Test: AAA_0710#01#Q16#01Eduman
Fenn: 0710 Beynәlxalq nәqliyyat әmәliyyatları
Sual sayi: 700
1) Sual:daşıma ödәnişlәri
A) Nәqliyyat xәrci,vergi vә rüsumlar
B) Xidmәtә görә ödәnişlәr
C) Daşıma haqqı, әlavә rüsumlar\, digәr xәrclәr
D) Daxili tariflәr vә tranzit tariflәr
E) Konosament vә qaimә üzrә ödәmәlәr
2) Sual:Daşımada iştirak edәn nәqliyyat tәşkilatlarının vә nәqliyyat növünün sayından asılı olaraq daşımaların növlәri
A) Yerli daşımalar, qarışıq daşımalar
B) Birbaşa daşımalar
C) Xarici ticarәt daşımalr, yerli daşımalar vә müqavilә ilә daşımalar
D) Müqavilә ilә daşıma, yerli daşıma vә beynәlxalq daşıma
E) Yerli daşıma, birbaşa daşıma vә birbaşa qarışıq daşıma
3) Sual:Daşımaların hәyata keçirilmәsi mәkanına görә növlәri
A) Kommersiya, çarter, bir dәfәlik uçuşa görә xüsusi icazәlәr әsasında
B) Daxili vә beynәlxalq әlaqәdә daşımalar vә xarici әlaqәdәdaşımalar
C) Beynәlxalq qonşulararası daşıma, beynәlxalq tranzit daşıma
D) Beynәlxalq dairәvi daşıma, beynәlxalq tranzit daşıma
E) düzgün cavab yoxdur
4) Sual:Beynәlxalq yük daşımalarının obyekti
A) Beynәlxalq sәrnişin, baqaj vә yük baqajı daşımaları
B) Müntәzәm daşımalar, qeyrimüntәzәm daşımalar
C) Avtomobil, hava nәqliyyatı vә dәniz nәqliyyatı daşımaları
D) Kommersiya vә qeyrikommersiya tәrkibli daşımalar
E) Göndәriş mәntәqәsindәn tәyinat mәntәqәsinә qәdәr olan tәrif vә yığımlar

5) Sual:Nәqliyyatın әsas komponentlәri
A) yollar
B) yollar vә terminallar
C) yollar, dәniz nәqliyyatı vә yek daşıması
D) yollar, dәmir yolu nәqliyyat vasitәlәri vә terminallar
E) dәniz, dәmir yolu, avtomobil, çay, hava vә borc kәmәrlәri
6) Sual:Beynәlxalq nәqliyyat Konvensiyaları nәdir
A) çoxtәrәfli sazişlәr vә ikitәrәfli müqavilәlәr
B) ikitәrәli müqavilәlәr
C) daşıma şәrtlәri
D) beynәlxalq daşıma münasibәtlәri
E) maddi xarakterli sazişlәr
7) Sual:Loqistika anlayışı
A) malın istehsalçıdan istehglakçıya daşınması prosesinin idarә olunması
B) malların daşınmasına tәlәblәrin irәli sürülmәsi
C) texniki istismar vә iqtisaditәşkilati tәdbirlәrin әhatә edilmәsi
D) nәqliyyat sahәsindә beynәlxalq әmtәә bölgüsü vasitәsilә birbiri ilә bağlı olan müxtәlif Milli sistemlәrin mәcmusu
E) tәbii vә әmәk resurlarının istehsal dövriyyәsinә cәlb olunması, mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafı vә әhalinin mәskunlaşmasında әsas faktordur.
8) Sual:Loqistikanın növlәri
A) istehsal, istehlak, satış
B) tәchizatsatış, istehsal, nәqliyyat, informasiya
C) tәchizat,istehsal, satış, informasiya
D) daşıma, anbarlaşma, saxlama
E) yüklәmә, boşaltma, qablaşdırma, istehsal ehtiyatları ilә idarәetmә
9) Sual:Beynәlxalq nәqliyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsi
A) beynәlxalq müqavilәlәr, ” Nәqliyyat haqqında qanun”

