçilməsi
Vasitəçilərin seçilməsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı element təminedici funksiyaya aiddir (Çəki: 1)
Servis xidmətinin göstərilməsi
Satış
 Istehlakçı sifarişlərinin idarə edilməsi 
Qiymətin əmələ gəlməsi
Bazara çıxarılma

Sual: Açar logistik funksiyasına hansı element aiddir (Çəki: 1)
Tədarükatın idarə edilməsi
Məhsulların anbarlaşdırılması
Təchizat
Istehsal
Yükləmə

Sual: Açar logistik funksiyasına hansı element aiddir (Çəki: 1)
Qiymətin əmələgəlməsi
Boşaltma
Təchizat



Tarazlaşdırma
Artıq yükləmə

Sual: Bazis funksiyasına hansı element aiddir (Çəki: 1)
Qiymətin əmələ gəlməsi
Anbarlaşdırma
Informasiya kompyuter təminatı
Təchizat
Yüklərin emalı

Sual: Bazis funksiyasının tərkib elementləri hansılardır (Çəki: 1)
Təchizat, istehsal, satış
Geri qaytarılan tullantıların yığılması
Ehtiyat hissələri
Ehtiyatların idarə edilməsi
Anbarlaşdırma

Sual: Firmanın uzunmüddətli strateji məqsəd və vəzifələrini müəyyənləşdirən və bu 
əsasda qərarlar qəbul edən ilkin baza və ya başlanğıc nöqtə başa düşülür. Bu nədir? 
(Çəki: 1)

Vəzifə
Missiya
Ideal
Məqsəd
 Sistem

Sual: ”Yeddi R” miksinin mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)
Az məsrəflərlə konkret istehlakçının müəyyən edilmiş müəyyən edilmiş vaxtda və 

lazımi yerdə tələb olunan keyfiyyətdə və verilən kəmiyyətdə zəruri məhsullarla 
təmin edilməsindən ibarətdir

Təkrarlanan istehsal prosesləri
Hər bir nomenklaturadan kiçik həcmdə məmulat istehsalı prosesi
Firmanın uzunmüddətli strategiyası
Bazarda baş verə biləcək dəyişikliklərin proqnozlaşdırılması

Sual: Logistikanın hansı mühitləri var (Çəki: 1)
Daxili, xarici
Perpendikulyar
Üfiqi və şaquli
Giriş və çıxış
Paralel

Sual: İtələmə strategiyasının əsasını təşkil edəm nədir (Çəki: 1)
Topdan və pərakəndəsatış ticarətini həyata keçirən vasitəçilərlə istehsalçılar 

arasında kooperasiya əlaqələri təşkil edir



Məhsulların göndərilməsi
Marketinq strategiyasının hazırlanması və tətbiqi
Istehsaldaxili logistika ilə əməli menecment arasında əlaqələin olması
Hər bir situasiyaya tez reaksiya vermə

Sual: Yeddi R miksi müəssisə üçün önəmlidir çünki... (Çəki: 1)
Onun sayəsində minimum məsrəflərlə maksimum keyfiyyətli məhsul 

hazırlayacaq 
Məhsulları anbara yerləşdirəcək
Ehtiyatları maksimum şəkildə əldə edəcək
Yeni strategiyalar yaradacaq
Yeni məhsullar istehsal edəcək

Sual: Biznesin təşkili səviyyəsində logistik funksiyalar arasında mütəxəssislər neçə 
funksiya fərqləndirirlər? (Çəki: 1)

3
5
8
7
9

Sual: Aşağıdakılardan hansı logistik funksiyalara daxildir? (Çəki: 1)
Bazis, açar, təminedici
Əlaqələndirici
Dəstəkləyici
Heç biri
Modelləşdirici

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Konsepsiya nədir? (Çəki: 1)
Baxışlar sistemi olub hadisə və proseslərin bu və ya digər dərəcə də başa 

düşülməsi kimi izah edilir.
Axınların lazımi vaxtda, kəmiyyətdə və miqdarda idarə edilməsidir
Xidmət axınlarının idarə edilməsidir
Hissələrdən təşkil olunmuş müəyyən bütövlük yaradan və bir-biri ilə qarşılıqlı 

əlaqədə olan prosesdir
Logistik sistemlərin qarşıya qoyduğu məqsədləri reallaşdırmaqdır



Sual: Məhsul istehsalı üçün zəruri olan ayrı-ayrı material resurslarına sifarişlərin 
verilməsi prosedurunun təşkili və onların həyata keçirilməsi,material qiymətlilərinin 
tədarükü. Bu hansı kateqoriyadır? (Çəki: 1)

Ehtiyatların yaradılması və saxlanması xərcləri
nəqliyyat-tədarükat xərcləri
Nəqliyyat xərcləri
Anbar xərcləri
Ehtiyat xərcləri

Sual: Anbarların tikilməsi və saxlanılması,anbar heyətinə əmək haqqının verilməsi, 
inzibati-idarəetmə xərcləri. Bu hansı kateqoriyadır? (Çəki: 1)

Nəqliyyat xərcləri
Maliyyə xərcləri 
anbar xərcləri
Tədarükat xərcləri
Idarəetmə xərcləri

Sual: İstehsal ediləcək hazır məhsulların substansiyasını təşkil edən material 
resurslarının, hazır məhsulların özlərinin və dəstləşdirici məmulatların istehsalçı 
müəssisədən istehlakçı müəssisəyə çəkilən xərclər. Bu hansı xərclərdir? (Çəki: 1)

Maliyyə xərcləri
Anbar xərcləri 
Bölüşdürücü xərclər
Nəqliyyat xərcləri
Ehtiyatların yaradılması xərcləri

Sual: “Dəqiq-vaxtında” konsepsiyası harada yaranmışdır? (Çəki: 1)
Kanada 
Almaniya
İngiltərə
Yaponiya
Fransa

Sual: JİT konsepsiyası hansı illərdə tətbiq edilməyə başlamışdır? (Çəki: 1)
1940
1980
1950
1930
1920

Sual: JİT konsepsiyasının mahiyyəti nədən ibarət idi? (Çəki: 1)
ehtiyatları minimumlaşdırmaq
Maksimum sayda ehtiyat saxlamaq
Keyfiyyətin yüksəldilməsi 



Məhsulun sayının artması
Tədarükatın yaxşılaşdırılması

Sual: “Dəqiq vaxtında” logistik konsepsiyası hansı cəhətlərinə görə xarakterizə 
olunur: (Çəki: 1)

Istehsal tsiklinin qısalığı, material resursları, bitməmiş istehsal qalığının və hazır 
məhsul üzrə minimum ehtiyatın həcmi

ətraf mühitin marketinq tədqiqi
material resurslarına tələbatının aşkar edilməsi
məhsul istehsalı həcminin müəyyənləşdirilməsi
əsas və köməkçi sex və sahələrin planlaşdırılması ilə

Sual: Əmtəəlik məhsul ehtiyatlarının kompyuterləşdirilmiş idarəetmə metodudur. Bu 
hansı konsepsiyadır? (Çəki: 1)

KANBAN
MRP 1
JİT
MRP2
MRP 3

Sual: MRP 1 sisteminin yaradıcılarından biri hesab edilən amerikan tədqiqatçısı 
kimdir? (Çəki: 1)

Pavlik
Orliskin
Javel
Jake Nilson 
Aristotel

Sual: köməkçi logistik funksional sahələri göstərin: (Çəki: 1)
informasiya logistikası, nəqliyyat logistikası
xidmət axınları
taralaşdırma
anbar logistikası
qablaşdırma

Sual: Hansı funksional sahə məntiqi struktura daxil olmur? (Çəki: 1)
Yığma və anbar emalı
Məhsulun nəql edilməsi
İnformasiya və servis xidməti
Qiymətlər və qiymətləndirmə
Ehtiyatların yığılması

Sual: Hansı ölkədə ilk dəfə mikroloqistik "kanban" sistemi tətbiq edilmişdir? (Çəki: 1)
ABŞ



AFR
Kanada
Çin
Yaponiya

Sual: Aşağıdakılardan hansı logistikanın funksional səhəsidir? (Çəki: 1)
Nəqliyyat 
İstehsal 
Tədarükat 
Bölüşdürücü 
Bütün cavablar doğrudur

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Logistikanın strukturuna daxil olan bütün fəaliyyət sahələri hansılardır: (Çəki: 1)
məhsulların nəqledilməsi və ehtiyatlar
anbarlaşdırma və anbar daxili emal
informasiya, istehsala xidmət edən kadrlar
ehtiyatlar, anbarlaşdırma, nəqliyyat, informasiya, tədarükat, bölüşdürmə, satış, 

istehsal
cavabların heç biri doğru deyil

Sual: Logistik sistemlərin konsepsiyası və prinsipləri nədə ifadə olunur: (Çəki: 1)
material axınlarının idarə edilməsində
bölüşdürmənin idarə edilməsində
sahibkarlığın funksiyasında
material axınlarının və bölüşdürmənin idarə edilməsində
ticarət və nəzarətin idarə edilməsində

Sual: Logistik idarəetmənin əsas vəzifəsi nədən ibarətdir: (Çəki: 1)
material axınlarının idarə edilməsi və bölüşdürmə sahəsində vəzifə və 

strategiyaların işlənməsi mexanizmindən
istehlakçılara nəqliyyat xidmətinin göstərilməsindən
ehtiyatların idarə edilməsindən
material axınlarının idarə edilməsindən
sahibkarlıq fəaliyyətindən



Sual: Logistik sistemlərdə ehtiyatlar nəyə xidmət göstərir: (Çəki: 1)
istehsal, nəqliyyat və satış arasında bufer zonasının yaradılmasına
material axınlarının hərəkəti ilə bağlı xərclərin kompensasiyasına
məhsulların hazırlanmasına
material axınlarının idarə edilməsinə
tədarükatın idarə edilməsinə

Sual: Məhsulların nəqledilməsinin təşkili zamanı logistik sistemdə hansı problemlər 
mövcuddur: (Çəki: 1)

nəqliyyatdan effektli istifadə
istehlakçılara xidmət qrafikinin tərtibi
konteyner və poddonlardan istifadə
nəqliyyat növlərinin düzgün seçilməsi
istehsalın düzgün idarəedilməsi 

Sual: Logistik sistemlərə təsir göstərərən amillər hansılardır: (Çəki: 1)
elmi-texniki tərəqqi
nəqliyyatda struktur dəyişikliklər
yanacaq və digər material resurslarının qiyməti
bütün cavablar doğrudur
məhsul istehsalı həjmində baş verən dəyişikliklər

Sual: Logistik sistemin təhlili üçün istifadə olunan əsas göstərici: (Çəki: 1)
son hədd xərcləri
ümumi xərclər
sabit xərclər
dəyişən xərclər
sadalanan cavabların heç biri doğru deyil

Sual: Logistikanın qarşılıqlı əlaqədə olduğu sistemlər hansılardır: (Çəki: 1)
marketinq
istehsal
qiymətin əmələgəlməsi
nəqliyyat
sadalanan bütün cavablar doğrudur 

Sual: «Sistemin formalaşması və inkişafı» müəssisələrdə mövcud olan logistik 
sistemləri dövrü olaraq nəzərdən keçirir. Bu nə ilə əlaqədardır: (Çəki: 1)

logistik istehsal texnologiyasının, təşkilatı siyasətin dəyişməsi və bazar şəraiti ilə
müəssisənin istehsal imkanları ilə
digər müəssisələrdə tətbiq edilən elmi-texniki tərəqqi ilə
müəssisələrin satış və investisiya sahəsində siyasəti ilə
müəssisənin düzgün maliyyə siyasətinin idarəedilməsi ilə



Sual: Logistikanın qarşılıqlı əlaqədə olduğu sistemlər hansılardır: (Çəki: 1)
marketinq
istehsal
qiymətin əmələgəlməsi
nəqliyyat
yuxarıda sadalanan bütün cavablar doğrudur

Sual: Logistik sistemə hansı funksional sahələr aid deyil? (Çəki: 1)
informasiya logistikası.
istehsal logistikası.
nəqliyyat logistikası.
tədarükat logitskası. 
kommersiya logistikası.

Sual: Əmtəələrin hərəkəti sistemində vasitəçilərin mövcud olub-olmamasından asılı 
olaraq logistik sistemlərin neçə növü fərqləndirilir və onlar hansılardı? (Çəki: 1)

Material axınının vasitəçilərdən yan keçərək bilavasitə istehsalçıdan istehlakçıya 
keçdiyi birbaşa əlaqələr sistemi

Heç olmazsa bir vasitəçiyə malik olan eşelonlaşdırılmış sistem;
Material axınının istehsalçıdan istehlakçıya hərəkətinin həm birbaşa, həm də 

vasitəçilərin köməyilə həyata keçirilə bildiyi çevik sistem.
Cavabların hamısı doğrudur
hamısı səhvdir

BÖLMƏ: 0602
Ad 0602

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Təbiət və insan cəmiyyəti tərəfindən müəyyən məqsədlərin yerinə yetirilməsi 
üçün qarşılıqlı əlaqə və təsirlərə malik elementlərdən təşkil edilmiş, müstəqil inkişaf 
edən ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqədən asılı olaraq təkmilləşən strukturdur.Bu nədir? 
(Çəki: 1)

Sistem
Konsepsiya
Prinsip
Məqsəd
Vəzifə

Sual: Logistik sistemə aid deyil: (Çəki: 1)
minilogistik sistem



çevik əlaqəli makrologistik sistem
birbaşa əlaqəli logistik sistem
eşolanlaşdırılmış logistik sistem
qarışıqəlaqəli makrologistik logistik sistem

Sual: Logistik sistemə növbəti faktorlar təsir göstərir: (Çəki: 1)
Elmi-texniki tərəqqi
Nəqliyyatın struktur dəyişikləri
Yanacağın və material axınlarının qiyməti
Enerjinin qiymətinin qalxması
Anbarlaşdırma

Sual: Logistik dövrədə neçə mühüm amilə görə logistik sistemləri fərqləndirilər? 
(Çəki: 1)

6
5
2
3
1

Sual: Baxışlar sistemi olub hadisə və proseslərin bu və ya digər dərəcə də başa 
düşülməsi kimi izah edilir. Bu nedir? (Çəki: 1)

Sistem
Konsepsiya
Əməliyyatlar
Funksiya
Axın

Sual: Ehtiyatları minimumlaşdırmaq hansı konsepsiyanın mahiyyətini təşkil edir? 
(Çəki: 1)

JİT (dəqiq vaxtında)
KANBAN
MRP 1
MRP2
Birbaşa logistik sistem

Sual: Logistik sistemə hansı elementlər aiddir: (Çəki: 1)
Avtonomluq, bütövlük və hissələrə bölünmə
Əlaqələr, struktivlik
İnteqrativ keyfiyyət 
Mükəmməllik, təşkil
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Logistik sistemin ən mühüm fərqləndirici əlamətlərinə aiddir: (Çəki: 1)



Sistemin müəyyən bütövlüyü
İstehsal güclərinin müxtəlifliyi
İstehsalın təmərküzləşməsi səviyyəsi
Texniki vasitələrin və əmək resurslarının böyük ərazilərə toplanması
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Logistikada xidmətin hansı növləri var? (Çəki: 1)
Istehsal təyinatlı
Satışdan sonra
Informasiya
Maliyyə-kredit xidmətləri
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Xidmət logistikasının xarakteristikasını necə vermək olar? (Çəki: 1)
Duyulmaz
Dəyişkən
Davamsız
Mülkiyyətçisinin olmaması
Bütün cavablar doğrudur

BÖLMƏ: 0603
Ad 0603

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Logistik sistemlərdə material axınları məhsul istehsalçılarından və ya 
məhsulgöndərənlərdən istehlakçılara heç bir aralıq vasitəçilərin iştirakı olmadan xətti 
qaydada hərəkət edir. Bu hansı sistemdir? (Çəki: 1)

Birbaşa əlaqəli makrologistik sistem
Eşolanlaşdırılmış makrologistik sistem
Qarıcıq əlaqəli makrologistik sistem
Üç səviyyəli kanallar
Beş səviyyəli kanallar

Sual: Hansı logistik sistemlər var? (Çəki: 1)
Makrologistik və mikrologistik
Vasitəçilər
Məhsulgöndərənlər
Istehsalçılar
Minilogistik



Sual: KANBAN mikrologistik sistemi ilk dəfə harada yaranıb? (Çəki: 1)
Almaniyada
Amerikada
Yaponiyada
Ingiltərədə
Fransada

Sual: KANBAN mikrologistik sisteminin mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)
Fasiləli istehsal prosesi
 Fasiləsiz istehsal axınlarının təşkili sistemini özündə birləşdirir
Mövsümü istehsal prosesi
Maksimum ehtiyatların saxlanılması
Minimum ehtiyatlar yaradaraq istehsal etmək

Sual: KANBAN mikrologistik sistemi neçənci ildə tətbiq edilib? (Çəki: 1)
1985
1920
1972
1955
1980

Sual: Logistik sistem elə bir bütövlülük keyfiyyətinə malikdir ki, onu təşkil edən 
elementlərin heç biri sistemdən kənarda fəaliyyət göstərə bilməz. Bu sistemin hansı 
elementidir? (Çəki: 1)

Təşkil
Avtonomluq
Bütövlük və hissələrə bölünmə
İnteqrativ keyfiyyət
Mükəmməllik

Sual: logistik sistemlərin təsnifatı: (Çəki: 1)
mikro logistik sistem, makro logistik sistem, mezologistik sistem
izomorf və homomorf sistem
beynəlxalq və daxili sistem
maksi logistik sistem
mono logistik sistem

Sual: Logistik xidmətə qoyulan tələblər hansılardır (Çəki: 1)
Məhsulların tədarükü
Satışın nəqli
Anbarlaşdırılma
Logistik xidmətlərin göstərilməsi
Bütün cavablar doğrudur



Sual: Logistikada xidmət sisteminin formalaşdırılması ardıcıllığı hansı şəkildədir? 
(Çəki: 1)

Istehlak bazarının seqmentləşdirilməsi
Istehlakçılar üçün əhəmiyyətli xidmət növünün seçilməsi
Xidmət səviyyəsinin təyini
Istehlakçılara əks əlaqənin yaradılması
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Logistik xidmətin keyfiyyət meyarlarına nələr aid edilir (Çəki: 1)
Məhsulgöndərənlərin etibarlılığı
Məhsulgöndərmə növünün seçilməsi
Kommunikasiyanın səviyyəsi
Ehtiyatların varlığı
Cavablar doğrudur

Sual: Hansı alim xidmət haqqında bu fikirləri:söyləmişdir xidmət – hər hansı iqtisadi 
sistemə məxsus məhsulun və ya fərdin görünüşü və ya halının dəyişməsi prosesidir 
(Çəki: 1)

T.Xill
Aristotel
Platon
Leybins
Kotler

Sual: Hansı göstərici logistika sistemlərinin analizi üçün əsasdır? (Çəki: 1)
Nəqliyyatın son xərcləri
Ümumi xərclər
İstehsal xərcləri
Anbar təsərrüfatının daimi xərcləri
Bazar tədqiqatlarına çəkilən xərclər

BÖLMƏ: 0701
Ad 0701

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Son hədd xərcləri: (Çəki: 1)
daha bir ədəd məhsul vahidinin istehsalı ilə əlaqədar əlavə xərclərdir
məhsul vahidinin istehsalına çəkilən xərclərdir
vasitəçilərin xərcləridir



 bütün məhsul partiyasının istehsalı ilə əlaqədar xərclərdir
material axınlarının alınması üçün xərclərdir

Sual: Qiymət əyrisi orta xərclərə toxunursa: (Çəki: 1)
firma mənfəət əldə etmir
firma maksimum mənfəət əldə edir
firma ziyan çəkir
firma normal bazar mənfəəti əldə edir
firma fasilələrlə mənfəət əldə edir

Sual: Sənaye müəssisələrinin kommersiya fəaliyyətinin əsas istiqamətləri: (Çəki: 1)
bazarın tutumunun öyrənilməsi, istehsal ehtiyatları üçün material resurslarının 

tədarükat planının hazırlanması, hazır məhsul satışının təmin edilməsi
material resurslarının tədarükatı, məhsul çeşidinin və satışının planlaşdırılması, 

məhsul satışının təşkili, pərakəndə tijarəti kommersiya vasitəçilik fəaliyyətinin 
forması kimi 

maddi-texniki təchizatın təşkilati strukturlarının yaradılması və istehsal edilmiş 
məhsulun satışı

marketinq və menecment xidmətinin formalaşması
maddi-texniki təchizatın planlaşdırılması, lazımi materialların tədarükat edilməsi 

ilə bu planın reallaşdırılması, satışın planlaşdırılması, satış planının yerinə 
yetirilməsinin təmin edilməsi

Sual: Sənaye müəssisələri özlərinin təşkili formalarına görə ayrılırlar: (Çəki: 1)
açıq və qapalı
leqal və qeyri-leqal
özü idarə olunan (kolleqial idarəetmə) və sahibkarlıq (təkbaşına idarəetmə)
yuxarı inzibati orqanlar və əmək kollektivi tərəfindən idarə olunan
bələdiyyə, dövlət və xüsusi

Sual: Məhsul istehsalının nomenklatur genişliyi dərəcəsinə görə müəssisələr 
aşağıdakı qruplara bölünür: (Çəki: 1)

standartlaşdırılmış, assosasiyalar və fərdiləşdirilmiş
istehsalın geniş, orta və dar ixtisaslaşma səviyyəsinə görə
vahid məhsullu, üstünlük təşkil edən müəyyən bir məhsullu, texnoloci jəhətdən 

istehsala bağlanmış məhsullu
geniş, əhatəli və məhdud çeşidli
hərbi-sənaye kompleksi üçün dar yönümlü, daxili və xarici bazarlarda satış üçün 

geniş çeşidli

Sual: Müəssisələrin təsərrüfat birliklərinin əsas tipləri: (Çəki: 1)
kooperativ və assosasiya
sex, sahə, zavod
mühəndis-texniki və infrastruktur
Strateji alyansı, konsorsium, sənaye-maliyyə qrupları, holdinqlər və qeyri-

kommersiya (ittifaq və assosasiyalar)



əsas və köməkçi istehsallar 

Sual: Müəssisələrdə material təminatının cari pranlaşdırmasına daxildir: (Çəki: 1)
ətraf mühitin marketinq tədqiqi, məhsul buraxılışının həcmi və nomenklaturasının 

planlaşdırılması, maddi-texniki təchizat planının hazırlanması və reallaşdırılması
xammal və materiallar bazarının tədqiqi, müəssisələrin material resurslarına 

tələbatın müəyyənləşdirilməsi, material resurslarının tədarükat planının tərtibi və 
tədarükat sferasının dəyər təhlili

problemin qoyuluşu, tədqiqatların aparılmasının element bazasının təyin 
edilməsi, bazar tədqiqatlarının aparılması, maddi-texniki təchizat və satış planlarının 
işlənib hazırlanması 

material resurslarına tələbatının aşkar edilməsi üzrə tədbirlər kompleksi 
əsas və köməkçi sex və sahələrin maddi-texniki təchizatının planlaşdırılması

Sual: Xammal, material, yanacaq və enerji məsrəfinin normalaşdırılması zamanı 
aşağıdakı metodlardan biri tətbiq edilir: (Çəki: 1)

proqramm-məqsədli, balans 
ekspert, uçot-analitik, logistik
ehtimal, inteqrativ, konkretləşdirilmiş
analitik-hesablama, təcrübə-eksperimental və təcrübə-statistik 
ekstrapolyasiya, analiz və sintez

Sual: Məhsul istehsalı prosesi üç sadə elementin mövcudluğunu nəzərdə tutur: (Çəki: 
1)

əmək, avtomobil, informasiya
əməyin özü, əmək predmeti, əmək vasitələri
anbar, informasiya, maliyyə
maliyyə, kadr
əmək, vasitəçilər, bölgü, nəqliyyat

Sual: Logistik prosesinin ardıcılığını göstərin: (Çəki: 1)
istehsal, tədarükat, bölgü, satış
istehsal, bölgü, satış, istehlakçı
satış, istehsal, tədarükat, bölgü
istehsal, bölgü, vasitəçi, istehlakçı
tədarükat, istehsal, bölgü, istehlakçı

Sual: Geniş nomenklaturalı və çeşidli məhsullar istehsal edilir və onların hazırlanması 
əksər hallarda təkrarlanmır. Bu istehsalın hansı tipidir? (Çəki: 1)

Fərdi
Ardıcıl 
Paralel
Seriyalı
Kütləvi



Sual: Mikrologistik sistem çərçivəsində konkret məhsul istehsalı zamanı xammal, 
material və yarımfabrikatların istehsala cəlb edilməsi müddəti ilə hazır məhsulu 
alınmasına qədər olan müddət arasında vaxt intervalı nəzərdə tutulur. Bu nədir? 
(Çəki: 1)

Istehsalın tipi
Nəqliyyatın tipi
İstehsal tsikli 
Ehtiyatlar tsikli
Anbar tsikli

Sual: İstehsal tsiklini neçə hissəyə ayırırlar: (Çəki: 1)
5
7
2
3
8

Sual: İstehsal tsiklini ayırırlar: (Çəki: 1)
İş vaxtı və fasilələr vaxtına
Makro və mikro sahələrə
Avadanlıqlar sisteminin çevikliyinə
Çeşid çevikliyi
Texnoloji çevikliyə

Sual: İstehsal tsiklinin uzunluğu hansı amillərdən asılıdır: (Çəki: 1)
Istehsal olunacaq hazır məhsulların konstruksiyasının mürəkkəblik dərəcəsi və 

əmək tutumu;
Müəssisənin iş rejimi
Istehsala texniki xidmətin təşkili formaları
Növbədaxili və növbələrarası fasilələr vaxtının maksimum olması
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Əmək resursları və istehsal gücləri üzrə daxili ehtiyatların yaradılması yolu ilə 
təmin edilir. Bu hansı keyfiyyətdir? (Çəki: 1)

Keyfiyyət çevikliyi
Kəmiyyət çevikliyi
Nəqliyyat çevikliyi
Anbar çevikliyi
Zaman çevikliyi

Sual: Çevik istehsal modulu nədir? (Çəki: 1)
Bazar tələbinə müvadiq olaraq məhsul çeşidinin yeniləşdirilməsi
Avtomatlaşdırılmış sistemin tərkib hissəsi olmaqla əlahiddə fəaliyyət göstərir
Məhsul buraxılışı həcminin, habelə sifariş partiyasının kəmiyyətini xarakterizə 

edən material axınlarının ölçüsünün dəyişməsi



Istehsal sahələrində fasilələrin yaranması, əsas və köməkçi avadanlıqların 
istehsaldan çıxarılması

Kəsici alətlərin sınması və nəticədə zəruri materialların istehsal istehlakına 
hazırlanması əməliyyatlarının vaxtında icra edilməməsi

Sual: İstehsal logistikası – bu? (Çəki: 1)
 məhsulun qablaşdırılması prosesini idarə etmə
 müəssisənin daxilində maddi axını idarə etmə və istehsala yönəltmə
 nəqliyyat sahələrində (bölmələrində) maddi axını idarə etmə
 anbardaxili əməliyyatları idarə etmə
 informasiya axınlarını idarə etmə

BÖLMƏ: 0702
Ad 0702

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Materiallardan istifadə əmsalı: (Çəki: 1)
məmulatın təmiz çəkisinin məhsul istehsalı üçün nəzərdə tutulan material məsrəfi 

normasına nisbətidir 
məmulatın tərkibində materialların kəmiyyətinin istehsala daxil olan materialların 

kəmiyyətinə olan nisbətidir
istehsal tullantılarının kütləsinin məmulatın təmiz çəkisinə olan nisbətidir
hal-hazırda məhsul vahidi istehsalında istifadə olunan material kütləsinin ötən 

dövrlərdə istifadə edilən material kütləsinə nisbətidir
xammal, material, yanajaq və enerjinin qənaət və ya israfçılıq səviyyəsini 

xarakterizə edən göstəricidir

Sual: Materiallara qənaətə təsir edən amillər: (Çəki: 1)
istehsal və qeyri-istehsal 
aşkar və gizli
əlverişli və əlverişsiz
konstruktiv, texnoloji və təşkilati
təkrar istehsalın müxtəlif fazaları

Sual: Materiallara qənaətin əsas yolları: (Çəki: 1)
istehsal itkiləri və tullantılarının azaldılması
məmulatın keyfiyyətini aşağı salmadan onun çəkisinin azaldılmasına imkan 

verən məmulatda konstruktiv dəyişikliyin aparılması
malın, mexanizm və məmulatın keyfiyyətini aşağı salmadan çəkisinin azaldılması



istehsal mədəniyyətinin yüksəldilməsi, istehsalın texnika və texnologiyasının 
təkmilləşdirilməsi

sadalanan bütün cavablar doğrudur

Sual: Materialların məsrəf norması təsnifləşdirilir: (Çəki: 1)
əsas və köməkçi istehsala görə 
istifadə yerlərinə, elmi əsaslandırma dərəcəsinə, məhsul istehsalının həcminə, 

uyğunluq səviyyəsinə görə
təyinatına, əmələ gəlməsinə və ilkin məmulatın fiziki-kimyəvi parametrlərinə görə
fəaliyyət müddətinə, nomenklaturanın detallaşma dərəjəsinə, tətbiq miqyasına və 

materialların təyinatına görə
istehsal olunan məhsulların kompleks xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasına görə

Sual: Tətbiq miqyasına görə materialların məsrəf norması bölünür: (Çəki: 1)
istehsal olunan bütün məhsullar və ya onun müvafiq hissəsinə yayılan
fərdi və qrup
sahəvi və istehsal
iri, kiçik və orta
istehsal olunan bütün məhsul partiyasına və konkret məmulata yayılan

Sual: Detallaşdırma dərəcəsinə görə material resurslarının məsrəf norması bölünür: 
(Çəki: 1)

ümumi və qrup
fərdi və xüsusi
icmal və xüsusi
nomenklatur, qrup və növ
iriləşdirilmiş və detallaşdırılmış

Sual: Material resurslarının təyinatından asılı olaraq məsrəf normaları bölünür: (Çəki: 
1)

istehsal və satış
sex, sahə və nəqliyyat
tətbiq edildiyi sahələr üzrə xammal və materialların məsrəf normaları 
əsas, köməkçi materialların, eləcə də yanacaq və elektrik enerjisinin məsrəf 

normaları
hərbi-sənaye kompleksi, eləcə də dövlət müəssisələri və özəl sektorun 

müəssisələri üçün normalar 

Sual: Materiallardan istifadə dərəcəsindən asılı olaraq məsrəf normaları ibarətdir: 
(Çəki: 1)

əsas və əlavə hissədən
istehsal prosesində istifadə olunan aparıcı xammal resurslarından
məmulatın təmiz çəkisi və tullantılardan
əvvəllər qoyulmuş və yenidən hazırlanan hissələrdən
məhsul vahidinin istehsalında planlı istifadə olunan materiallardan



Sual: İstehsal tullantıları bölünür: (Çəki: 1)
konkret və abstrakt
ümumzavod, sex və sahə
istifadə edilən və məişət 
əsas və köməkçi istehsalın
istifadə olunan və olunmayan

Sual: istehsal logistikasınm məqsədi: (Çəki: 1)
istehsal prosesləri ilə müəssisənin qarşılıqlı əlaqədə olan struktur bölmələri 

arasında yerinə yetirilən logistik əməliyyatların dəqiq sinxronluğuna nail olmaqdır.
tədarükat, istehsal, bölgü və istehlakçı arasında əlaqələrin yaradılması
material axınlarının istehsal prosesində dövr etməsini təmin etmək
maliyyə axınlarının idarə edilməsi
informasiya axınlarının idarə edilməsi

Sual: İstehsal logistikasının əsas məqsədindən irəli gələn vəzifələr. (Çəki: 1)
istehsal güclərinin tam yüklənməsinə nail olmaqla dövriyyə vəsaitlərinin dövr 

sürətini artırmaq və ya onların müəssisədən keçmə müddətini minimumlaşdırmaq;
istehsal sistemlərinin təşkili formaları
ənənəvi və logistic konsepsiya
“dartma və itələmə” sisteminin fəaliyyət mexanizmi
Dövri və şəbəkə qrafikləri

Sual: İstehsal logistikasında material axınlarının idarə edilməsi zamanı «tələbdən 
artıq məhsulun yaradılması» nə adlanır: (Çəki: 1)

brak
sığorta ehtiyyatı
 Zadel
 norma ehtiyyatı
israf

Sual: İstehsal prosesində yerinə yetirilən əməliyyatların əlaqələndirilməsinin neçə tipi 
var? (Çəki: 1)

5
7
9
6
3

Sual: İstehsal prosesində yerinə yetirilən əməliyyatların əlaqələndirilməsinin hansı 
tipləri var? (Çəki: 1)

ardıcıl, paralel, ardıcıl-paralel
qarışıq, ikitərəfli, birtərəfli
fasiləli, sinxron, qarışıq



paralel, işvaxtı
fasilələr vaxtı, birtərəfli

Sual: Əməliyyatların əlaqələndirilməsinin ardıcıl forması nə ilə xarterizə olunur? (Çəki: 
1)

Məhsul istehsalı prosesində hər bir sonrakı əməliyyat texnoloji sistemdə yerinə 
yetirilən ixtiyari əvvəlki əməliyyatdan sonra icra olunur

Istehsal olunacaq hazır məhsulların konstruksiyasının mürəkkəblik dərəcəsi və 
əmək tutumu

Məhsulların hazırlanmasında istifadə olunan texnoloji proseslərin mütərəqqilik 
dərəcəsi,

Konkret istehsal şəraitində istehsalın və əməyin təşkili, mexanikləşdirilməsi və 
avtomatlaşdırılması səviyyəsi,

Müəssisənin və onun istehsal bölmələrinin əsas fəaliyyətləri üzrə sifarişlərin təyin 
edilməsi ilə

Sual: Dəstədəki hissələrin emal edilməsi üçün texnoloji sistemdə yerinə yetirilən 
müxtəlif əməliyyatların eyni vaxtda – paralel surətdə həyata keçirilməsini nəzərdə 
tutur. Bu hansı formadır? (Çəki: 1)

Paralel
Ardıcıl
Qarışıq
Sistemli
Konstruktiv

Sual: Sənaye müəssisələri xammal,material, dəstləşdirici məmulatlar və digər 
istehsal-texniki təyinatlı məhsullarla hansı formada təchiz edirlər: (Çəki: 1)

Nəqliyyat forması
Anbar və tranzit formada
Aktiv forma
Qeyri-mərkəzləşdirilmiş forma
Qeyri-aktiv forma

Sual: İstehsalçı müəssisələrdən bir sifarişlə bir ünvana çatdırılcaq material 
resurslarının minimum miqdarı nəzərdə tutulur.Bu nədir? (Çəki: 1)

Anbar təchizat forması
Tranzit norması
Aktiv təchizat sistemi
Nəqliyyat norması
Informasiya norması

Sual: Normalalaşdırma nədir? (Çəki: 1)
Canlı və keçmiş əməyin ictimai zəruri məsrəfinin elmi cəhətdən əsaslandırılmış 

plan ölçüsünün müəyyən edilməsidir. 
Material resurslarının istehsal sahələrinə çatdırılması limitlərinin və qrafiklərinin 

müəyyənləşdirilməsi



Yükləmə-boşaltma və nəqliyyat vasitələrinə təlabatın hesablanması, onların iş 
qrafiklərinin marşrutlarının təyin edilməsin 

Çatdırılacaq məhsul partiyası həcminin hesablanmasını 
Əsas istehsalda material resurslarından istifadəyə nəzarətin həyata keçirilməsi

Sual: Praktikada material məsrəf normaları hansı əlamətlərə görə təsnif edilir: (Çəki: 
1)

Fəaliyyət müddətinə görə
Maddi resursların təsnifləşdirilməsi dərəcəsinə görə
Tətbiq miqyasına görə 
Mərkəzləşdirilmiş təchizat sistemi
Fəaliyyət müddətinə görə, Maddi resursların təsnifləşdirilməsi dərəcəsinə görə, 

Tətbiq miqyasına görə 

Sual: İstehsalın təşkili və idarə edilməsində hansı konsepsiyalar var? (Çəki: 1)
ənənəvi və logistik
itələmə və dartma
dəqiq vaxtında
KANBAN
MRP, MRP1

Sual: İşçi heyətinin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi, universal işçi heyətinin 
təşkili və çevik istehsal sistemlərinin yaradılması hesabına əldə edilir. Bu hansı 
keyfiyyətdir? (Çəki: 1)

keyfiyyət çevikliyi
kəmiyyət çevikliyi
Anbar çevikliyi
Nəqliyyat çevikliyi
Istehsal çevikliyi

BÖLMƏ: 0703
Ad 0703

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: «dartma» və «itələmə» mikro logistik sistem: (Çəki: 1)
istehsal logistik sistemidir
nəqliyyat logistik sistemidir
yükdaşıma sistemidir
anbarlaşdırma sistemidir
ehtiyatlarin idarə edilməsidir.



Sual: Material və onlara uyğun informasiya axınlarının əsas istehsalın bu və ya digər 
mərhələsində idarə edilməsi bir sıra spesifik xüsusiyyətlərə malik olmaqla nə adlanır? 
(Çəki: 1)

Tədarükat logistikası
Informasiya logistikası
Istehsal logistikası
Anbar logistikası
Bölüşdürücü logistika

Sual: İstehsal logistikasının məqsədi nədir? (Çəki: 1)
Istehsal logistikasının tədqiqat obyektini sənaye istehsalı zamanı firmadaxili 

iqtisadi axın prosesləri təşkil edir
Makrologistik sistemlərdə indikativ idarəetmə metodlarından istifadə istehsal 

logistikasının məqsədidir
Çevik istehsal-logistik sistemlərin növləri logistikanın məqsədidir
Dəqiq vaxtında konsepsiyasına əsaslanan mikrologistik sistemlər logistikanın 

məqsədidir
Lüzumsuz və faydasız əməliyyatların aradan qaldırılması məqsədidir

Sual: Istehsal logistikasının əsas vəzifələri hansılardır? (Çəki: 1)
Istehsal güclərinin tam yüklənməsinə nail olmaqla dövriyyə vəsaitlərinin dövr 

sürətini artırmaq və ya onların müəssisədən keçmə müddətini minimumlaşdırmaq
Istehsalım fasiləsizliyini təmin etmək məqsədilə zəruri səviyyədə material 

ehtiyatları yaratmaq və bu resursların emalı üçün sərbəst istehsal-logistik gücü 
idarə etmək

Istehlakçıların sifariş paketlərinə uyğun tələbatlarını dolğun ödəmək şərtilə 
məhsulların maya dəyərini aşağı salmaqdan ibarətdir

Yuxarıda sadalananlar logistikanın əsas vəzifələridir
Yuxarıda sadalananlar logistikanın vəzifələri deyil

Sual: İstehsal logistikasının əsas funksiyaları hansılardır (Çəki: 1)
Konkret hazır məhsullara istehlakçı sifarişləri və bazar təlabatının 

proqnozlaşdırılması əsasında istehsalın planlaşdırılması və təşkili
Müəssisənin istehsal sahələri və iş yerləri, habelə digər struktur bölmələri üçün 

istehsal tapşırıqları üzrə plan – qrafiklərin işlənib hazırlanması
Təchizat və satış xidməti şöbələri ilə razılaşdıqdan sonra məhsul buraxılışı üzrə 

istehsal qrafiklərinin işlənib hazırlanması
Istehsalın operativ idarə edilməsi və istehsal tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinin 

təşkili
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Təyinatına görə tələbdən artıq məhsullar təsnif edilir: (Çəki: 1)
Texnoloji, dövriyyə, nəqliyyat, sığorta 
Ardıcıl, paralel, qarışıq
Texnoloji, ardıcıl, dövriyyə



Sığorta, nəqliyyat, qarışıq
Dövriyyə, paralel, sığorta

Sual: Bilavasitə emal və ya nəzarətdə yerləşən hissələr, qovşaqlar və ya yığım 
vahidləri başa düşülür.Bu hansı ehtiyat növüdür? (Çəki: 1)

Sığorta ehtiyatı
Dövriyyə ehtiyatı
Tələbdən artıq texnoloji ehtiyat
Nəqliyyat ehtiyatı
Istehsal ehtiyatı

Sual: İşin fasiləsizliyini təmin etmək məqsədilə işçi yerlərində yaradılan hissələr, 
qovşaqlar və ya yığım vahidləri üzrə ehtiyatları özündə birləşdirir. Bu hansı ehtiyat 
növüdür? (Çəki: 1)

Dövriyyə ehtiyatı
Sığorta ehtiyatı
Nəqliyyat ehtiyatı
Mövsümi ehtiyat
əmtəə ehtiyatı