B) milli qanunvericilik, beynәlxalq konvensiyalar
C) beynәlxalq adәtlәr, beynәlxalq sığorta vә beynәlxalq sazişlәr
D) beynәlxalq nәqliyyat sazişlәri, beynәlxalq konvensiyalar
E) beynәlxalq müqavilәlәri, daxili qanunvericilik, beynәlxalq adәtlәr
10) Sual:Nәqliyyat әmәliyyatlarının vaxtaşırı olubolmamasına görә beynәlxalq daşımaların növlәri
A) Nәqliyyat әmәliyyatlarının vaxtaşırı olubolmamasına görә beynәlxalq daşımaların növlәri
B) dәniz nәqliyyatı vә hava nәqliyyat ilә daşımalar
C) müntәzәm vә qeyrimüntәzәm daşımalar
D) cәdvәllә vә sazişlәr üzrә hәrәkәt edәn daşımalar
E) tәlәb vә ehtiyac olduqda hәyata keçirilәn daşımalar
11) Sual:Beynәlxalq nәqliyyatın әsas işi vә fәaliyyәti
A) daşıma prosesini hәyata keçirmәk
B) istehsal prosesini vә adamların müәyyәn bir yerdәn digәr yerә daşınması
C) nәqliyyat daşıma münasibәtlәrinin hüquqi tәnzimlәnmәsi
D) ayrıayrı nәqliyyat növlәri üzrә beynәlxalq daşımaların hüquqi xüsusiyyәtlәri
E) daşımaların müәyyәn bir dövlәtin әrazisindә hәyata keçirmәkdir
12) Sual:Nәqliyyatiqtisadi fәaliyyәtin әsas sahәsi kimi xidmәt edir?
A) malların keyfiyyәtinә
B) malların kәmiyyәtinә
C) әhalinin vә malların coğrafi mövqeyinin dәyişmәsinә
D) әhalinin zövqünә
E) düzgün cavab yoxdur
13) Sual:Rels nәqliyyat üsulunun üstünlüklәri özündә saxlayır (daxil edir):
A) Bir gәmidәn başqasına yüklәmәnin (köçürülmәnin) iştirakı (olması)
B) әlverişli oğurluğu
C) güclü paketә ehtiyac duyur
D) Müxtәlif yüklәrin әn geniş diapazonunu aparmaq üçün imkanı (qabiliyyәti)

E) tәrkiblәr yolu yenidәn tәşkil etmәk üçün ehtiyac
14) Sual:Dәniz nәqliyyat üsulunun әlverişsizliklәri (nöqsanları) tәtbiq etmir:
A) Yavaş
B) aşağı tezlik hәrәkәti
C) malların (әmtәәlәrin) ehtiyatlı qablaşdırması üçün ehtiyac
D) qeyrimәhdud buraxılış zolağı
E) malların (әmtәәlәrin) qeyrimüntәzәm çatdırması
15) Sual:Dәniz nәqliyyat üsulunun әlverişsizliklәri (nöqsanları) özündә saxlayır (daxil edir):
A) Daha aşağı fraxt normaları (dәrәcәlәri)
B) böyük (geniş) bacarıq (güc)
C) hava şәrtlәrindә (vәziyyәtlәrindә) balaca asılılıq
D) hәrәkәtin (hәrәkatın) nisbәtәn kiçik tezliyidir
E) qeyrimәhdud buraxılış zolağı
16) Sual:Dәniz nәqliyyat üsulunun üstünlüklәri tәtbiq etmir:
A) Daha aşağı fraxt normaları (dәrәcәlәri)
B) yüksәk effektivliyi
C) hava şәrtlәrindә (vәziyyәtlәrindә) balaca asılılıq
D) hәrәkәtin (hәrәkatın) nisbәtәn kiçik tezliyidir
E) qeyrimәhdud buraxılış zolağı
17) Sual:Dәniz nәqliyyat üsulunun üstünlüklәri özündә saxlayır (daxil edir):
A) yavaş
B) tәrkiblәr yolu yenidәn tәşkil etmәk üçün ehtiyac
C) malların (әmtәәlәrin) ehtiyatlı qablaşdırması üçün ehtiyac
D) mütәhәrrikliklәri vә arasıkәsilmәzlik
E) Dәniz Dәmir yollarının aşağı bacarığı (gücü)
18) Sual:nәqliyyatın (nәql etmәnin) qeyriәnәnәvi üsulları özündә saxlayır (daxil edir):