Sual: Baxılan zaman kəsiyində (cari anda) bir işçi yerindən digərinə və ya bir istehsal 
sexindən digərinə keçmə -ötürülmə prosesində yerləşir. Bu hansı ehtiyat növüdür? 
(Çəki: 1)

Zəmanət ehtiyatı
Cari ehtiyat
Sığorta ehtiyatı
Nəqliyyat ehtiyatı
Dövriyyə ehtiyatı

Sual: Sığorta ehtiyatı istehsal logistikasında hansı hallarda yaradılır: (Çəki: 1)
Avadanlıqlar istismardan çıxdıqda
Istehsalda zay məhsul aşkar olduqda
Avadanlıqlar istismardan çıxdıqda və Istehsalda zay məhsul aşkar olduqda
Yükdaşımaların həyata keçirilməsi zamanı
Tələbdən artıq texnoloji ehtiyat yarandıqda

Sual: İstehsalın təşkilati –texniki və iqtisadi xüsusiyyətlərinin məcmusu nə adlanır? 
(Çəki: 1)

Fərdi istehsal
Seriyalı istehsal
İstehsalın tipi
Kütləvi istehsal
Nəqliyyat ehtiyat tipi



Sual: Məhsul istehsalının kütləvilik dərəcəsinə görə istehsalın təşkilininin hansı 
tiplərini fərqləndirirlər? (Çəki: 1)

Maddi, model, seriyalı
Kütləvi, izomorf, qarışıq
Kütləvi, seriyalı, fərdi
Adi, fərqli, qarışıq
Çevik, qarıcıq, fərdi

Sual: Müəssisə məhdud və daima təkrarlanan nomenklaturada məhsul istehsalını 
həyata keçirir. Bu istehsalın hansı tipidir? (Çəki: 1)

Seriyalı
Ardıcıl
Paralel
Kütləvi
Fərdi

Sual: Müəssisə nisbətən geniş nomenklaturada məhsul istehsal edir və həmin 
məmulatların hazırlanması prosesi müəyyən vaxtdan bir təkrarlanır. Bu istehsalın 
hansı tipidir? (Çəki: 1)

Seriyalı
Kütləvi
Fərdi
Qarışıq
Nisbi

BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 38

Maksimal faiz 38

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Məhsulların tədarükatı ilə bağlı xərclər hansılardır: (Çəki: 1)
sifarişlərin rəsmləşdirilməsi 
məhsul göndərmələri üzrə müqavilələrin bağlanması
nəqliyyat 
anbarlaşdırma və sifarişlərin alınması 
sadalanan bütün cavablar doğrudur

Sual: Maddi-texniki təchizat: (Çəki: 1)
müəssisələrin maddi resurslarla təminatı prosesidir
məhsulların istehlakçılara çatdırılması ilə əlaqədar ictimai-iqtisadi prosesdir



müəssisələr arasında istehsal vasitələrinin bölüşdürülməsi və təkrarən 
bölüşdürülməsi sistemidir

bazar iqtisadiyyatı şəraitində o mövcud deyil
əhali və sənayenin onlara lazım olan məmulatlarla təminatı sistemidir

Sual: Müəssisələrin maddi-texniki təchizat xidmətlərinin əsas vəzifələri: (Çəki: 1)
müəssisənin maddi-texniki təchizat planının reallaşmasının təmin edilməsi 
maddi-texniki təchizatın planlaşdırılması, materialların tədarük edilməsi, onların 

gətirilməsi, saxlanılması, sexlərə və sahələrə buraxılması
məhsulların vaxtlı-vaxtında və dəst şəklində gətirilməsi, sexlərin və sahələrin 

lazımi keyfiyyətdə olan materiallarla təmin edilməsi, qənaətçilik, resursların dövr 
sürətinin artırılması, tədavül xərclərinin azaldılması, daxili imkanların səfərbər 
edilməsi

plan-iqtisad, təşkilati, bölgü-təkrarən bölgü
müəssisənin tələbatının tədqiq edilməsi, MTT planının işlənib hazırlanması, MTT 

planının yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi, sexlərin və sahələrin onlara lazım olan 
material resursları ilə təmin edilməsi

Sual: Funksional əlaməti üzrə maddi-texniki təchizat şöbəsinin təşkilat quruluşu 
bunlardan ibarətdir: (Çəki: 1)

müəssisənin maddi-texniki təchizatı ilə məşğul olan funksional bölmələrdən
firmanın təchizat-satış funksiyalarının yerinə yetirilməsi üzrə ixtisaslaşdırılmış 

maddi-texniki təchizat işçiləri qrupundan
bu və ya digər funksiyalar nəzərə alınmaqla müəssisənin maddi-texniki təminatı 

problemləri ilə məşğul olan çoxsaylı şöbələrdən
rəhbərlik başda olmaqla maddi-texniki təchizatın təhlili və planlaşdırılması 

qrupundan, tədarükün təşkili qrupundan, yüklərin gömrük qeydiyyatı qrupundan və 
anbarlardan

informasiya-analitik xidmətindən, MTT-nin planlaşdırılması qrupundan, nəqliyyat-
ekspedisiya və tədarükat qrupundan, anbar və tara təsərrüfatından

Sual: Müəssisənin təchizat planı dedikdə bunlar başa düşülür: (Çəki: 1)
istehsal vasitələrinə tələbatı əsaslandıran və onların ödənişi mənbələrini 

açıqlayan plan-hesablama sənədlər toplusu
müəssisənin bu və ya digər materiallara olan tələbatına dair informasiya əks 

etdirən sənəd
istehsal proqrammı nəzərə alınaraq müəssisənin xammal və materiallara olan 

tələbatının izahlı xülasəsi
əsas və köməkçi materiallara olan tələbatı təsdiqləyən hesablama-analitik 

sənədlər dəsti
maddi-texniki təchizat üzrə müəssisənin biznes planı

Sual: Müəssisənin təchizat planı ibarətdir: (Çəki: 1)
əsas və əlavə hissələrdən 
maddi-texniki təchizatın planlaşdırılması ilə əlaqədar jədvəllərdən, qrafiklərdən 

və müvafiq hesablamalardan



titul vərəqindən, maddi-texniki təchizat problemlərinin xülasəsindən, xammal və 
materiallara olan tələbatın hesablanmasından

müxtəlif növ resurslara tələbatın hesablanması və maddi-texniki təchizat 
balansından

marketinq tədqiqatları ilə təsdiq edilmiş istehsal planına müvafiq olaraq istehsalın 
xammal, materiallar, yanajaq və elektrik enercisi ilə təminat probdemləri ilə bağlı 
giriş, əsas və əlavə hissələrdən

Sual: Tərtib edilməsi müddətinə görə maddi-texniki təchizat planları bölünür: (Çəki: 1)
uzun müddətli, orta müddətli, illik, rüblük və aylıq planlar
illərə, rüblərə və aylara bölünərək fərdi və qrup planlar
perspektiv, cari (illik) və operativ planlar
beş illik, iki-üç illik, bir illik və aylıq planlar
illərə, rüblərə, aylara, dekadalara, həftələrə və günlərə bölünərək perspektiv 

planlar

Sual: Maddi-texniki təchizat planları bu əsasda tərtib edilir: (Çəki: 1)
iriləşdirilmiş və geniş formatda
mütləq və nisbi göstəricilər əasında
natural və şərti-natural göstəricilər üzrə 
natural və dəyər göstəricilərində 
satıcılara və alıcılara uyğun olan göstəricilərdə

Sual: Material resurslarına tələbatın müəyyənləşdirilməsi üçün aşağıdakı 
metodlardan istifadə olunur: (Çəki: 1)

məhsul istehsalı həcminin müəyyənləşməsi əsasında
istehsalın bazar konyukturası və həcmi ilə əlaqələndirilməsi əsasında
plan əsasında və ötən illərdə material məsrəfləri əsasında 
buraxılacaq məhsulun hissələri və nümunəvi təmsilçiliyə görə
birbaşa və dolayı

Sual: Müəssisələr tərəfindən tədarükatın növlərinə daxildir: (Çəki: 1)
topdan (kiçik, orta və iri) və pərakəndə 
natural və dəyər formasında
məhsul istehsalçıları ilə birbaşa, vasitəçilərin iştirakı ilə topdansatışı, pərakəndə 

satış tijarəti mağazalarında kiçik partiyalarla
məsləhətçi marketoloqlar və mühəndis-texniki mütəxəssislərin iştirakı ilə 
əmtəə birjalarında, yarmarkalarda və ixtisaslaşdırılmış sərgilərdə aparılan tijarət 

əməliyyatlarında iştirak etməklə

Sual: Müəssisənin təchizat büdcəsi ibarətdir: (Çəki: 1)
tədavül xərclərini bağlamaq üçün vəsaitlərdən
maddi-texniki təchizatın müvafiq şöbələrinin büdcəsindən
tədarükat, ehtiyatların saxlanması və ümumi məsrəflər büdcəsindən
xüsusi və сəlb edilmiş vəsaitlərdən



dövlətin datasiyaları, səhmdarların сəlb edilmiş vəsaitləri və kredit resurslarından

Sual: Tədarükatın aşağıdakı formalarını müəssisələr istifadə edə bilər (Çəki: 1)
mərkəzləşdirilmiş, qütblü, qeyri-mərkəzləşdirilmiş
qeyrimərkəzləşdirilmiş, qarışıq, qütblü
qarışıq, mərkəzləşdirilmiş, qütblü
mərkəzləşdirilmiş, qeyrimərkəzləşdirilmiş , qarışıq
sadalanan cavabların heç biri doğru deyil

Sual: Müəssisələrlə tədarükat münasibətlərinə girən və onların göndəriləcək 
məhsullara hər hansı konkret vaxt kəsiyində potensial təlabatını əks etdirən sənəddir. 
Bu nədir? (Çəki: 1)

Tələbnamə
Sifariş
Evrestik metod
Dövri
Kontrakt

Sual: Məhsulgöndərənlərdən zəruri kəmiyyətdə və razılaşdırılmış keyfiyyətdə lazımi 
məhsulların tələb olunan vaxt müddətində göndərilməsi üzrə tələbləri özündə 
birləşdirən direktiv sənəddir.Bu nədir? (Çəki: 1)

Sifarişlərin sənədləşdirilməsi
Sifariş
Fərdi metod
Sifarişlər üzrə cavabdehlik
Qiymət

Sual: Tədarükat bazarında potensial məhsulgöndərənlərdən təkliflərin alınması və 
qiymətləndirilməsi hansı formalarda aparılır? (Çəki: 1)

Müsabiqə və yazılı danışıqlar yolu ilə
Hüquqi sənədlərin imzalanması yolu ilə
Sifarişlərin sənədləşdirilməsi ilə
Tədiyyə tapşırıqları
Brokerlər

Sual: Potensial məhsulgöndərənlərin tapılması üçün tətbiq edilən əhəmiyyətli 
formadır. Bu hansı formadır? (Çəki: 1)

Müsabiqə ticarəti
Müsabiqə ticarəti
Brokerlər
Reklam
Məhsulgöndərənlər

Sual: 80-20 qaydası hansı tətbiq edilir: (Çəki: 1)
Tədarükat logistikasında



Nəqliyyat logistikasında
Anbar logistikasında
Bölüşdürücü logistikada
Istehsal logistikasında

Sual: Tenderin keçirilməsi hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir? (Çəki: 1)
Tender sənədinin hazırlanması
Tender təkliflərinin qəbulu və onların elan edliməsi
Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi
Bütün cavablar doğrudur
Reklam

Sual: Tender sənədləri hansı funksiyaları yerinə yetirir? (Çəki: 1)
Ticarətin keçirilməsi haqqında iştirakşıları təlimatlandırır
Alınan məhsullar və ya göstərilən xidmətlər haqqında qısa məlumatlar verir
Təkliflərin qiymətləndirilməsi üçün meyarları müəyyənləşdirir
Gələcək müqavilələrin şərtlərini təyin edir
Bütün variantlar doğrudur

Sual: Ofertlərin neçə forması var? (Çəki: 1)
5
4
2
7
3

Sual: Ofertlərin hansı formalarını fərqləndirirlər? (Çəki: 1)
Ciddi və suruşkən
Qalıcı və təkrar
Uzunmüddətli
Qısamüddətli
Yazılı danışıqlar

Sual: Ciddi offertlərin mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)
Ticarət iştirakçıları ilə hər hansı bir ixtiyari danışıqlara yol verilmir
Fəaliyyət müddəti göstərilməklə yalnız bir alıcıya göndərilir
Gələcək müqavilələrin şərtlərini təyin edir
Öz adından danışıqları aparır
Başqasının adından danışıqlar aparılır

Sual: Sərbəst ofertlərin mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)
Alıcıya münasibətdə satıcının heç bir öhdəliyini nəzərdə tutmur
Bütün öhdəlikləri nəzərdə tutur
Öhdəliklərin yarı qismini daşıyır



Öhdəlikləri vasitəçilərlə yerinə yetirir
Qarışıq təkliflər verir

Sual: Firma və müəssisələr arasında hesablaşmalar aparıldıqda hansı prinsiplərə 
riayət edilməlidir? (Çəki: 1)

Banklar haqqında qanunda və bank təlimatlarında nəzərdə tutulmuş hallar istisna 
olmaqla tədiyyə ödəyicinin razılığı əsasında aparılmalıdır

Alıcı hesablaşma sənədləri üzrə ödənişlərdən yalnız məhsulgöndərmələri 
tənzimləyən normativ hüquqi sənədlərdə və bank təlimatlarında göstərilmiş 
səbəblərə görə imtina edə bilər

Hesablaşma ödəyicinin xüsusi vəsaiti və ya cəlb edilmiş vəsaitlər hesabına 
aparılmalıdır

Tələb olunan maliyyə vəsaitləri məhsulgöndərənin hesabına yalnız həmin 
məbləğ ödəyicinin hesabından silindikdən sonra daxil edilir

Bütün cavablar doğrudur

Sual: Əmtəə və xidmətlər üzrə qeyri-nəğd hesablaşmalar aşağıdakı formalarda 
həyata keçirilir: (Çəki: 1)

Tədiyyə tapşırıqları, xüsusi hesablar
Akkreditiv,plastik kartlar
Plan tədiyyələri, klirinq
Veksellər, çeklər
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Neçənci ildə BMT-nin beynəlxalq səpkili tədarükat müqavilələrinin bağlanması 
haqqlnda ilkin şərtlər müəyyənləşdirilmişdir? (Çəki: 1)

1980
1990
1948
1970
1950

Sual: Hansı ölkədə BMT-nin beynəlxalq səpkili tədarükat müqavilələrinin bağlanması 
haqqlnda ilkin şərtlər müəyyənləçdirilmişdir? (Çəki: 1)

İtaliyada
Fransada
Almaniyada
Vyanada
Yunanıstanda

Sual: Tədarükat praktikasında hansı müqavilələr nümunəvi adlanır? (Çəki: 1)
Məhsul nomenklaturası və ya məhsul partiyası
Məhsul seriyası 
Məhsul ardıcıllığı
Məhsul növü üzrə
Məhsul paralelliyi



Sual: Müqavilənin əsas elementləri hansılardır? (Çəki: 1)
Təkliflərin verilməsi və qəbulu
Maliyyə şərtləri 
Müqavilənin bağlanması üçün səlahiyyət hüquqlu şəxslər 
Müqavilənin qanunauyğunluğu
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Tədarükat müqavilələrində material resurslarının qiymətini müəyyən edən 
zamanı hansı göstəricilər nəzərə alınmalıdır? (Çəki: 1)

Məhsulların ölçü vahidi
Bazis qiyməti
Qiymətin real bazar səviyyəsi
Bütün cavablar doğrudur
Təsbit etmə qiyməti

Sual: Bazis qiymətləri nədir? (Çəki: 1)
 Məhsulun qiyməti
Məhsulun qiymətinə daxil edilən, onun dəyərini artıran
Tranzit qiymətləri
Anbar qiymətləri
Qiymətin real bazar səviyyəsi

Sual: Materiallara təlabatın hesablanması zamanı hansı metodlar tətbiq edilir? (Çəki: 
1)

Istehlakçı firma və müəssisənin ixtisaslaşma dərəcəsi
Sifarişçinin maliyyə və istehsal imkanları
Istehlak edilən xammal və materialların növü
Istehsal olunan hazır məhsulun növü
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Qısamüddətli kontraktın fəaliyyət müddəti təqribən neçə olur (Çəki: 1)
 iki həftədən yarım ilə qədər
 iki günlük
beş günlük
beş günlük
iki həftədən dörd həftəyə qədər

Sual: Məhsulgöndərmələrin ahəngdarlığı və əlverişli məhsulgöndərənlərin seçilməsi 
nə üçün lazımdır (Çəki: 1)

yalnız dövlətin strateji məqsədlərinin nəzərə alınması
satış həcminin proqnozlaşdırılması
vahid tədarükat planının tərtib edilməsi
qiymət siyasətinin tənzimlənməsi
kommersiya tədbirlərinin müəyyən edilməsi



Sual: Bunlardan hansı təchizat metodlarına aid deyil (Çəki: 1)
«Kanban» metodu, proqnoz göstəricilər metodu
 «Tədarükat siyasəti» metodu
 «Materiallara təhbatın planlasdırılması» sistemi (MTP).
 «Dəqiq vaxtında» metodu, «Elektron-informasiya» metodu 
 «Sifarişlər üzrə təchizat« sistemi

Sual: «Kanban» metodu əsasən hansı sahədə tətbiq edilə bilər (Çəki: 1)
A) materialların bölüşdürülməsində
konveyer istehsalı şəraitində məhsulgöndərmələrin idarə edilməsi
ehtiyatlann idarə edilməsi zamanı
aralıq anbarlardan keçmədən materialların birbaşa istehsal xətlərinə göndər 

ilməsi
 sifarişlər qəbulu zamanı

Sual: «Kanban» sistemi hansı ilk dəfə olaraq hansı səhədə tətbiq edilmişdir (Çəki: 1)
neft və qaz istehsalında
 avtomobil istehsalında
 kosmonavtikada 
 tibb sahəsində 
 yüngul sənayedə 

Sual: «Materiallara tələbatın planlaşdırılması sistemi» (MTP) təchizat metodunda 
hansı səviyyələr vardır (Çəki: 1)

 ehtiyatların idarə edilməsi - materialların bölüşdürülməsi - proqram planlaşdırma
 proqram planlaşdırma - materialların bölüşdürülməsi - ehtiyatların idarə edilməsi 
 materialların bölüşdürülməsi - proqram planlaşdırma - ehtiyatların idarə edilməsi
proqram planlaşdırma - ehtiyatların idarə edilməsi 
sadalanan bütün cavabların heç biri doğru deyildir

BÖLMƏ: 0802
Ad 0802

Suallardan 32

Maksimal faiz 32

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Bu amillər təchizat bazarında tələbi formalaşdırır: (Çəki: 1)
satıcıların marketinq səyləri, reklamın təşkili və satınalmaların həvəsləndirilməsi 

sistemi



məhsulgöndərənlərin qiymət siyasəti, təklif olunan məhsulların miqdarı, alıcıların 
sayı, məhsulgöndərənlərin yerləşdiyi məkan, məhsulgöndərmənin miqdarı, 
məhsulgöndərənlərin reklamı, məhsulgöndərmə üzrə xidmətlər

məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi, qiymətlərin aşağı salınması, reklam, 
istehlakçılara göstərilən təminatlı xidmətlər

malların kreditə satılması, təminatlar, materialların ekoloji saflığı
alıcılar arasında istehsalçıların nüfuzu, əmtəənin aşağı istehlak qiyməti, texniki 

vasitələrin sadəliyi və mötəbərliyi

Sual: Bu amillər təchizat bazarında təklifi formalaşdırır: (Çəki: 1)
elm, texnika və texnologiyanın inkişafı
istehsal, bölgü, mübadilə və istehlakın ictimai təşkili formalarının 

təkmilləşdirilməsi
alınan məhsulların keyfiyyəti, məhsulsatan müəssisələrin sayı, istehlakçı 

müəssisələr tərəfindən istifadə edilən tədarükat siyasəti, alıjı-müəssisələrin 
ixtisaslaşması, son məhsulun istehsalında istifadə olunan texnologiyalar, alıjıların 
aid olduğu sahələrdə işgüzarlığın vəziyyəti, istehsal təyinatlı məhsulgöndərənlər 
arasında rəqabətin səviyyəsi

satıcıların sayı, geniş yayım şəbəkələri, məhsul satışı kanallarının mövcud 
olması, alıjılar üçün servis xidməti şəbəkəsinin olması

məhsul istehsal edənlər, topdan və pərakəndə satıcılar arasında sağlam 
rəqabətin olması

Sual: Maddi-texniki təchizatın planlaşdırılmasının normativ bazası özündə birləşdirir: 
(Çəki: 1)

maddi-texniki təchizatın planlaşdırılması zamanı istifadə edilən sənədlər 
kompleksini

təşkilati-hüquqi və nomenklatur-keyfiyyət normativi, məsrəf norması, dövriyyə 
vəsaitləri üzrə ehtiyatların normativi, dəyər normativlərini

məhsulun keyfiyyəti üzrə dövlət və sahə standartları normativini
milli məjlis tərəfindən qəbul edilən normativ aktlar, eləjə də maddi-texniki təchizat 

planlaşdırılmasını tənzimləyən nazirlər kabinetinin sərənjam və qərarlarını
müəyyən həjmdə məhsulun istehsalına lazım olan xammal və materialların 

məsrəf norması, maddi və əmək resurslarının qənaət normativlərini 

Sual: Tədarükat prosesinin logistikada əsas vəzifəsi: (Çəki: 1)
material resurslarının istehsal prosesinə hazırlamaq,istehsal etmək və satmaq
material resurslarını ümum logistik sistemdə dövr etdirmək
material, informasiya və s. axınlarının səmərəli istifadəsini təmin etmək
istehal yerlərini material resursları ilə zəruri kəmiyyətdə və vaxtda təmin etmək
anbardaxili əməliyyatları vaxtında yerinə yetirmək

Sual: Tədarükat logistikasında hansı tip bazarları təsnif edirlər? (Çəki: 1)
Xammal və materiallarla təlabatı ödəyən bazarlar
Məhsulgöndərənlər tərəfindən istifadə edilən bazarlar
Tam və qismən əvəz edilən bazarlar
Yeni bazarlar



Bütün cavablar doğrudur

Sual: Kontrakt sistemi ilk dəfə hansı ölkədə tətbiq edilmişdir? (Çəki: 1)
Şərqi Almaniyada
İngiltərədə
Fransada
Amerikada
Yaponiyada

Sual: Kontrakt sistemi neçənci illərdə tətbiq edilməyə başlamışdır? (Çəki: 1)
1950-60-cı illər
 1970-80-ci illər
1890-1900
1940-50
1920-30-cu illər

Sual: Ümumi formada iqtisadi subyektlər arasında hüquq və vəzifələrin müəyyən 
olunması, dəyişilməsi və ya ləğv edilməsi haqqında qarşılıqlı müqavilə sənədidir. Bu 
nədir? (Çəki: 1)

Hüquqi sənəd
Kontrakt
Tranzit
Tədarükat
Anbar sənədi

Sual: Gözlənilən təlabatın hesablanması üçün riyazi-statistik metodların tətbiqinə 
ehtiyac yarandıqda istifadə edilir. Bu hansı metoddur? (Çəki: 1)

Determinələşdirilmiş
Stoxastik
Sistemlilik
Variantlılıq
Inteqrativ keyfiyyət

Sual: Təlabatın hesablanmasında işçi heyətinin təcrübəsinə əsaslanır.Bu hansı 
metoddur? (Çəki: 1)

Evrestik
Variantlılıq
MRP1
Kanban
Dartma

Sual: Məhsulgöndərənlərlə münasibətlərin rəsmiləşdirilməsi üçün hansı sənədlərdən 
istifadə olunur? (Çəki: 1)

Məhsul növünə görə
Tələbnamələr və sifarişlərə görə



Kontraktlara görə
Brokerlərə görə
Vasitəçilərə görə

Sual: Tədarükat Logistikasında təchizatçıların idarə edilməsi deyiləndə nə başa 
düşülür (Çəki: 1)

təchizatçıların say və keyfiyyət baxımdan doğru seçilməsi
əsas təchizatçılar ilə işin təkmilləşdirilməsi
təchizatçıların mütamadi ziyarət edilməsi və onların auditinin aparılması
 təchizatçıların qiymətləndirilməsi
yuxarıda sadalanan bütün cavablar doğrudur

Sual: Tədarükat Logistikasında məhsulgöndərənlər ilə münasibətlərin qurulması 
zamanı hansı prinsiplərə riayət olunmalıdır (Çəki: 1)

 məhsulgöndərənlə ilə şirkətin ümumi iqtisadi mənafelərin üst-üstə düşməsinə 
nail olmaq

məhsulgöndərənlə ilə şirkətin ümumi iqtisadi mənafelərin üst-üstə düşməsinə nail 
olmamaq 

yalnız əsas təchizatçıların maraqlarını nəzərə almaq
 təchizatçıların mütamadi ziyarət edilməsi və onların auditinin aparmaq
 təchizatçıların təklif etdiyi qiymətləri nəzərə almamaq

Sual: Tədarükat Logistikasında yerinə yetirilən əməliyatların ardıcıllığı nəyi təsdiq edir 
(Çəki: 1)

 az logistik xərclərlə yüksək bazar mənfəəti əldə etmək
 ehtiyyatların səviyyəsi nəzərə alınmamalıdır 
 məqsəd yalnız logistik servisin həyata keçirilməsidir
 istehsalçı firmanın imici nəzərə alınmamalıdır
 təchizatçıların təklif etdiyi müqavilə şərtləri qəbul edilməlidir

Sual: Dövlət müəssisəsi və kommersiya təşkilatlarında Tədarükat Logistikasının iş 
prinsipində əsas fərqlərdən biri nədir (Çəki: 1)

 dövlət təşkilatlarında təchizatçıların seçilməsi zamanı daha çox keyfiyyətə 
üstünlük verilir

kommersiya təşkilatlarında təchizatçıların seçilməsi zamanı daha çox keyfiyyətə 
üstünlük verilir

dövlət təşkilatlarında təchizat prosesi satınalmalar haqqında qanuna əsasən 
aparılır

dövlət təşkilatlarında təchizatçıların seçilməsi zamanı daha çox qiymətə üstünlük 
verilir

 kommersiya şirkətlərində təchizatçıların seçilməsi zamanı daha çox qiymətə 
üstünlük verilir

Sual: Logistikada məhsulgöndərənlərin seçilməsi zamanı hansı meyarlar xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir (Çəki: 1)

təklif edilən xammal



material və dəstləşdirici materialların qiyməti 
 material və istehsal resurslarının keyfiyyəti 
göstərdikləri xidmətin keyfiyyəti 
bütün cavablar doğrudur 

Sual: Tədarükat logistikasında təkliflərin alınması və qiymətləndirilməsinin ən geniş 
yayılmış forması hansı hesab edilir (Çəki: 1)

 müsabiqə yolu ilə məhsulgöndərənlər ilə şifahi danışıqlar
 müsabiqə yolu ilə məhsulgöndərənlər ilə yazılı danışıqlar 
 müsabiqə yolu ilə məhsulgöndərənlər ilə araşdırmalar
məhsulgöndərənlər ilə şam yeməyi
bütün cavablar yanlışdır 

Sual: Tədarükatın qiymət üzrə təhlilinin ilk mərhələsi hansıdır (Çəki: 1)
 məhsulun yaradılması mərhələsindən son istehlakçıya çatdırılması anınadək 

qiymətin təhlili müsabiqə yolu ilə məhsulgöndərənlər ilə şifahi danışıqlar
görülmüş işlər və yerinə yetirilmiş xidmətlərin ümumi dəyərinə əsasasən 

hesablanmış qiymətin təhlili,nəqliyyat xərclərinin qiymətləndirilməsi
məhsulların faydalılıq dərəcəsinə görə qiymətlərin təhlili
analoji məhsulların qiymətlərinin yüksəlməsi zamanı qiymətlərin təhlili
məhsul vahidinə çəkilən ilkin xərclərə görə qiymətlərin təhlili

Sual: Tədarükatın qiymət üzrə təhlilinin sonuncu mərhələsi hansıdır (Çəki: 1)
 məhsulun yaradılması mərhələsindən son istehlakçıya çatdırılması anınadək 

qiymətin təhlili müsabiqə yolu ilə məhsulgöndərənlər ilə şifahi danışıqlar
görülmüş işlər və yerinə yetirilmiş xidmətlərin ümumi dəyərinə əsasasən 

hesablanmış qiymətin təhlili
məhsulların faydalılıq dərəcəsinə görə qiymətlərin təhlili
sürüşkən qiymətlərin köməyilə apanlan təhlil 
açıq məlumatlar - valyuta, birja kursları və gömrük statistikası əsasında 

qiymətlərin təhlili

Sual: Logistik sistemə hansı funksional sahələr aid deyil (Çəki: 1)
 informasiya logistikası
kommersiya logistikası
 istehsal logistikası
nəqliyyat logistikası
tədarükat logitskası

Sual: Materiallara tələbatının ödənilməsini tənzimləyə bilən işlək mexanizm neçə 
adlanır (Çəki: 1)

kontrakt sistemi
 ehtiyat sistemi
planlaşdırma sistemi
sifarişlər sistemi 



 "dəqiq-vaxtında" sistemi

Sual: «Dəqiq vaxtında» (JIT) metodunun tədbiq edilməsində məqsəd (Çəki: 1)
 konveyer istehsalı şəraitində məhsulgöndərmələrin idarə edilməsi
materialların bölüşdürülməsi
ehtiyatların səviyyəsi kəskin surətdə azalması
aralıq anbarlardan keçmədən materialların birbaşa istehsal xətlərinə 

göndərilməsi
sifarişlər qəbulu

Sual: «Dəqiq vaxtında» (JIT) təchizat metodunun istifadəsi nələrin azalmasına gətirib 
çıxarır (Çəki: 1)

konveyer istehsalı şəraitində məhsulgöndərmələrin idarə edilməsi
 materialların bölüşdürülməsi 
 ehtiyatların səviyyəsi kəskin surətdə azalması 
 aralıq anbarlardan keçmədən materialların birbaşa istehsal xətlərinə 

göndərilməsi 
 sifarişlər qəbulu

Sual: «Dəqiq vaxtında» (JIT) təchizat metodunun istifadəsi nələrin azalmasına gətirib 
çıxarır (Çəki: 1)

ümumi iş həcminin
 ehtiyatların
planlaşdırma işlərinin
bütün cavablar doğrudur
bütün cavabların heç biri doğru deyildir

Sual: «Məhsulgöndərənlərlə uzunmüddətti nümunəvi kontraktların bağlanmasını 
nəzərdə tutan sifarişlər üzrə təchizat sistemi»nin məqsədi (Çəki: 1)

konveyer istehsalı şəraitində məhsulgöndərmələrin idarə edilməsi
materialların bölüşdürülməsi,məhsulgönderənlərin,siyahısının 

müəyyənləşdirilməsi 
ehtiyatların səviyyəsi kəskin surətdə azalması
aralıq anbarlardan keçmədən materialların birbaşa istehsal xətlərinə 

göndərilməsi
materiallara tələbat yarandıqca tərtib edilmiş sifarişlər məhsulgöndərənlərə 

təqdim edilməsi

Sual: «Proqnoz göstəricilər sistemi»nin tətbiqi zamanı nə baş verir (Çəki: 1)
ehtiyatların səviyyəsi kəskin surətdə azalır
aralıq anbarlardan keçmədən materialların birbaşa istehsal xətlərinə göndərilir
 istehsal yerlərinə lazım olan materialların göndərilməsi həcmi dəqiq sifariş 

formalarına uyğunlaşdırılır
 konveyer istehsalı şəraitində məhsulgöndərmələri idarə olunur ,materiallar 

bölüşdürülüristehsalat inkişaf edir 
materialların bölüşdürülür



Sual: «Elektron-informasiya metodu»nun tətbiqi zamanı nə baş verir (Çəki: 1)
ehtiyatların səviyyəsi kəskin surətdə azaldır
aralıq anbarlardan keçmədən materialların birbaşa istehsal xətlərinə göndərir
 istehsal yerlərinə lazım olan materialların göndərilməsi həcmi dəqiq sifariş 

formalarına uyğunlaşdırır
konveyer istehsalı şəraitində məhsulgöndərmələri idarə edir
sifarişlərin ıcra edilməsi ilə bağlı olan ayrı-ayrı logistik əməliyyatların yerinə 

yetirilməsini sürətləndirir

Sual: Material resurslarına tələbatın müəyyənləşdirilməsi üçün nə lazımdır (Çəki: 1)
materialların bölüşdürülməsi proqramının tərtibi ,dəstləşdirici materialların 

xüsusiyyətləri
ötən hesabat ilində material resurslarının istehlak dinamikasının təhlili
ehtiyatların idarə edilməsi prinsipləri
dəstləşdirici materialların xüsusiyyətləri
 sadalanan bütün cavabların heç biri doğru deyildir 

Sual: Tədarükat Logistikasında müəssisəni lazım olan material resursları ilə vaxtında 
təmin etmək üçün hansı addım atılır (Çəki: 1)

 səmərəli təchizat formaları seçilməli və onlar iqtisadi cəhətdən 
əsaslandırılmalıdır. 

ehtiyyatların səviyyəsi nəzərə alınmamalıdır 
 məqsəd yalnız logistik servisin həyata keçirilməsi olmalıdır
istehsalçı firmanın imici nəzərə alınmamalıdır
 təchizatçıların təklif etdiyi müqavilə şərtləri qəbul edilməməlidir

Sual: AVS(ABC)təhlil metodunun resursları ilk növbədə seçilməli hansı addım atılır 
(Çəki: 1)

 bütün material resursları içərisində istehsalat üçün vacib olan resurslar ilk 
növbədə seçilir 

 bütün material resursları içərisində o ərzaq resursları ilk növbədə seçilir
bütün material resursları içərisində sahibkar üçün vacib olan resurslar ilk 

növbədə seçilir
bütün material resursları içərisində tez satılan resurslar ilk növbədə seçilir
sadalanan bütün cavablar yanlışdır

Sual: Müəssisənin təchizat xıdməti funksiyalarından biri hansıdır (Çəki: 1)
 istehsal bölmələrində məhsul istehsalına lazım olan xammal və materiallara 

tələbatın müəyyən edilməsi 
 texniki-təmir məsələlərin həlli
 istehsal yerlərinə lazım olan materialların nəql edilməsi,logistik idarəetmənin 

tətbiqi,nəqliyyat məsələlərinin həlli
 konveyer istehsalında fasiləsizliyin təmin edilməsi
 icra olunan sifarişlərin ödənişlərininin təmin edilməsi



Sual: Tədarükat logistikası: (Çəki: 1)
Tədarükat logistikası müəssisənin material resursları ilə təmin edilməsi 

prosesində material axınlarının idarə edilməsidir. 
Tədarükat logistikası maddi nemətlər yaradan və ya saxlama, çəkib- bükmə, 

düzmə və s. kimi maddi xidmətlər göstərərək müəssisə daxilində material 
axınlarının idarə edilməsini əhatə edir.

Tədarükat logistikası müəssisənin istehsal etdiyi hazır məhsulların istehlaçılara 
çatdırılması zamanı material axınlarının idarə edilməsdir

Tədarükat logistikası material axmlarının hərəkətinin təşkilini rasionallaşdırır.
Material axınlarının düzgün idarə edilməsi 
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Sual: Normativ bazasından asılı olaraq təchizat planları: (Çəki: 1)
normalaşdırılan və normalaşdarılmayan olur
fərdi və qruplar üzrə tərtib edilir
dövlət, assosasiyasiyalar və xüsusi sektorlara şamil edilir
iriləşdirilmiş və təfsilləşdirilmiş qaydada tərtib edilir
dövlət tərəfindən dəqiq tənzimlənən və azad olurlar

Sual: Material resurslarına olan tələbat nəyin hesabına ödənilə bilər: (Çəki: 1)
özünün və сəlb edilmiş vəsaitlər
dövlət büdcəsi, kooperativləşdirilmiş məhsulgöndərmələr və özünün
plan ilinin əvvəlinə gözlənilən qalıqlar, daxili mənbələrin səfərbər edilməsi və 

tədarük
daxili və xarici mənbələr
sərmayədarlar, lizinq, faktorinq və şəxsi vəsait qoyuluşları 

Sual: Material resursların məsrəf norması: (Çəki: 1)
təyin edilmiş məmulat həcminə sərf edilmiş xammal, material və elektrik 

enercisinin minimal səviyyəsidir
müəssisənin istehsal ehtiyajları üçün əldə edilən xammal və digər resurslara 

istifadə olunan pul vəsaitlərinin elmi jəhətdən əsaslandırılmış plan məbləğidir
məhsul vahidinin istehsalına sərf edilmiş xammal, material, yanajaq və s. 

müəyyən edilmiş maksimal həddidir
istehsal proqramına uyğun olaraq xammal və materialların məsrəfinin 

hesablanmış həcmidir
hal-hazırda belə normalar təyin edilmir



Sual: Maddi-texniki təchizatın əsas formaları bunlardır: (Çəki: 1)
topdan və pərakəndə 
birbaşa və diler kontorları vasitəsilə 
tranzit və anbar 
özünün və сəlb edilmiş infrastruktur şəbəkəsi vasitəsilə 
aşkar və gizli 

Sual: Maddi-texniki təchizatda əmək məhsuldarlığı necə hesablanır: (Çəki: 1)
natural ölçüdə olan işlərin bütün həcminin fəhlələrin sayına düşən nisbəti kimi
müəyyən zaman müddətində yerinə yetirilmiş işlərin həcmi kimi
müəyyən zaman ərzindəki əmtəə (yük) dövriyyəsi həcminin bu müddətdə 

çalışanların orta sayına düşən nisbəti kimi
bütün işçilərin əmək məhsuldarlıqlarının məcmusu kimi 
orta statistik kəmiyyət kimi

Sual: Maddi-texniki təchizatın rentabelliyi belə təyin edilir: (Çəki: 1)
mənfəətin əsas fondlar və normalaşdırılan dövriyyə vəsaitlərinin orta illik 

dəyərinə olan nisbəti kimi
gəlirlərlə tədavül xərclərinin fərqi kimi
müəyyən dövr ərzində əldə edilmiş əmtəə dövriyyəsinin həmin dövrdəki tədavül 

xərclərinə düşən nisbəti kimi
müəyyən müddət ərzindəki mənfəətin tədavül xərclərinə olan nisbəti kimi
iqtisadi effektin onun əldə olunmasına yönəldilmiş xərclərin məbləğinə düşən 

nisbəti kimi

Sual: Kontraktların hansı növləri var? (Çəki: 1)
Birdəfəlik, dövri, qarışıq
Ardıcıl, paralel
Variantlılıq, çeviklik
Stoxastik
Kanban metodu 

Sual: Logistikada materiallara tələbatın hesablanmasında hansı metodlardan istifadə 
edilir? (Çəki: 1)

Birdəfəlik
Dövri
Fərdi
Determinələşdirilmiş, stoxastik, evrestik
Paralel

Sual: Sifarişlərin yerinə yetirilməsi dövrü və eləcə də materiallara təlabatın həcmi və 
yaranma vaxtı məlum olduqda tətbiq edilir. Bu hansı metoddur? (Çəki: 1)

Stoxastik
Qarışıq



Determinələşdirilmiş
Fərdi
Evrestik

Sual: Azərbaycanda logistika hansı sahədə daha çox inkişaf etmişdir (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatı sahəsində
neft-qaz sahəsində
kimya sənayesində 
bank sahəsində
turizm sahəsində

Sual: Biznesin inkişafı zamanı Logistikaya təsir edən amillər (Çəki: 1)
rəqabətin güclənməsi və biznesin qloballaşması
 maliyyə böhranı
ekoloji tələblərin azaldılması
keyfiyyət göstəricilərinin nəzərə alınmaması
dünyada istiləşmə prosesinin davam etməsi

Sual: Logistikanın funksional sahələri hansılardır (Çəki: 1)
 Tədarükat Logistikası, İstehsalat Logistikası, Bölüşdürücü Logistika
 Tədarükat Logistikası, Kommersiya İşləri, Bölüşdürücü Logistika,nəqliyyat 

logistikası
 Anbar Logistikası, Kommersiya İşləri, Bölüşdürücü logistika
 Tədarükat Logistikası, İstehsalat Logistikası, Kommersiya İşləri
 yuxarıda sadalanan cavabların heç biri doğru deyil

Sual: Tədarükat Logistikasının strateji məqsədlərindən biri hansıdır (Çəki: 1)
məhsulların nəqledilməsi ,anbarlaşdırmanın vaxtında aparılması,istehsalatın 

düzgün aparılması
təchizat fəaliyyəti ilə bağlı ümumi xərclərin və satın alınan təchizat predmetlərinin 

ehtiyyat səviyyələrinin optimallaşdırılması
anbarlaşdırmanın vaxtında aparılması
istehsalatın düzgün aparılması
 cavabların hamısı doğrudur

Sual: Tədarükat Logistikasının strateji məqsədlərindən biri hansıdır (Çəki: 1)
məhsulların nəqledilməsi ,istehsalatın düzgün aparılması ,anbarlaşdırmanın 

vaxtında aparılması
 müəssisənin fəaliyyəti üçün tələb olunun xarici resurs axının fasiləsiz təmin 

edilməsi
anbarlaşdırmanın vaxtında aparılması
istehsalatın düzgün aparılması
cavabların hamısı doğrudur

Sual: Tədarükat Logistikasının funksiyaları hansılardır (Çəki: 1)



 müştərilərin öyrənilməsi,istehsalatın planlaşdırılması,nəzarət
istehsalın maddi-texniki təminatının planlaşdırılması və təşkili
istehsalatın düzgün aparılması
anbarlaşdırmanın vaxtında aparılması
sadalanan cavabların heç biri doğru deyil

Sual: Tədarükat Logistikasının fəaliyyəti hansı addım ilə başlayır (Çəki: 1)
 müştərilərin öyrənilməsi və istehsalatın planlaşdırılması
 tələb olunan materiala və ya xidmətə sifarişin hazırlanması
 istehsalatın düzgün aparılması
anbarlaşdırmanın vaxtında aparılması
 yuxarıda sadalanan cavabların hamısı doğrudur

Sual: Tədarükat Logistikanın fəaliyyət sahələri hansılardır (Çəki: 1)
məhsulların nəqledilməsi,mütəxəssislərin tədrisi,istehsalata nəzarət,anbarların 

tikintisi
 alışların idarə edilməsi, sifarişlərin yerləşdirilməsi, ehtiyatlar, anbarlaşdırma, 

nəqliyyat
 anbarlaşdırma və anbar daxili əməliyyatlar
 istehsalatda olan mütəxəssislərlə iş
 yuxarıda sadalanan cavabların heç biri doğru deyil

Sual: Tədarükat Logistikasında proseslər neçə gedir (Çəki: 1)
 sifarişlərin hazırlanması - təkliflərin alınması - müqavilənin bağlanılması - tələb 

edilən material resurslarının lazımi yerlərə əlverişli şərtlərlə çatdırılması - 
tədarükçilər ilə hesablaşma

tədarükçilər ilə hesablaşma-sifarişlərin göndərilməsi-təkliflərin alınması-
müqavilənin bağlanılması 

 tədarükçilər ilə hesablaşma-təkliflərin alınması-sifarişlərin göndərilməsi-
müqavilənin bağlanılması

sifarişlərin hazırlanması - təkliflərin alınması-ifarişlərin göndərilməsi-tədarükçilər 
ilə hesablaşma-müqavilənin bağlanılması-nəqliyyat proseslərinin həlli- şırkətlərlə 
görülən iş

yuxarıda sadalanan cavabların hamısı doğrudur

Sual: Tədarükat Logistikasında xərclərin azaldılması yolları hansılardır (Çəki: 1)
 maliyyə vəsaitlərinə daima qənaət etmək , xərclərin azaldılması
ehtiyatların nəzarətdə saxlanılması
infirmasiya axınlarının idarə edilməsi
 sahibkarlıq fəaliyyətində satışların təkmilləşdirilməsi, xərclərin azaldılması
minimal qiymət və uyğun keyfiyyət təklifləri verən tədarükçilərin seçilməsi

Sual: Ehtiyatların səviyyəsinə nəzarət, materialların istehsal istehlakı üçün 
hazırlanması və onların istehsal yerlərinə verilməsi ilə bağlı əməliyyatların ardıcıl 
təşkili müəssisənin hansı xidməti tərəfindən həyata keçirilir (Çəki: 1)

təchizat xıdməti 



texniki-təmir xidməti
istehsalat departamenti
keyfiyyətə nəzarət şöbəsi
 investisiya şöbəsi 

Sual: Materialların tədarükatının planlaşdırılması prosesində aşağıdakı amillər mütləq 
nəzərə alınmalıdır (Çəki: 1)

təchizat xıdməti tələb olunan materialların nomenklaturası, sinfi, qrupu, alt qrupu 
və çeşidi

məhsul istehsalına lazım olan istehsal resurslarının həcmi
 istehsal yerlərində materiallara tələbatın yaranması vaxtı 
 məhsulgöndərən firmaların məhsulgöndərmə imkanları
yuxarıda sadalanan bütün cavablar doğrudur

Sual: Reversiv logistika nədir (Çəki: 1)
material resurslarına qənaət
material resurslarının əks istiqamətə axması 
anbarlaşdırma növüdür
nəqliyyat daşimaları növüdür
istehsal logistikasında istifadə edilən planlaşdırma növüdür

Sual: Tələb olunan materialların nomenklaturası, sinfi, qrupu, alt qrupu və çeşidi 
hansı prosesdə mütləq nəzərə alınmalıdır (Çəki: 1)

materialların tədarükatının planlaşdırılması prosesində
 maliyyə prosedurlarının müəyyənləşdirilməsi prosesində 
şirkətin təhlükəsilik standartlarında
müəssisənin marketinq strateqiyasının tərtib edilməsində
müəssisənin marketinq strateqiyasının tərtib edilməsində

Sual: Determinələşdirilmiş, stoxastik və evristik metodlar logistikada nə zaman 
istifadə olunur (Çəki: 1)

materiallara tələbatın hesablanmasında
 materiallara keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsində 
şirkətin təhlükəsilik müəyyənləşdirilməsində
marketinq strateqiyasının tərtib edilməsində 
sadalanan bütün cavablar yanlışdır

Sual: Logistikada materiallara tələbatın hesablanması zamanı tətbiq edilən 
determinələşdirilmiş, stoxastik və evristik metodların seçilməsinə hansı amillər təsir 
göstərir (Çəki: 1)

istehlakçı firma və ya müəssisənin ixtisaslaşma dərəcəsi 
sifarişçinin maliyyə və istehsal imkanları
 istehlak edilən xammal və materialların növü 
 istehsal olunan hazır məhsulun növü 
yuxarıda sadalanan bütün cavablar doğrudur



Sual: Logistikada tədarükat metodları neçə təsnif edilir (Çəki: 1)
 xammal, material və dəstləşdirici məmulatların topdansatış ticarəti formasında 
kiçik partiyalarla bir qaydada
qiymət cədvəlləri üzrə gündəlik (aylıq) hallarda
zəruri hallarda məhsulların alınması
sadalanan bütün cavablar doğrudur 

Sual: Logistikada məhsulgöndərənlərlə münasibətlərin rəsmiləşdirilməsi üçün hansı 
ilkin sənədlərdən istifadə olunur (Çəki: 1)

tələbnamələrdən və müqavilələrdən 
tələbnamələrdən və sifarişlərdən
sifarişlərdən
tələbnamələrdən və aktlardan
sifarişlərdən və aktlardan

Sual: Logistikada sifariş nəyə deyilir (Çəki: 1)
məhsulgöndərənlərdən zəruri kəmiyyətdə və keyfıyyətdə lazımi məhsulların tələb 

olunan vaxt müddətində göndərilməsi üzrə tələbləri özündə birləşdirən direktiv 
sənəddir 

müəssisələrlə tədarükat münasibətlərinə girən və onların göndəriləcək 
məhsullara hər hansı konkret vaxt kəsiyində potensial tələbatını əks etdirən 
sənəddir 

adi sənəddi
sifarişin ilkin formasıdır
müqavilənin ilk varinatıdır

Sual: Keçid iqtisadiyyatını xarakterizə edən əlamətlər hansılardır (Çəki: 1)
tədarükat və məhsulgöndərmələr üzrə alternativ mənbələr əmələ gəldi 
 tədarükat və məhsulgöndərmələr üzrə alternativ mənbələr əmələ gəldi
 bu mənbələrin seçilməsində tərəflər iqtisadi müstəqillik qazandılar
 qiymətin əmələ gəlməsində bazar subyektlərinin rolu əhəmiyyətli dərəcədə artdı
yuxarıda sadalanan bütün cavablar doğrudur

Sual: Beynəlxalq praktikada fırma və şirkətlər tədarükat işlərini sadaləşdirmək 
məqsədilə adətən neçə nüsxə sifarişdən geniş istifadə edirlər (Çəki: 1)

12
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4
sadalanan bütün cavablar səhvdir 

Sual: Logistik sistemlərin konsepsiyası və prinsipləri nədə ifadə olunur (Çəki: 1)
marketinq fəaliyyəti ilə əlaqədə
 material axınlarının idarə edilməsində 



 yuxarıda sadalanan 
sahibkarlıq funksiyasında
 yuxarıda sadalanan cavabların heç biri doğru deyil 

Sual: Logistika anlayışı ilk dəfə hansı sahədə istifadə olunmuşdur (Çəki: 1)
mikrobioloqiyada
 hərbidə 
 fəlsəfədə 
 maşınqayırmada 
əlvan metal sənayəsində

Sual: İstehlakçılara məhsulların göndərilməsi formaları hansılardır (Çəki: 1)
zavod ehtiyatlarından birbaşa göndərmə
sadalanan bütün cavablar doğrudur
 istehsal yerlərindən göndərmə
 anbar sistemi vasitəsi ilə göndərmə 
cavabların heç biri düz deyil

Sual: Logistikası elminin iqtisadiyyatda yayılması hansı illərə təsadüf edir (Çəki: 1)
XV əsrin axırlarında
 keçən əsrin 80-ci illərindən 
 XVII əsrdə 
cavabların heç biri doğru deyil
 1855-ci ildən 

Sual: Aşağıdakı axınlardan hansı logistikanın tətqiqat obyekti deyil (Çəki: 1)
material axınları
anbar axınları
informasiya axınları
 maliyyə axınları
 kadr axınları 

Sual: Azərbaycan Respublikasında logistika bir elmi sahə kimi nə vaxdan fəaliyyət 
göstərir (Çəki: 1)

cavabların heç biri düz deyil
ötən əsrin 90-cı illərindən
1918-cı ildən
 1953-cü ildən 
XIX əsrin ortalarından

BÖLMƏ: 0901
Ad 0901
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Maksimal faiz 11



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İstehlakçılara məhsulların göndərilməsi formaları hansılardır: (Çəki: 1)
zavod ehtiyatlarından birbaşa göndərmə
istehsal yerlərindən göndərmə
anbar sistemi vasitəsi ilə göndərmə
sadalanan bütün cavablar doğrudur
zavod ehtiyatlarından birbaşa göndərmə və istehsal yerlərindən göndərmə

Sual: İstehlakçılara məhsulların göndərilməsi qrafiki özündə nəyi birləşdirir: (Çəki: 1)
nəqletmə prosesinin əlverişli təşkili planını
istehlakçılara məhsulların çatdırılmasını
hərəkətediji heyətdən səmərəli istifadəni
kadr axınlarının düzgün istiqamətlənməsini
istehsal prosesinə nəzarəti

Sual: Sifarişlərin ölçülərini müəyyənləşdirən sistemin malik olduğu tənzimləyiji 
parametrlər hansılardır: (Çəki: 1)

sifariş nöqtəsi (ehtiyatların qeyd edilmiş səviyyəsi)
sifarişin həcmi (məhsul partiyasının kəmiyyəti)
məhsulgöndərmənin maksimum həcmi
Logistik informasiya sistemlərinin elementləri 
sifariş nöqtəsi (ehtiyatların qeyd edilmiş səviyyəsi) və sifarişin həcmi (məhsul 

partiyasının kəmiyyəti) 

Sual: «Dövrü sifarişlər» sistemin malik olduğu tənzimləyiji parametrlər hansılardır: 
(Çəki: 1)

ehtiyatların bərpa edilməsinin maksimum səviyyəsi və onların təkrarlanması 
dövrü

sifariş nöqtəsi 
məhsulgöndərmələrin maksimum həcmi
sifarişin həcmi
istehsalın həcmi

Sual: Logistik vasitəçilərə hansılar aid edilir: (Çəki: 1)
reklam agentlikləri
yük terminalları
ixtisaslaşmış nəqliyyat müəssisələri
fond birjaları
yük terminalları, ixtisaslaşmış nəqliyyat müəssisələri



Sual: Mübadilə sferasında həyata keçirilən proses və əməliyyatların aşağıdakı növləri 
mövcuddur: (Çəki: 1)

ictimai, qrup və fərdi
bölüşdürmə və yenidən bölüşdürmə
kommersiya və istehsal 
stabilləşmiş və tədarükat
mübadilə, yükləmə-boşaltma və təhvil-təslim

Sual: Məhsul satışının əsas növlərinə aid edilir: (Çəki: 1)
topdan və pərakəndə satış 
üfüqi və şaquli bölüşdürmə və malyeridilişi kanallarından istifadə
birbaşa, dolayı, intensiv, selektiv, məqsədli və məqsədsiz
əmtəə birjası, yarmarka, sərgi vasitəsi və satılacaq məhsulların kataloqundan 

istifadə
reklam və satışın həvəsləndirilməsi vasitəsi ilə

Sual: Tranzit məhsulgöndərmələr nədir: (Çəki: 1)
məhsul və material vasitəçilərin anbarından göndərilir
məhsul və materiallar vasitəçinin anbarına daxil olmadan həyata keçirilir
istehsalçı - topdan ticarət- pərakəndə ticarət - istehlakçı
vasitəçilər özləri göndərmələri yerinə yetirir
logistikada tranzit məhsulgöndərmələr yoxdur

Sual: məhsulgöndərmələrin müddətinə görə təsnifat: (Çəki: 1)
yüklərin daşınma müddətinə görə
məhsulgöndərənlərin fəaliyyətindən asılı olaraq məhsulgöndərmələr
belə bir təsnifləşdirmə mövcud deyil
daha sürətli daşımalar
təcili, dövri, təqvim üzrə

Sual: Hazır məhsulların istehsalçılardan son istehlakçılara hərəkətinin, satışının, 
satışdan əvvəl və ya sonrakı servis xidmətinin təşkilindən ibarət kompleks logistik 
aktivlik nəzərdə tutulur. Bu nədir? (Çəki: 1)

Məhsulların fiziki bölüşdürülməsi
Məhsulların anbara hərəkəti
Istehsal logistikası
Informasiya logistikası
Eşolanlaşdırılmış makro logistik sistem

Sual: Məhsulların bölüşdürülməsini həyata keçirmək üçün istehsalşılar bir-biri ilə 
qarşılıqlı əlaqədə olan nəyi yerinə yetirməlidirlər? (Çəki: 1)

Məhsulların bölüşdürülməsini
Satış strategiyasını
Məhsulların anbarlaşdırılmasını
Məhsulların qablaşdırılmasını



Məhsulların qiymətləndirilməsini

BÖLMƏ: 1001
Ad 1001

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Firmanın anbarları aşağıdakı əlamətlərə görə təsnifləşdirilir: (Çəki: 1)
saxlanılan materialın təyinatı, növü və xarakterinə görə
binanın növü, yerləşməsi və fəaliyyət miqyasına görə
odadavamlılıq dərəjəsinə görə
mülkiyyət növünə görə
sadalanan bütün cavablar doğrudur

Sual: Anbarın ümumi sahəsi hansı sahələr hesabına formalaşır: (Çəki: 1)
faydalı
qəbul-buraxılış 
köməkçi 
inzibati xidmət 
yuxarıda sadalanan bütün cavablar doğrudur

Sual: Anbar: (Çəki: 1)
material qiymətlilərinin qəbuledilməsi, saxlanması və istehsal istehlakına 

hazırlanması üçün nəzərdə tutulan qurğudur
məhsulların anbarlaşdırılması üçün qurğudur
istehlakçıların material resursları ilə fasiləsiz təminat vasitəsidir
nəqliyyatın istifadəsi üçün vasitədir
vasitəçilərin istifadəsi üçün yararlıdır 

Sual: Logistik xidmət heyətinin iştirakı ilə qablaşdırma haqqında qərarların hansıları 
qəbul edilir: (Çəki: 1)

qablaşdırmada şəkillər
qablaşdırmanın ölçüləri
qablaşdırıcı materialların möhkəmlilik xarakteristikası
qablaşdırmadakı reklam mətnləri
qablaşdırmanın ölçüləri, qablaşdırıcı materialların möhkəmlilik xarakteristikası

Sual: Topdansatış tijarəti müəssisələrinin anbarında məhsulgöndərənlərlə bağlanan 
müqavilənin şərtlərindən nə birbaşa asılıdır: (Çəki: 1)

dəstləşdirmə sahəsindən keçən məhsulların xüsusi çəkisi



göndərmə məntəqələrindən keçən məhsulların xüsusi çəkisi
vaqondan mexaniki yolla boşaldılmaya məruz qalmayan məhsulların xüsusi 

çəkisi
avtomobillərə mexaniki yolla yüklənməsi nəzərdə tutulmayan məhsulların xüsusi 

çəkisi
boru nəqliyyatından keçən məhsulların xüsusi çəkisi 

Sual: Topdansatış tijarəti müəssisələrinin anbarında alıjılarla bağlanan müqavilənin 
şərtlərindən nə birbaşa asılıdır: (Çəki: 1)

dəstləşdirmə sahəsindən keçən məhsulların xüsusi çəkisi
qəbuletmə ekspedisiyası sahəsindən keçən məhsulların xüsusi çəkisi
qəbuletmə sahəsindən keçən məhsulların xüsusi çəkisi 
vaqondan mexaniki yolla boşaldılmaya məruz qalmayan məhsulların xüsusi 

çəkisi
nəqliyyat daşımalarla bağlı xərclər 

Sual: Saxlama şəraiti dedikdə bunlar başa düşülür: (Çəki: 1)
materialların saxlanılması mühüti
əmtəələrin (yüklərin) qəbul edilməsi, yerləşdirilməsi, kəmiyyət və keyfiyyət üzrə 

qəbul edilməsi sistemi
əmtəələri (məhsulları) əhatə edən mühit: temperatur, nəmlik, işıqlama, qazlaşma, 

vibrasiyalar və s.
yüklərin saxlanılmasını təmin edən amillər kompleksi
istehsal ehtiyatları anbarlarında yaradılan temperatur və s. rejimi

Sual: Saxlama texnikasına aid edilir: (Çəki: 1)
baza və anbarların texniki vasitələri
hazır məhsul anbarında məmulatların qəbulu və saxlanması sistemi
yüklərin saxlanması və yerləşdirilməsi qayda və üsulları
məmulatların saxlanmasınının təmin edilməsinə istiqamətlənmiş tədbirlər 

kompleksi
anbar işçilərinin fərdi imkanları

Sual: anbar təchizat forması nədir: (Çəki: 1)
məhsul və material vasitəçilərin anbarına göndərilir və ondan sonra istehlakçıya 

satılır
məhsul və materiallar vasitəçinin anbarına daxil olmadan həyata keçirilir
istehsalçı - topdan ticarət- pərakəndə ticarət - istehlakçı
məhsul birbaşa göndərilir
logistikada tranzit məhsulgöndərmələr yoxdur

Sual: Anbarm ümumi sahəsi hansı sahələr hesabına formalaşır: (Çəki: 1)
faydalı
qəbul-buraxıhş
köməkçi



yuxarıda sadalanan bütün cavablar doğrudur
inzibati xidmət

Sual: Firma və təşkilatları məhsulların anbarlaşdırılmasına məcbur edən amillər: 
(Çəki: 1)

istehsalda və nəqletmədə istehsal güclərindən, texnoloji avadanhqlardan yaxşı 
istifadə etməklə logistik xərclərin azaldılması;

anbarlaşdırma istehsal prosesinin tərkib hissəsi olduğundan əməli menecmentin 
tələblərinin ödənilməsi;

cavabların hamısı düzdür
istehsal prosesinin fasiləsizliyini təmin etmək üçün material resurslarının 

anbarlaşdırılması və tədarükatı proseslərinin az xərclərlə başa gəlməsi;
bazarın coğrafı baxımdan müəyyən geniş hissəsinin əhatə edilməsi;

Sual: Qablaşdırılma xərclərinə aid deyil. (Çəki: 1)
 qablaşdırma materillarının əldə edilməsi üzrə xərclər
 qablaşdırma şirkətlərində administrasiyanın ümumi xərcləri 
 qablaşdırma şirkətlərində administrasiyanın ümumi xərcləri 
 məhsulların qablaşdırılması üzrə avtomatlaşdırılmış və ya əllə idarə edilməsi 

işlərinin korreksiyası üzrə xərclər
 qablaşdırma materiallarının işlənilməsi üzrə xərclər 

Sual: Yüklərin daşıması zamanı daşıma keyfiyyətinə təsir göstərə bilər. (Çəki: 1)
xarici-təbii mühit: 
temperatur
 rütübət 
 ətraf mühit
coğrafi mühit 

Sual: Qablaşdırmada yayılmış ştabelləşdirmə formalarıdır: (Çəki: 1)
Kərpic yığımı, dairəvi yığım, sıra ilə yığım, blok üsulu ilə yığım 
taralar 
müxtəlif ölçülü qablaşdırmalar
meşə materialları, kağız məmulatları
polietilən materiallar 

Sual: Anbar logistikasında ənənəvi qablaşdırma materiallarına aid deyil (Çəki: 1)
 Dəmir
 Plasmas, rezin
 Taxta 
 Kağız 
saxsı qablar

Sual: Geniş çeşidli ixtisaslaşdırılmış anbarlarda məhsullar hansı kateqoriya üzrə 
saxlanılır (Çəki: 1)



Oda davamll məhsullar
Qara və əlvan metalın və bütün ərzaq məhsullarının növləri
Taxıl 
Arpa
Taxta-şalban 

Sual: Maddi ehtiyatlar – bu: (Çəki: 1)
istehsal -texniki təyinatın, xalq istehlakı məmulatının şəxsi və ya istehsal istehlakı 

prosesinə girişi gözləyən başqa malların məhsulu istehsalın müxtəlif mərhələlərində 
olanlar

yüklər, detallar və mal-material dəyərləri
 istehsal prosesində iştirak edən təbiətdən götürülmüş xammal
gözlə görünən nemətlər
ehtiyatlar

Sual: Məhsulun qabla birlikdə ümumi çəkisi ilə xalis çəkisi arasında fərqi ifadə edir. 
Bu nədir? (Çəki: 1)

Anbar
Tara
Nəqliyyat
Paketlənmə
Qablaşdırma

Sual: Taralara nələr aid edilir? (Çəki: 1)
Bidonlar
Qəfəsələr
Flakonlar
Bankalar
Cavablar doğrudur

Sual: Qablaşdırmanın yerinə yetirilməsi üçün neçə tələb vardır? (Çəki: 1)
6
7
4
3
9

Sual: Tara növlərinin müxtəlif olması nəyə görə lazımlıdır (Çəki: 1)
Qablaşdırılan məhsulun fiziki-kimyəvi xassələrindən, tara materialının növündən, 

məhsulların nəql ediləcəyi məsafədən və s.asılıdır
Materialın sayından
Məhsulun qabaritindən
Istehlakçıların münasibətindən
Cavablar yanlışdır



Sual: Taralar necə təsnifləşdirilir (Çəki: 1)
Hazırlanan materialın növünə görə
Qabaritinə görə
Fiziki-kimyəvi xassələrinə görə
Funksional təyinatına görə
Cavablar doğrudur

Sual: Hazırlanan materialın növünə hansı əməliyyatlar aiddir (Çəki: 1)
Ağac
Metal
Metal
Kombinələşdirilmiş
Cavablar doğrudur

Sual: Keyfiyyəti tənzimləmək üçün toxuma kisələr neçə kateqoriyaya bölünür (Çəki: 
1)

2
5
6
9
3

Sual: Həm məhsulla birlikdə , həm də onsuz öz formasını saxlaya bilmək 
qabiliyyətinə malikdir. Bu hansı tara formasıdır? (Çəki: 1)

Sökülən-qatlanan tara
Yumşaq tara
Bərk tara
Yüngül tara
Istehlak tarası

Sual: İçərisindəki məhsulların formasını qəbul edir, alır və məhsulları fiziki təsirlərdən 
qoruyur. Bu hansı tara növüdür? (Çəki: 1)

Bərk tara
Yumşaq tara
Nəqliyyat tarası
Tara avadanlıqları
Sökülməyən taralar

BÖLMƏ: 1101
Ad 1101

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Hazır məhsul ehtiyatının əsas məqsədi: (Çəki: 1)
optimal məhsul partiyası ilə istehsalın təmin edilməsi
firmada məhsul istehsalı
hazır məhsulların anbarda saxlanması
texnoloji ehtiyatların yaradılması
material ehtiyatlarının maksimum səviyyəsi

Sual: Ehtiyatların optimallaşdırılması üçün xərj meyarları hansılardır: (Çəki: 1)
məhsulların tədarükatı 
ehtiyatların mahiyyəti və məqsədi
məhsulların olmaması ilə bağlı itkilər
istehsal yerlərinin resurslarla təminatı
məhsulların tədarükatı, ehtiyatların mahiyyəti və məqsədi, məhsulların olmaması 

ilə bağlı itkilər 

Sual: Ehtiyatların saxlanması ilə bağlı xərjlər hansılardır: (Çəki: 1)
məhsulların anbarda saxlanması xərcləri
anbarın istismar xərcləri
məhsulların nəqletmə xərcləri
əsaslı kapital qoyuluşları
məhsulların anbarda saxlanması xərcləri, anbarın istismar xərcləri, əsaslı kapital 

qoyuluşları

Sual: Müəssisə ehtiyatları aşağıdakıların azaldılması üçün yaradır: (Çəki: 1)
kiçik məhsul partiyalarının yüksək qiymətlə alınmasından yaranan itkilərin
maliyyə vəsaitlərinin ehtiyat formasında dondurulmasından yaranan itkilərin
məhsulların zay olması riskinin
məhsulların saxlanması ilə məşğul olan heyətin əmək haqqı xərclərinin
anbarlarda normadan artıq malların saxlanması ilə bağlı yaranan itkilərin

Sual: «İstehsal ehtiyatları» kateqoriyasına nə aid edilir: (Çəki: 1)
topdansatış tijarəti müəssisələrinin anbarındakı ehtiyatlar
sənaye müəssisələrinin anbarında yerləşdirilən xammal
yolda olan ehtiyatlar
istehsalçı müəssisənin anbarında hazır məhsul
daxili və xarici ehtiyatlar 

Sual: «Əmtəəlik ehtiyatlar» kateqoriyasına aid edilir: (Çəki: 1)
çörək zavodunun anbarındakı un
ayaqqabı fabrikinin anbarındakı xammal
metallurgiya kombinatının hazır məhsul anbarında metalloprokatlar



taxıl kombinatının anbarında taxıl
material və informasiya axınları

Sual: Müəssisələrin (firmaların) ehtiyatları deyəndə bunları başa düşürük: (Çəki: 1)
«qara günə» qoyulmuş pulları və malları
məhsul saxlanmasında olan material resurslarının məcmusunu
müvəqqəti olaraq istifadə edilməyən material resurslarını 
satış üçün nəzərdə tutulmamış istehsal və satış resurslarını
indiki zaman tələb olunmayan bütün istehsal potensialı

Sual: Ehtiyatların yaranması səbəbləri bunlardır: (Çəki: 1)
istehsal və maliyyə risklərinin sığorta edilməsi
təkrar istehsal prosesinin fasiləsizliyinin təmin edilməsi
təbii və cografi, texniki-texnoloji, təşkilati-iqtisadi, iqtisadi amillər
istehsal və istehlakın zaman və məkan kəsiyində üst-üstə düşməməsi
istehsal infrastrukturu ilə kifayət qədər təmin edilməməsi amilləri

Sual: Ehtiyatların əsas funksiyaları: (Çəki: 1)
alıcıların sifarişlərinin yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi
istehsal, nəqletmə və istehlak mərhələləri arasında yaranan uyğunsuzluğun 

aradan qaldırılması, 
sexlərin və sahələrin lazım olan materiallarla təmin edilməsi 
risklərin və rəqabət mübarizəsinin idarə edilməsi, müəssisənin mənfəətliliyinin və 

rentabelliyinin təmin edilməsi
material resurslarının istehsalı, bölgüsü və istehlakı arasında ahəngdarlığın 

təmin edilməsi

Sual: Əmtəə dövriyyəsi prosesindəki rolundan asılı olaraq ehtiyatların təsnifatı: (Çəki: 
1)

istehsal və satış
hazırlıq, sığorta və mövsümi
istehsal sferası, dövriyyə sferasının
dövlət və ərazi 
istehsal, bölgü, mübadilə və istehlak sferasının

Sual: Ehtiyatların maksimal səviyyəsi maksimal axın ehtiyatının sığorta və hazırlıq 
ehtiyatlarının məbləğinə bərabərdir? (Çəki: 1)

Bəli 
Xeyr
Bu müəssisənin imkanlarından asılıdır
Bazar tədqiqatlarından asılıdır
İstehsal tipindən asılıdır

BÖLMƏ: 1102
Ad 1102



Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Mövsümi ehtiyatlar əsasən bunlarla əlaqədardır: (Çəki: 1)
məhsullara olan mövsümi tələblə
müəssisələrin məhsul istehlakında əks olunan təbii hadisələrlə 
istehsalın, istehlakın və nəqletmənin mövsümi olmaları ilə 
ayrı-ayrı mövsümlərdə satıjıların qiymət siyasətindəki tərəddüdlərlə
ilin müəyyən mövsümlərində müəssisələrin fəaliyyət xüsusiyyətləri ilə 

Sual: Müəssisə ehtiyatları yaradır: (Çəki: 1)
kiçik məhsul partiyalarının yüksək qiymətlə alınmasından yaranan itkilərin 

azaldılması üçün
maliyyə vəsaitlərinin ehtiyat formasında dondurulmasından yaranan itkilərin 

azaldilması üçün
məhsulların zay olması riskinin azaldilması üçün
məhsulların saxlanması ilə məşğul olan heyətin əmək haqqı xərclərinin 

azaldılması üçün
informasiyanın saxlanması üçün

Sual: Ehtiyatların yaradılması müəssisəyə nə verir (Çəki: 1)
Lazımsız məsrəflərin xərclənməsi
İstehsal prosesinin fasiləsizliyinin təmin edilməsi
Informasiya axınlarının vaxtında işlənməsi
Nəqliyyat xərclərinin yaradılması
Tədarükat bazarının vaxtında aşkarlanması

Sual: Material ehtiyatlarının saxlanma yerlərinə nələr aid edilir? (Çəki: 1)
Istehsal və əmtəəlik ehtiyatlar
Söğorta və keçici
Mövsümi
Cari
Zəmnət ehtiyatları

Sual: Material ehtiyatlarının vaxta görə təsnifləşdirilməsi özündə hansı elementləri 
birləşdirir (Çəki: 1)

Maksimum arsu edilən
Cari
Zəmanətli
Uzun müddət istifadə edilməyən
Bütün cavablar doğrudur



BÖLMƏ: 1103
Ad 1103

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Material ehtiyatları hansı xüsusiyyətinə görə təsnifləşdirilir (Çəki: 1)
Saxlanma yerlərinə, icraetmə funksiyasına, vaxta görə
Məhsulgöndərmə 
Vasitəçilər, agentlər
Brokerlər, distrubyuterlər
Informasiyaların elektron mübadiləsi

Sual: Cari ehtiyatların yaradılma məqsədi nədir (Çəki: 1)
Uzun müddət istifadə üçün nəzərdə tutulur
Qısa müddət üçün nəzərədə tutulur
Bir il ərzində istifadə üçün yaradılan ehtiyatlar
Mövsümlə bağlı yaradılan ehtiyatlar

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsi sistemində həll edilən əsas məsələlər hansılardır: 
(Çəki: 1)

Müxtəlif səviyyəli anbarlarda ehtiyatların cari səviyyəsinin uçotu
Zəmanətli ehtiyatlarının həcminin müəyyənləşdirilməsi
Sifariş həcminin hesablanması
Sifarişlərarası vaxt intervalının təyin edilməsi
Bütün cavablar doğrudur 

Sual: Ehtiyatlar logistikasında “JİT” konsepsiyasının rolu nədən ibarətdir (Çəki: 1)
Ehtiyatları formalaşdırmaq və onların saxlanması ilə bağlı xərcləri 

minimumlaşdırmaqdan ibarətdir
Məhsulların lazımı sayda çatdırılması
Məgsulgöndərənlərin seçilməsi
Qablaşdırma və taralaşdırma işlərinin səmərəli şəkildə yerinə yetirilməsi
Maxsimum səviyyədə ehtiyatların yaradılması

Sual: “Dəqiq vaxtında” logistik konsepsiyası hansı cəhətlərilə xarakterizə edilir: (Çəki: 
1)

Material resursları, bitməmiş istehsal qalığının və hazır məhsul üzrə minimum 
ehtiyatın həcmi;

Istehsal tsiklinin qısalığı;



Hazır məhsul istehsalının və məhsulgöndərmələrin böyük olmayan həcmi;
Səmərəli informasiya təminatı;
Bütün cavablar doğrudur.

Sual: Keçici ehtiyatların mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)
Bir il ərzində istifadə edilməyən və növbəti ilə keçən ehtiyatlardır
Bir il ərzində istifadə edilən ehtiyatlardır
Uzun müddət istifadəsi nəzərdə tutulan ehtiyatlardır
Mövsümlə bağlı yaradılan ehtiyatlardır
Maksimum arzu edilən ehtiyatlardır

BÖLMƏ: 1201
Ad 1201

Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Nəqliyyat sisteminin maddi-texniki bazasını təşkil edən elementlər hansılardır: 
(Çəki: 1)

nəqliyyat vasitələri
yol və şəbəkə təsərrüfatı
texniki qurğu və avadanlıqlar
istehsal avadanlıqları
nəqliyyat vasitələri,yol və şəbəkə təsərrüfatı,texniki qurğu və avadanlıqlar

Sual: Nəqliyyat vasitələrinin seçilməsinə təsir edən amillər hansılardır: (Çəki: 1)
nəqliyyat vasitəsinin məhsuldarlığı
yürüş əmsalı
yükqaldırma əmsalı
nəqliyyat tarifləri 
yükqaldırma və yürüş əmsalı

Sual: Adları çəkilən nəqliyyat vasitələrindən biri ən aşağı əmək məhsuldarlığına 
malikdir: (Çəki: 1)

dəmiryolu nəqliyyatı
hava nəqliyyatı
avtomobil nəqliyyatı
boru kəməri nəqliyyatı
su nəqliyyatı

Sual: Tranzit norması adı altında başa düşülür: (Çəki: 1)



nəqliyyat vasitələrinin maksimum yükgötürmə qabiliyyətinin standart səviyyəsi
vasitəçilərin baza və anbarlarına daxil olmadan birbaşa daşınan məhsulların 

maksimum yol verilən ümumi kəmiyyəti
məhsulgöndərmə müqavilələrində qeyd olunan və istehlakçılara göndəriləjək 

yüklərin hesablanmış səviyyəsi
bir sifariş üzrə istehlakçının ünvanına istehsalçı müəssisə tərəfindən yüklənmiş 

məhsulların minimum yol verilən ümumi kəmiyyəti
bazar iqtisadiyyatı şəraitində bu norma müəyyənləşdirilmir

Sual: logistikada nəqliyyat növlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
dəmiryolu nəqliyyatı
hava nəqliyyatı
avtomobil nəqliyyatı
boru kəməri nəqliyyatı
magistral nəqliyyat

Sual: hansı amil nəqliyyat tarifinin formalaşmasına təsir göstərir(bütün nəqliyyat 
növlərində): (Çəki: 1)

nəqliyyat vahidinin yük götürmə amili, məsafə
yükdaşıma planları
müəssisənin strategiyası
nəqliyyat marşrutları
əsas növ nəqliyyat sistemi

Sual: nəqliyyat növünün seçilməsinə təsir edən amil: (Çəki: 1)
yükdaşımaların sürəti
yükdaşımaların qiyməti
yükdaşımaların həcmi
çavabların hamısı düzdür. 
 çavablarm heç biri düz deyil

Sual: Bir sistem kimi nəqliyyat iki alt sistemdən ibarətdir: (Çəki: 1)
makro sistem və mikro sistem
ümumi istifadə olunan və ümumi itifadə olmayan nəqliyyat sistemi.
polimodal sistem
mono modal nəqliyyat sistemi
multimodal

Sual: xüsusi nəqliyyat parkmın yaradılması və ya içarəyə götürülməsi aşağıdakı 
amillərdən asıhdır: (Çəki: 1)

xüsusi nəqliyyat parkının yaradılması (icarə və ya nəqliyyat vasitələrinin lizinq 
xidmətinə götürülməsi) və istismarına çəkilən məsrəflər;

yükdaşımalarda iştirak edən nəqliyyat - ekspedisiya, nəqliyyat və digər logistik 
vasitəçilərə göstərdikləri xidmətlərə görə ödənilən haqlar və onun səviyyəsi;

nəqletmənin sürəti (vaxtı); 



bütün cavablar düzdür
nəqletmənin keyfıyyəti (yüklərin daşınması və saxlanması etibarlılığı) aid edilir.

Sual: Ayrı-ayrı nəqliyyat vasitələrilə nəql edilən logistik yük vahidlərini nəqletmə 
növləri üzrə aşağıdakı kimi təsnif etmək olar: (Çəki: 1)

 u n i m o d a 1;
 q a r ı ş ı q; 
 kombinələşdirilmiş;
bütün cavablar düzdür
intermodal;

Sual: Unimodal nəqletmədə: (Çəki: 1)
bir nəqliyyat növü yükləri daşıyır, digər nəqliyyat növləri isə ilkin nəqliyyat 

növünün nəqletmə ilə bağlı göstərdiyi xidmətin haqqını ödəyən müştəri kimi çtxış 
edirlər.

bir nəqliyyat növü ilə, məsələn, avtomobillə həyata keçirilir.
nəqletmə iki növdən artıq nəqliyyat vasitələrindən istifadə olunması nəzərdə 

tutulur.
vahid fraxta dərəcələrinin tətbiqi ilə bir nəqliyyat sənədi üzrə operator tərəfindən 

rəhbərliyi həyata keçirilən «qapıdan qapıya» qarışıq yükdaşımalar qəbul edilmişdir.
iki nəqliyyat növündən, məsələn, dəmir yolu - avtomobil, çay nəqliyyatı - 

avtomobil; dəniz – avtomobil və s. - dən istifadə etməklə həyata keçirilir.

Sual: Logistik (o cümlədən, nəqliyyat) xidmətlər aşağıdakı müddəa və qaydalara 
əsaslanırlar: (Çəki: 1)

hər bir göstərilən xidmət qəbul edən (alan) üçün unikaldır;
cavabların hamısı düzdür
 son nəticədə göstərilən xidmətdən informasiyanın qavranılmasından başqa heç 

bir şey qalmayacaqdır;
 xidmət (və ya onun bir hissəsi) yenidən dövərəyə qaytarıla bilməz;
xidmətləri ehityat üçün istehsal edib saxlamaq olmaz;

Sual: Göstərilən nəqliyyat xidmətlərinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı ən 
mühüm komponentlər kimi aşağıdakılar çıxış edə bilməz: (Çəki: 1)

mühit, təhlükəsizlik
ekoloji tarazlılıq, qənayətlik
etibarlılıq, mülayimlik
məsuliyyətlilik, ünsiyyətcillik 
mükəmməllik, qarşılıqlı anlaşma

Sual: Müştərilərə yüklərin daşınması üzrə nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsi özünə 
aşağıdakıları daxil etmir: (Çəki: 1)

 əmtəənin (yükün) fiziki xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq müvafiq qablaşdırmanın 
seçilməsi;

anbarlaşdırılan zaman tez xarab olan məhsulların tez istehlaka çatdırılması
 qabşaıdırma üzərinə marka, ştrix-kod və xüsusi izahların yapışdırılması;



unifikasiya edilmiş nəqliyyat tarasından istifadə olunması, yük vahidlərinin 
formalaşdırılması, paketləşdirmə və konteynerləşdirmə;

 daşımanın və nəqliyyat vasitələrinin optimal (rasional, əlverişli) növünün 
seçilməsi;

Sual: Spesifik nəqliyyat amillərinə aiddir: (Çəki: 1)
əlaqə yolları şəbəkəsinin yerləşməsi;
buraxılan məhsulların nomenklaturu, nəqliyyat vasitəsinin tipi və onun işnin 

ritmikliyi
istismar şəraiti, o cümlədən işin mövsümiliyi və ritmikliyi;
buraxılış və daşıma qabiliyyəti;
nəqliyyat prosesinin təşkili sistemi.

Sual: Istehlakçılara nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsinin əsas parametrlərinə 
aşağıdakılar aiddir: (Çəki: 1)

 sifarişin yerləşdirilməsi və təsdiqlənməsinin rahatlığı;
 tariflərin obyektivliyi və xidmət göstərilməsi üzrə xərclər haqqında informasiyanın 

müntəzəmliyi; 
 kreditlərin verilməsi imkanı; qablaşdırmanın keyfiyyəti, habelə paket və 

konteyner daşımalarının yerinə yetirilməsi imkanı.
anbarlarda yüklərin yenidən işlənməsinin effektivliyi;
cavabların hamısı düzdür

Sual: Istehlakçılara nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsinin əsas parametrlərinə aid 
deyil: (Çəki: 1)

daşıma üzrə sifarişin alınmasından onun çatdırılmasına qədər olan vaxt;
 istehlakçılara göstərilən xidmət keyfiyyət parametrləri tələb etmir əsas tələb ucuz 

qiymətdir 
 tələbat üzrə çatdırılmanın etibarlılığı və mümkünlüyü;
ehtiyatların mövcudluğu, təchizatın stabilliyi;
sifarişin yerinə yetirilməsinin tamlığı və açıqlıq dərəcəsi;

Sual: Nəqliyyat-ekspedisiya təminatı özünə aşağıdakıları daxil etmir: (Çəki: 1)
lazımi daşıma sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi;
İstehsal prosesini təşkil etmək və bölüşdürmək
nəqliyyat müəssisələri ilə daşınma üzrə müqavilənin bağlanması;
yüklərin daşınmasına görə hesablaşma;
yükləmə-boşaltma işlərinin təşkili və həyata keçirilməsi;

Sual: Nəqliyyat-ekspedisiya təminatı özünə aşağıdakıları daxil etmir: (Çəki: 1)
lazımi daşıma sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi;
 İstehsal prosesini təşkil etmək və bölüşdürmək
nəqliyyat müəssisələri ilə daşınma üzrə müqavilənin bağlanması;
yüklərin daşınmasına görə hesablaşma;
yükləmə-boşaltma işlərinin təşkili və həyata keçirilməsi;



Sual: Nəqliyyat-ekspedisiya təminatı özünə aşağıdakıları daxil etmir: (Çəki: 1)
 saxlama (çəkilib-bükülmə, qablaşdırma, anbarlaşdırma);
məhsulları tədarük etmək və optimal istehsalı təşkil etmək
kiçik partiyaların iriləşdirilməsi, iri partiyaların kiçildilməsi;
informasiya təminatı;
istehsal və ticarət müəssisələrinin əmtəələrin effektiv bölüşdürülməsinə qarşı 

təlabatının tam təmin edilməsi şəraitində optimal üsul və metodlardan istifadə 
edilməklə sığortalama, maliyyə və gömrük xidmətləri və s.

Sual: Azərbaycana nəql edilən yüklər əsasən tranzitlə hansı ölkədən keçmir (Çəki: 1)
Türkiyədən 
Moldovadan
Russiyadan
Gürcüstandan
İrandan

Sual: Müştərilərə yüklərin daşınması üzrə nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsi özünə 
aşağıdakılaı daxil edir: (Çəki: 1)

 düzgün yüklənmə vasitəsilə nəqliyyat vasitələrinin yükqaldırma qabiliyyətindən 
mümkün qədər tam istifadə edilməsi; 

cavabların hamısı düzdür
 yükləmə-boşaltma işlərinin yerinə yetirilməsi zamanı texnologiyalara riayət 

edilməsi; 
 müasir informasiya texnologiyaları və kompyuter dəsyəklənməsinin tətbiqi. 
 əmtəələrin, ehtiyatların anbar və terminallarda yerləşdirilməsi və uçotunun 

müasir texnologiyaları və yanaşmalarından istifadə olunası;

Sual: Müxtəlif nəqliyyat növləri ilə daşıma variantlarının seçilməsi zamanı başlıca 
göstəricilər kimi aşağıdakılar çıxış etmir: (Çəki: 1)

istismar xərclərinin səviyyəsi;
nəqliyyat vasitəsinin genişliyi, rahatlığı və bahalılığı
 hərəkət sürəti və çatdırılma müddətləri; 
daşıma və buraxılış qabiliyyətinin mövcud olması;
müxtəlif şəraitlərdə daşımaların təmin olunmasında maveretmə;

Sual: Dəniz ticarət limanlarının aşağıdakı üç tipi mövcuddur: (Çəki: 1)
Müasir avadanlıqla təmin olunmuş multimodal daşımaları həyata keçirən 

limanlardır. Əsas məqsədi neft daşımasıdır.
Eyni yanalma körpülərində müxtəlif gəmi və yüklərin emalı aparıldığı ümumi 

təyinatlı limanlar
Kütləvi yüklərin (filiz, çörək, daş kömür, oduncaq, neftalin yükləri) emalının 

aparıldığı ixtisaslaşmış limanlar. Belə yüklərin xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması ilə 
yanalma körpü xətləri, yükləmə-boşaltma işləri üçün mexanizmlər sistemi və 
avtomatlaşdırılmış komplekslər tikilir

 Eyni yanalma körpülərində müxtəlif gəmi və yüklərin emalı aparıldığı ümumi 
təyinatlı limanlar,kütləvi yüklərin (filiz, çörək, daş kömür, oduncaq, neftalin yükləri) 



emalının aparıldığı ixtisaslaşmış limanlar. Belə yüklərin xüsusiyyətlərinin nəzərə 
alınması ilə yanalma körpü xətləri, yükləmə-boşaltma işləri üçün mexanizmlər 
sistemi və avtomatlaşdırılmış komplekslər tikilir , Kombinasiyalı – ixtisaslaşmış 
yanalma körpülərinə malik olan ən iri dəniz ticarət limanları, kütləvi yüklərin yenidən 
emalı üçün rayonlar və əsas etibarı ilə tara-dənə yüklərin emalı üçün ümumi 
təyinatlı yanalma körpüləri 

Kombinasiyalı – ixtisaslaşmış yanalma körpülərinə malik olan ən iri dəniz ticarət 
limanları, kütləvi yüklərin yenidən emalı üçün rayonlar və əsas etibarı ilə tara-dənə 
yüklərin emalı üçün ümumi təyinatlı yanalma körpüləri

Sual: Ştabelləşmə nədir (Çəki: 1)
yüklərin daşınma üsuludur
 məhsulları müəyyən üsulla poddon üzərinə yığılıb bərkidilməsidir
Yükdaşıma vasitəsidir 
 Yükdaşıma vasitəsidir 
Nəqliyyat vasitələrinin zənciridir 
Nəqliyyat vasitələrinin zənciridir 

Sual: Əlavə nəqliyyat xərclərinə aiddir. (Çəki: 1)
 Gömrük rüsumu, lisenziya yığımları
İnzibati işçilərin saxlanılması xərcləri
ƏDV, aksiz, gömrükdə anbar xərcləri
 Gömrük sənədləşdirilməsi xərcləri
nformasiya konsaltinq xidməti göstərilməsi üzrə xərclər

Sual: Hansı nəqliyyat növü daha ucuz yükdaşımaları həyata keçirir: (Çəki: 1)
avtomobil nəqliyyatı
su nəqliyyatı
 dəmir yolu nəqliyyatı
 hava nəqliyyatı
heç bir cavab düz deyil 

Sual: Dəniz nəqliyyatının çatışmazlıqlarına aid deyil: (Çəki: 1)
 təbii-coğrafi və naviqasiya şəraitindən asılılıq. Naviqasiya dövrünün müddəti və 

buz rejiminin (yolların tam və qismən donması) mürəkkəbliyi bununla müəyyən 
olunur;

dəniz yollarında böyük məsafələrə daşımalar zamanı daşımanın maya dəyəri 
başqa nəqliyyat növləri ilə müqayisədə daha aşağı olur.

dəniz kənarlarında mürəkkəb liman təsərrüfatının tikilməsinin zəruriliyi. 
 böyük yük götürmə qabiliyyəti olan gəmilərdən istifadə edə bilmək imkanı. 

cavabların hamısı düzdür 
Dəniz nəqliyyatından böyük məsafələrdə istifadə olunması daha qənaətlidir, 

çünki qısa məsafələrdə dəniz nəqliyyatının mühüm üstünlüklərindən biri reallaşmır

Sual: Avtomobil nəqliyyatının çatışmazlıqlarına aid deyil: (Çəki: 1)



su və dəmir yolu nəqliyyatı ilə müqayisədə maya dəyərinin nisbətən çox olması. 
Maya dəyərinin yüksək olması avtomobil nəqliyyat vasitəsi vahidinin az yükgötürmə 
qabiliyyətinin və avtomobil nəqliyyat vasitəsinin kifayət qədər mürəkkəbliyinin 
nəticəsidir; 

 təbii-coğrafi və naviqasiya şəraitindən asılılıq. Naviqasiya dövrünün müddəti və 
buz rejiminin (yolların tam və qismən donması) mürəkkəbliyi bununla müəyyən 
olunur; 

avtomobillərə xidmət göstərilməsinin maddi-texniki bazasının dəyərinin nisbətən 
yuxarı olması (bir sıra hallarda bu bazanın hələ kifayət qədər inkişaf etməməsinə 
baxmayaraq);

mövcud avtomobil yollarının kifayət qədər uzun olmaması və texniki cəhətdən pis 
vəziyyətdə olması.

nəqliyyat növlərinin içərisində ən əmək tutumlu olması 

Sual: Sərnişin daşımalarında hava nəqliyyatının əsas üstünlüklərindən deyil? (Çəki: 
1)

Sərnişinlərin çatdırılmasının yüksək sürəti, nəqliyyat vasitəsində gedişin rahatlığı; 
Nisbətən az kapital qoyuluşu. Hava yolları, onların tikilməsi və ya istismar 

vəziyyətində saxlanması üçün xərc tələb etmirlər;
Uçuş zamanı sərnişinlərə göstərilən xidmətlərin kifayət qədər yüksək mədəni 

səviyyəsi. 
Uçuşun yerə enmədən (birbaşa) uçuş məsafəsinin böyük olması (10 min km-ə 

qədər). Birbaşa uçuşlar sərnişinlərin çatdırılma sürətini yüksəldir.
 sərnişinlərin zamanına qənaət, təyyarələrin yüksək texniki sürəti, birbaşa 

uçuşların uzunluğu; 

BÖLMƏ: 1002
Ad 1002

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: qablaşdırma əsasən aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: (Çəki: 1)
məhsulların ətraf mühitin neqativ təsirindən mühafizə edilməsi;
cavablarm hamısı düzdür
logistik servis mədəniyyətinin yüksəldilməsinə təsir göstərilməsi
saxlanma və daşınma zamanı məhsul itkilərinin qarşısının alınması;
məhsulların satışı üçün optimal vahidlərin (həcm və çəki) yaradılması;

Sual: fiziki-kimyəvi və konstruksiyasma görə taralarm təsnifatı: (Çəki: 1)
Sökülməyən taraya, sökülən-qatlanan taraya, bərk taralar, Yumşaq taralar
dəmir tara
qəfəsələr



həcm tarası
taxta taralar

Sual: Funksional təyinatına görə taralar aşağıdakı növlərə ayrılır: (Çəki: 1)
istehlak (daxili) tarası; 
cavabların hamısı düzdür
nəqliyyat (xarici) tarası;
birdövriyyəli;
çoxdövriyyəli;

Sual: İxtisaslaşma dərəcəsinə görə isə taralar: (Çəki: 1)
ixtisaslaşmış və universal tara
dar və geniş
nəqliyyat (xarici) tarası
üstü açıq və qapalı 
çoxdövriyyəli

Sual: Anbarların əsas funksiyaları hansılardır? (Çəki: 1)
İstehsal edilən məhsul çeşidinin tələblərə uyğun olaraq istehlakçı çeşidlərinə 

dəyişdirilməsi
Anbarlaşdırma və saxlama
Məhsulgöndərənlərdən daxil olan məhsulların keyfiyyətinə nəzarətin təşkili
Xidmətlərin göstərilməsi
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Hansı əlamətlərinə görə anbarlar təsnifləşdirilir (Çəki: 1)
Logistik aktivliyə münasibətinə görə
Məhsulların növlərinə
Mülkiyyət formasına
Funksional təyinat və ixtisaslaşma səviyyəsinə görə
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Sənaye müəssisələrinə məxsus olan anbarlar neçə növ əlamətə görə 
təsnifləşdirilir (Çəki: 1)

3
2
5
6
9

Sual: Fəaliyyət xarakterinə görə anbarlar bölünür: (Çəki: 1)
Material, istehsaldaxili, satış-əmtəəlik anbarlara
Nəqliyyat vasitələri anbarlarına
Satış, informasiya, vasitəçi



Tara təsərrüfatına
Ehtiyatların saxlanmasına görə

Sual: Saxlanılan materialın növünə və xarakterinə görə anbarlar bölünür (Çəki: 1)
Universal və ixtisaslaşmış
Ümumi və fərdi
Tək növlü anbarlar
Bağlı və açıq 
Yarımbağlı və qapalı 

Sual: Binanın quruluşu və konstruksiyasına görə anbarlar bölünür: (Çəki: 1)
Bağlı
Yarımbağlı
Açıq
Xüsusi
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Məkanca yerləşməsi və fəaliyyət miqyasına görə anbarlar bölünür: (Çəki: 1)
Universal anbarlara
Yarımbağlı, qapalı anbarlara
Mərkəzləşdirilmiş, sahəvi, sexyanı
Açıq, xüsusi
Istehsaldaxili anbarlar

Sual: Odadavamlılıq dərəcəsinə görə anbarlar bölünür: (Çəki: 1)
Qurğular, rezervuarlar
Yanmayan,çətin yanan, tez alışan
Qoruyucu , açıq anbarlar
Buzlu anbarlar
Tez yanan, rütubətli anbarlara

Sual: Bazarda fəaliyyətinin formasından asılı olmayaraq hər bir təsərrüfat subyektinin 
ixtiyarında, sərəncamında olan anbarlar başa düşülür. Bu hansı anbar növüdür? 
(Çəki: 1)

Dövlət anbarları
Xüsusi anbarlar
Ticarət mərkəzinin anbarı
Bələdiyyə anbarı
Şərikli anbarlar

BÖLMƏ: 0902
Ad 0902

Suallardan 15

Maksimal faiz 15



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: “Distribyuşn miks”in mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)
Informasiyaların qəbul edilməsi
Istehsal prosesinə nəzarət
Bölüşdürmə siyasəti üzrə qərarların reallaşdırılması vasitəsi
Taraların quraşdırılması
Yükdaşımaların yerinə yetirilməsi

Sual: Müasir iqtisadi şəraitdə satış sistemi necə yerinə yetirilirdi: (Çəki: 1)
Məhsul istehsalşılarının təsərrüfat maraqlarının reallaşdırılmasına imkan verən 

məhsuldar mərhələ
Məhsulların istehlakçılara çatdırılması texnoligiyası
əmtəələrin dəyərinin dəyişilməsi forması
əmtəələrin dəyərinin dəyişilməsi forması
bütün cavablar doğrudur

Sual: Bölüşdürücü logistika hansı funksiyaları yerinə yetirir? (Çəki: 1)
əmtəəlik ehtiyatların idarə edilməsi
sifarişlərin aəlınması və onların istehlakçı tələbinə uyğun vaxtı-vaxtında yerinə 

yetirilməsinin təmin edilməsi
material axınlarının istehsal istehlakına hazırlanması üçün komplektləşdirmə, 

qablaşdırma və digər logistik əməliyyatların icrası
rasional yükdaşımaların təşkili, logistik servis xidmətinin planlaşdırılması, təşkili 

və idarə edilməsi
bütün cavablar doğrudur

Sual: Bölüşdürücü logistikanın perspektiv inkişafı neçənci illəri əhatə edir? (Çəki: 1)
1950- ci illərin əvvəli
1970-ci illərin sonu
1980
1990
1940

Sual: Firma daxilində məhsulların fiziki yerdəyişməsi üzrə kompleks məsələlərin həll 
edilməsi və xarici mühitdə istehlakçıların nəqliyyat ekspedisiya xidmətlərinə və 
təchizat –satış xarakterli işlərə təlabatlarının dolğun ödənilməsi üçün material 
axınlarının idarə edilməsi sahəsində istifadə olunan potensial imkan və vasitələrdən 
ibarətdir. Bu hansı konsepsiyanın mahiyyətidir? (Çəki: 1)

Logistik konsepsiyanın mahiyyəti
Marketinq konsepsiyasının mahiyyəti
 Nəqliyyatın daşınması
Bölüşdürücü konsepsiya



Kanbam sistemi

Sual: İstehlakçıların bazar tələbinin dolğun ödənilməsinə istiqamətlənmiş istehsalın 
idarə edilməsi, bazara malyeridilişi və məhsul satışından ibarətdir. Bu hansı 
konsepsiyadır? (Çəki: 1)

Yükdaşımaların idarə edilməsi
Qablaşdırmanın yerinə yetirilməsi
Markerinq konsepsiyası
Dartma sistemi
Itələmə sistemi

Sual: Bölüşdürücü logistika çərçivəsində həll edilən məsələlər hansılardır? (Çəki: 1)
Sifariş portfelinin formalaşdırılması prosesini optimallaşdırmaq
Məhsulgöndərmələrin həyata keçirilməsi üçün sifarişçilərlə müqavilələr bağlamaq
Müxtəlif satış kanallarında məhsul satışının ahəngdarlığını təmin etmək və ona 

riayət etmək
Logistik servis xidməti çərçivəsində istehlakçı tələbini öyrənmək və onu dolğun 

ödəmək
Bütün cvablar doğrudur 

Sual: Sifarişlərin idarə edilməsi sahəsində hansı sahə əsas kompleks göstərici hesab 
olunur? (Çəki: 1)

Sifarişlər portfeli
Tədarükat logistikası
Nəqliyyat logistikası
Anbar logistikası
Informasiyaların toplanması

Sual: Logistik sistemin təkmilləşdirilməsi zamanı sifarişlərin idarə edilməsi zamanı 
neçə səviyyəli nəzarətdən istifadə olunur? (Çəki: 1)

Sifarişlər portfeli
Strateji və taktiki nəzarət
Məhsulgöndərmələrə nəzarət
Istehsal fəaliyyətinə nəzarət
Yükdaşımalara nəzarət

Sual: Strateji nəzarətə nələr aid edilir? (Çəki: 1)
Istehsalın diversifikasiyası
Hazır məhsul istehsalında çeşid dəyişkənliyinin baş verməsi
Iri, strateji əhəmiyyətli sifarişlərin əldə edilməsi və ya itirilməsi
Iri, strateji əhəmiyyətli sifarişlərin əldə edilməsi və ya itirilməsi
Bütün cavablar doğrudur



Sual: Məhsulların topdansatış ticarəti üzrə ixtisaslaşmış vasitəçi strukturlara və son 
istehlakşılara göndərilməsi ilə bağlı yerinə yetirilən əməliyyatlar kompleksi başa 
düşülür. Bu nədir? (Çəki: 1)

Vasitəçilər
Nəzarətçilər
Məhsulgöndərmə
Planlaşdırma
Brokerlər

Sual: Bölüşdürücü logistikada məhsullar son istifadə əlamətindən asılı olaraq neçə 
əsas fond üzrə qruplaşdırılır (Çəki: 1)

5
7
4
1
3

Sual: Material axınlarının vasitəçi ticarət strukturlarının anbar və bazarlarına daxil 
olmadan birbaşa istehlakçı müəssisələrə göndərilməsi başa düşülür. Bu hansı 
məhsulgöndərmə növüdür? (Çəki: 1)

Çevik xidmət intizamı
Vasitəçilər
Tranzit məhsulgöndərmə
Eksport
Birinci növbəli

Sual: Bölüşdürücü logistikanın ənənəvi satışdan əsas fərqli cəhətləri hansılardır? 
(Çəki: 1)

Bölgü prosesinin istehsal və tədarükat prosesləri ilə sistemli qarşılıqlı əlaqəsi
Bölgü prosesi daxilində bütün funksiyaların sistemli şəkildə qarşılıqlı əlaqəsi
Material və informasiya axınlarının idarə edilməsi prosesinin marketinqin məqsəd 

və vəzifələrinə tabe edilməsindən
Bölgü prosesinin istehsal və tədarükat prosesləri ilə sistemli qarşılıqlı əlaqəsi, 

bölgü prosesi daxilində bütün funksiyaların sistemli şəkildə qarşılıqlı əlaqəsi, 
material və informasiya axınlarının idarə edilməsi prosesinin marketinqin məqsəd və 
vəzifələrinə tabe edilməsindən 

 Heç bir fərqləri yoxdur

Sual: Məhsul istehsalçılarının satış siyasəti üzrə qəbul etdikləri qərarlar hansılardır? 
(Çəki: 1)

Tədarükat və satış bazarlarının öyrənilməsi
Mövcud bazar paylarının qorunub saxlanılması 
Əlavə bazar seqmentlərinin əldə edilməsi kimi məqsədlərin həyata keçirilməsi
Tədarükat və satış bazarlarının öyrənilməsi mövcud bazar paylarının qorunub 

saxlanılması əlavə bazar seqmentlərinin əldə edilməsi kimi məqsədlərin həyata 
keçirilməsi 

Məhsulların qablaşdırılması



BÖLMƏ: 1202
Ad 1202

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Bir sistem kimi nəqliyyat iki alt sistemdən ibarətdir: (Çəki: 1)
makro sistem və mikro sistem
 ümumi istifadə olunan və ümumi itifadə olmayan nəqliyyat sistemi.
 polimodal sistem
mono modal nəqliyyat sistemi
bütün cavablar düzdür

Sual: Xüsusi nəqliyyat parkının yaradılması və ya içarəyə götürülməsi aşağıdakı 
amillərdən asılıdır: (Çəki: 1)

xüsusi nəqliyyat parkının yaradılması (icarə və ya nəqliyyat vasitələrinin lizinq 
xidmətinə götürülməsi) və istismarına çəkilən məsrəflər;

 bütün cavablar düzdür
yükdaşımalarda iştirak edən nəqliyyat - ekspedisiya, nəqliyyat və digər logistik 

vasitəçilərə göstərdikləri xidmətlərə görə ödənilən haqlar və onun səviyyəsi;
nəqletmənin sürəti (vaxtı);
 nəqletmənin keyfıyyəti (yüklərin daşınması və saxlanması etibarlılığı).

Sual: Unimodal nəqletmədə: (Çəki: 1)
bir nəqliyyat növü yükləri daşıyır, digər nəqliyyat növləri isə ilkin nəqliyyat 

növünün nəqletmə ilə bağlı göstərdiyi xidmətin haqqını ödəyən müştəri kimi çtxış 
edirlər.

bir nəqliyyat növü ilə, məsələn, avtomobillə həyata keçirilir.
 nəqletmə iki növdən artıq nəqliyyat vasitələrindən istifadə olunması nəzərdə 

tutulur.
vahid fraxta dərəcələrinin tətbiqi ilə bir nəqliyyat sənədi üzrə operator tərəfindən 

rəhbərliyi həyata keçirilən «qapıdan qapıya» qarışıq yükdaşımalar qəbul edilmişdir.
iki nəqliyyat növündən, məsələn, dəmir yolu - avtomobil, çay nəqliyyatı - 

avtomobil; dəniz – avtomobil və s. - dən istifadə etməklə həyata keçirilir.

Sual: Multimodal daşımalarda: (Çəki: 1)
bir nəqliyyat növü yükləri daşıyır, digər nəqliyyat növləri isə ilkin nəqliyyat 

növünün nəqletmə ilə bağlı göstərdiyi xidmətin haqqını ödəyən müştəri kimi çıxış 
edirlər.

 ən azı iki nəqliyyat növü ilə, vahid nəqliyyat sənəti əsasında, vahid nəqliyyat 
tarifi ilə adətən dövlət daxilində həyata keçirilir.



 nəqletmə iki növdən artıq nəqliyyat vasitələrindən istifadə olunması nəzərdə 
tutulur.

 bir necə dövlətin ərazisindən, vahid fraxta dərəcələrinin tətbiqi ilə bir nəqliyyat 
sənədi üzrə operator tərəfmdən rəhbərliyi həyata keçirilən «qapıdan qapıya» qarışıq 
yükdaşımalardır, 

iki nəqliyyat növündən, məsələn, dəmir yolu - avtomobil, çay nəqliyyatı - 
avtomobil; dəniz – avtomobil və s. - dən istifadə etməklə həyata keçirilir.

Sual: intermodal daşımalar: (Çəki: 1)
bir nəqliyyat növü yükləri daşıyır, digər nəqliyyat növləri isə ilkin nəqliyyat 

növünün nəqletmə ilə bağlı göstərdiyi xidmətin haqqını ödəyən müştəri kimi çıxış 
edirlər

 bir necə dövlətin ərazisindən, vahid fraxta dərəcələrinin tətbiqi ilə bir nəqliyyat 
sənədi üzrə operator tərəfindən rəhbərliyi həyata keçirilən «qapıdan qapıya» qarışıq 
yükdaşımalardır 

bir nəqliyyat növü ilə, məsələn, avtomobillə həyata keçirilir.
 nəqletmə iki növdən artıq nəqliyyat vasitələrindən istifadə olunması nəzərdə 

rutulur.
 iki nəqliyyat növündən, məsələn, dəmir yolu - avtomobil, çay nəqliyyatı - 

avtomobil; dəniz - avtomobil və s. - dən istifadə etməklə həyata keçirilir.

Sual: Nəqliyyat sistemləri logistikasında qablaşdırma əsasən aşağıdakı funksiyaları 
yerinə yetirir: (Çəki: 1)

məhsulların ətraf mühitin neqativ təsirindən mühafizə edilməsi;
 cavablarm hamısı düzdür
logistik servis mədəniyyətinin yüksəldilməsinə təsir göstərilməsi
 saxlanma və daşınma zamanı məhsul itkilərinin qarşısının alınması;
 məhsulların satışı üçün optimal vahidlərin (həcm və çəki) yaradılması;

Sual: Konteynerlər yük vahidlərinin daşınması üçün tətbiq olunan digər nəqliyyat 
avadanlıqlarından aşağıdakı əlamətlərə görə fərqlənir: (Çəki: 1)

metaldan hazırlanır, sabit ölçülüdür və məhsulların fiziki bölüşdürülməsi 
əməliyyatlarında təkrar-təkrar istifadə üçün kifayət qədər sadədir;

cavabların hamısı düzdür
 cavabların heç biri düz deyil
 yüklərin aralıq mərhələlərdə yüklənməsi və ya boşaldılmasına yol vermədən 

konteynerlərin konstruksiyası onların bir və ya bir neçə nəqliyyat növündə 
daşınması üçün xüsusi quraşdırılmışdır;

yüklərin tez boşaldılması və ya yüklənməsini təmin edir;

Sual: Hansı nəqliyyat növü yükləri “qapıdan qapıya” daşıya bilər: (Çəki: 1)
su nəqliyyatı
 avtomobil nəqliyyatı
 dəmir yolu nəqliyyatı 
 hava nəqliyyatı
boru kəməri nəqliyyatı



Sual: Nəqliyyat tarifı nədir: (Çəki: 1)
yüklərin daşınmasına çəkilən xərclərdir
yük və sərnişin daşınmasına alınan ödənişdir
nəqliyyat logistikasında olan xərclərdir
cavablarm heç biri düz deyil
 bütün cavablar düzdür

Sual: Azərbaycan ərazisindən keçən nəqliyyat dəhlizləri: (Çəki: 1)
“Trans-Sibir” nəqliyyat dəhlizi
TRACECA
Azərbaycan ərazisindən nəqliyyat dəhlizləri keçmir
“Volqa – Don” nəqliyyat dəhlizi
bütün cavablar düzdür

Sual: "Trans-Sibir" nəqliyyat dəhlizinə alternativ olaraq hansı nəqliyyat dəhlizi 
yaranmışdır (Çəki: 1)

"Volqa-Don" nəqliyyat dəhlizi
"TRACECA"nəqliyyat dəhlizi
"Şimal-Qərb" nəqliyyat dəhlizi
 "Trans Atlantik" nəqliyyat dəhlizi
"Trans-Sibir" nəqliyyat dəhlizinə alternativ dəhliz yoxdur

Sual: "TRACECA"nəqliyyat dəhlizi proqramı nə vaxt qəbul edilmişdir (Çəki: 1)
28 may 1998-ci ildə 
3 may 1993-cü ildə
15 iyul 2001
13 aprel 1996-cı ildə 
31 dekabr 1995-ci il

Sual: Aşağıdakı dövlətlərdən hansı "TRACECA"nəqliyyat dəhlizinə daxil deyil (Çəki: 
1)

Azərbaycan
 Rusiya 
Afrika
Qazaxstan
Rumıniya

Sual: Aşağıdakı dövlətlərdən hansı "TRACECA"nəqliyyat dəhlizinə daxildir (Çəki: 1)
Russiya
Kazaxstan
Polşa 
İsveçrə
Portuqaliya



Sual: Reversiv logistika nədir (Çəki: 1)
material resurslarına qənaət
 material resurslarının əks istiqamətə axması
anbarlaşdırma növüdür
nəqliyyat daşimaları növüdür
istehsal logistikasında istifadə edilən planlaşdırma növüdür

Sual: Nəqliyyatda məlumatların elektron mübadiləsi sistemi necə adlanır (Çəki: 1)
FACT
EDİFACT
 EAN 13
USPS
CARFAX

Sual: İTF kodlaşdırma sistemində əsasən neçə rəqəm istifadə olur (Çəki: 1)
12
14
13
8
11

Sual: Nəqliyyat xidməti göstərilməsi üzrə fəaliyyətin xüsusiyyətləri aşağıdakı 
müddəalar şəklində ifadə olunur: (Çəki: 1)

 xidmətlər, onların göstərilməsi prosesindən kənarda mövcud ola bilməzlər (yəni 
onlar toplana (yığıla) bilməz);

 Cavabların hamısı düzdür 
 xidmətlər özündə yalnız konkret vaxtda və konkret yerdə və ya istiqamətdə 

konkret istehlak dəyərini əks etdirir ki, bu da onların xidmətlər bazarında 
dəyişdirilməsinin mümkünlüyünü əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırır;

 Nəqliyyat xidmətləri maddi istehsal prosesini yükunklaşdıran və/və ya ona 
başlanğıc verən xidmətlərə aid olunur

xidmətlərin satışı faktiki olaraq əmək prosesinin özünün satışıdır, buna görə də 
xidmətlərin keyfiyyəti əmək prosesinin özünün keyfiyyəti ilə müəyyən olunur;

Sual: Nəqliyyat xidmətlərinə aşağıdakıları aid etmək olar (Çəki: 1)
yük və sərnişinlərin daşınması
cavabların hamısı düzdür
 yükləmə-boşaltma işləri (yükləmə, boşaltma, yenidən yükləmə, sərnişinlərin yer 

dəyişməsi, anbardaxili əməliyyatlar);
yüklərin saxlanması
daşıma vasitələrinin hazırlanması

Sual: Nəqliyyat xidmətlərinə aşağıdakıları aid etmək olmaz (Çəki: 1)
daşıma vasitələrinin icarə və ya kirayə şərtləri ilə təklif edilməsi;
nəqliyyat dəhlizində təhlükəsizliyi təmin etmək



 yeni və təmir olunmuş nəqliyyat vasitələrinin çatdırılması;
yüklərin saxlanması
daşıma vasitələrinin hazırlanması

Sual: Nəqliyyat logistikasının məqsədi: (Çəki: 1)
Nəqliyyat vasitəsinin mühərriklərinin gücünün təyini
Yükləmənin və avtomobilin boşaldılması qaydalarının təyini, təyyarə, gəmi.
Çatdırılmanın rasional marşrutunun təyini
İstənilən məhsulun seçilməsi
Bütün cavablar doğrudur (əsldir)

BÖLMƏ: 1003
Ad 1003

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Funksional xüsusiyyətinə görə anbarlar necə fərqləndirilir: (Çəki: 1)
İstehsal prosesinin fasiləsizliyini təmin etmək üçün bufer ehtiyatı anbarları
Alıcıların spesifik tələblərinə müvafiq olaraq sifarişlərin formalaşması üçün təyin 

edilən komission anbarlar
Anbarlaşdırılan məmulatların mühafizəsini təmin edən saxlama anbarları
Xüsusi anbarlar
Bütün cavablar doğrudur

Sual: İxtisaslaşdırılmış anbarlar neçə yerə bölünür: (Çəki: 1)
5
7
9
3
2

Sual: İxtisaslaşdırılmış anbarlar bölünür: (Çəki: 1)
Dar ixtisaslaşdırılmış
Ixtisaslaşdırılmış
Geniş çeşidli
Yuxarıda sadalanan cavablar doğrudur
Heç bir cavab doğru deyil

Sual: Yük nədir? (Çəki: 1)
 Yük — istehsal olmamış material resursudur. 



 Yük — istehsal olmamış material resursudur. Yük — nəql edilməyə qəbul 
edilmiş xammal, material və s. 

Yük — avadanlıq və materiallardır
Yük — Daşınmasını gözləyən, anbarda səliqəli yığılmış material resursudur 
 cavabların hamısı düzdür. 

Sual: Logistika sahəsində autsorsinq nədir (Çəki: 1)
 xarab olmuş material resursunun istehlakçılara geri qaytarılması 
autsorsinq (ingiliscə outsourcing) – xarici resursların (maddi, əmək, intellektual) 

istifadəsi, şəxsi biznes-prosesdən imtina və digər təşkilatda bu biznes-prosesin 
həyata keçirilməsi üzrə xidmətlərin əldə edilməsidir. (məsələn: öz nəqliyyat 
xidmətini digər daha peşəkar firmaya etibar etmək)

 xarab məhsulların seçilməsi və utilizasiyası 
 nəqliyyat xidmətinin bir tərkib hissəsi 
 anbar daxili xidmətdir 

Sual: logistika sahəsində autsorsinqin əsas məqsədi (Çəki: 1)
 xarab olmuş məhsulları istehsal müəssisələrinə qeri qaytarmaq prosesidir 
 müxtəlif iqtisadi yollarla firmanın zəyif olan sahələrində rəqabət qabiliyyəti əldə 

etmək (xərcləri azaltmaq, mövcud olan potensialı artırmaq, xidmətin keyfiyyətini 
yüksəltmək, riskləri azaltmaq və s.) 

 ekologiya zərər verən tullantıların yığılması və utilizasiyası 
 anbarda yüklərin seçilməsi, qablaşdırılması və yük vahidinin formalaşdırılması 
 cavabların hamısı yanlışdır

Sual: Qablaşdırma logistik sistemin məsrəf normasına və məhsuldarlığına birbaşa 
formada təsir göstərmir. Belə xərclərin elementləri aşağıdakılardan ibarət deyil: (Çəki: 
1)

 qablaşdırma materiallarının əldə edilməsi üzrə xərclər 
 qablaşdırma zamanı marketinq tərəfindən aparılan tətqiqat xərci
 məhsulların qablaşdırılması üzrə avtomatlaşdırılmış və ya əl işlərinin 

korreksiyası üzrə xərclər 
 qablaşdırma materiallarının işlənməsi üzrə xərclər 
 qablaşdırma xərcləri marketinqə aiddir 

Sual: Qablaşdırmaların göndəriş üçün iriləşdirilmiş yük vahidlərində 
möhkəmləndirilməsi aşağıdakı üstünükləri təmin edir: (Çəki: 1)

 təyinat yürində nəqliyyatın boşaldılması vaxtının ixtisar olunması;
cavabların hamısı düzdür
yüklərin emalı əməliyyatlarının asanlaşdırılması;
 daxil olan yüklər üzərində nəzarətin sadələşməsi;
ehtiyatların daha reasiona şəkildə yerləşdirilməsi sayəsndə sifarişlərin 

seçilməsinin sürətlənməsi;

Sual: WARRANT nədir? (Çəki: 1)
 yük qaiməsinin sadə formasıdır



 anbar iki hissədən ibarət şəhadətnaməsidir 
 yükdaşıma zəmanətidir.
 yükdaşımada vasıtəcidir. 
 cavabların hamısı yanlışdır. 

Sual: Avroppa Logistlər Assosiasiyası ELA nə zaman yaranmışdır. (Çəki: 1)
 1998-ci ildə
 1951-ci ildə
 2001-ci ildə 
 1974-ci ildə 
 1984-ci ildə 

Sual: Ehtiyatların saxlanmasına hansı xərclər aid deyil? (Çəki: 1)
 Anbar saxlanması üzrə xərclər.
 Nəqliyyat daşımaları üzrə xərclər. 
 Anbarların saxlanması üzrə xərclər.
 cavabların hamısı düzdür. 
 Kapital xərclər. 

Sual: Yük hansı göstərici ilə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)
 Saxlama rejimi və qablaşdırma, yükləmə-boşaltma və daşıma üsulu
 Məhsulun əmələ gəlmə mənbəsi 
saxlanma temperaturu ilə
yük vahidinə görə
əmtəə formasına görə

Sual: Məhsulları qablaşdırarkən müəssisədə bu qərarları logistik şöbə qəbul edir. 
(Çəki: 1)

 qablaşdırmanın üzərindəki şəkili 
 qabın ölçüsü, qablaşdırmanın bərkliliyini 
 qabın üzərindəki reklam mətinini 
 Dil və orfoqrafik səhflərin düzəldilməsini
 cavabların hamısı düzdür

Sual: Saxlama üçün nəzərdə tutulmuş ehtiyatın həcmi 240 ton, anbarın 1 m2-inə 
düşən yük 0,6 ton/m2-dir. Cavablardan hansında anbarın faydalı sahəsi düzgün 
göstərilmişdir? (Çəki: 1)

 390 m2 
 400 m2 
 410 m2 
 420 m2 
 450 m2 



Sual: Qabın üzərində yerləşdirilən kod qablaşdırmanın hansı funksiyasını əks etdirir? 
(Çəki: 1)

 Qoruyucu funksiyası 
 İnformasiya funksiyasını. 
Marketinq funksiyası
 Tara funksiyası 
 cavabların hamısı düzdür 

BÖLMƏ: 0502
Ad 0502

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: MRP sisteminin əsas məqsədi nədir (Çəki: 1)
Hazır məhsul istehsalını planlaşdırmaq üçün material resurslarına təlabatın 

həcmini müəyyənləşdirmək və material resurslarını istehlakçılara çatdırmaq;
Material resursları, bitməmiş istehsal və hazır məhsul ehtiyatlarının minimum 

səviyyəsini təmin etmək
Istehsal və tədarükat əməliyyatlarını planlaşdırmaq
Material resurslarının nəqi edilməsi qrafiklərini müəyyənləşdirmək
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Neçənci illərdə DRP-2 sistemi meydana gəldi (Çəki: 1)
1970
1930
1950
1980
1920

Sual: DRP-2 sistemi ilk dəfə olaraq hansı ölkədə meydana gəlmişdir (Çəki: 1)
Almaniyada
Avstryada 
Fransada
Amerikada
Belçikada

Sual: Logistik nöqteyi nəzərdən “zəif istehsal” konsepsiyasının əsas məqsədi: (Çəki: 
1)

Istehsal olunan məhsulların yüksək keyfiyyət standartlarına uyğun gəlməsinə
Istehsal xərclərinin aşağı olmasına
Istehlakşı tələbinin dəyişməsinə çevik reaksiya verilməsinə 



Kiçik zaman kəsiyində texnoloji avadanlıqların sazlanmasına nail olmaqdan 
ibarətdir

Bütün cavablar doğrudur

Sual: “Zəif istehsal” konsepsiyasında əsas diqqət nəyə yönəlir? (Çəki: 1)
Istehsalın ümumi təminatına
Məhsulgöndərənlərin seçilməsinə
Tədarükat xərclərinə
Istehsalçı firmalara
Vasitəçilərin seçilməsinə

BÖLMƏ: 0903
Ad 0903

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Bölüşdürücü logistika dedikdə: (Çəki: 1)
hazır məhsulun reallaşdırılması prosesi
 hazır məhsulun qablaşdırılması
informasiya axınlarının toplanması
maliyyə axınlarının idarə edilməsi
xidmətin göstərilməsi

Sual: Bölüşdürücü logistikada tədqiqatın əsas predmeti (Çəki: 1)
bölgü prosesinin optimallaşdırması
material ehtiyatlarının fiziki bölgüsü prosesinin təkmilləşdirməsi
 edilmiş xeyirlərə mülkiyyət hüququnun bölgüsü
 firmaların logistik konsepsiyası
ehtiyatların yaradılması

Sual: Bölüşdürücü logistikanın obyektidir: (Çəki: 1)
bölgünün və hazır məhsulun reallaşdırması mərhələsində maddi axın
 hazır məhsulun reallaşdırması mərhələsində maddi axın
 istehsal mərhələsində maddi axın
 kompyuter informasiya təminatı
qaydalara əməl etmə