A) Yol
B) boru kәmәri, pnevmatik
C) Qatarı
D) havaları vә dәniz
E) şlam boru kәmәri
19) Sual:nәqliyyatın (nәql etmәnin) әnәnәvi üsuluna özündә saxlamır (daxil etmir):
A) Yol
B) Qatarı
C) boru kәmәri
D) pulpoprovodny
E) havası
20) Sual:Nә enerjinin tiplәrindәn rels nәqliyyat vasitәlәrindә istifadә edilir?
A) dizeli
B) Elektrik
C) alternativi
D) dizel elektrik
E) buxarı
21) Sual:Aydın ifadә edilәn nәqliyyat vasitәsi malikdir:
A) ayrı güc (hakimiyyәt) vә yük bölmә
B) Güc (hakimiyyәt) vә yük bölmәlәri ilә
C) ehtiyatı (sәhmi)
D) yalnız yükün hissәsi
E) heç bir düzgün cavab
22) Sual:Birlәşdirilәn (kombinasiya edilinәn) nәqliyyat vasitәsi onun layihәsinә daxil edir:
A) Ötürücü vasitә
B) yük vasitәsi
C) elektrik stansiyası

D) elektrik stansiyası alәtlәri vә dartmaq
E) malları (әmtәәlәri)
23) Sual:Nәqliyyat vasitәlәri ____dir vә növlәrdir:
A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
E) 1
24) Sual:Avtomaşınların tiplәri:
A) Özüyeriyәn vә qeyri özü
B) düzlәndirilir vә aydın ifadә edilir
C) treylerlәri avtomobillәri vә lokomotivlәr
D) әnәnәvi vә qeyriәnәnәvi
E) Sәrnişinin vә yükün
25) Sual:Dәmiryol nәqliyyatı nәqliyyat ____indәn ibarәtdir:
A) dartı qüvvәsi vә yük vasitәlәri
B) gücü (hakimiyyәti) vә yük vasitәlәri
C) treylerlәri avtomobillәri vә lokomotivlәr
D) Xüsusi yük mexanizmi (ötürmәsi)
E) Dartı qüvvәsinin tәk hissәlәri
26) Sual:Terminalın ölçüsü vә tәchizatı asılıdırlar:
A) Nәqliyyatın (nәql etmәnin) tipi
B) sürücülәrin nәql etmәsi
C) Nәqliyyatı (Nәql etmәsi)
D) Nәqliyyatın (nәql etmәnin) üsulu vә yükün miqdarı
E) Avtomobilin nәql etmәsi ilә

27) Sual:Terminallar ____ә girişi tәmin edir:
A) Tramvay
B) avtomobili
C) Hava Nәqliyyatı
D) dәmiryol nәqliyyatı
E) Dәniz Nәqliyyatın nәql etmәnin
28) Sual:Kim ki süni yolların qiymәtini aparır?
A) Dövlәt (Vәziyyәt, Ştat)
B) cәmiyyәt
C) nәqliyyat tәşkilatları
D) yük nәqliyyat kompaniyası
E) sürücülәri
29) Sual:Nә süni yollardır:
A) yollar, dәmir yolları, kanallar, tunellәr
B) ambient havası, dәniz vә gәmiçiliyә yararlı (uçuşa açıq) çaylar
C) daxili suları vә çaylar
D) terminalları
E) Kanalların, tunellәrin, havanın
30) Sual:Tәbii yollar:
A) Yollar, dәmir yolları, hava
B) ambient havalarıdır, dәnizdir vә gәmiçiliyә yararlı (uçuşa açıq) çaylardır
C) daxili suları, çaylar, dәmir yolları
D) terminalları
E) Kanalların vә tunellәrin
31) Sual:Nә yolların növlәri mövcuddur:
A) tәbiidir, tәkmillәşdirilmişdir vә sünidir
B) yolları, kanallar vә s..

C) tramvaylar, tunellәr, kanallar, yollar
D) daxili su yolları, hava vә yol
E) süni yolu
32) Sual:Yolların _____ tiplәri var:
A) 4
B) 6
C) 1
D) 2
E) 3
33) Sual:yol, hәrәkәtlәr (addımlar) әtraf mühitdir:
A) Avtomobil
B) Taxi
C) nәqliyyat vasitәsi
D) adamları
E) Rolling
34) Sual:Nә komponentlәrdir, daşınmanı özündә saxlayır?
A) Terminallar
B) terminalları vә kommunikasiya xәttlәri (sәtirlәri)
C) yolları, terminallar vә dәmiryol nәqliyyatı
D) dәmiryol nәqliyyatları, yol
E) terminalları vә dәmiryol nәqliyyatı
35) Sual:Daşınma _______ әsas komponentlәrini özündә saxlayır (daxil edir):
A) 4
B) 6
C) 5
D) 7
E) 3

36) Sual:Daşınma, yığım...
A) marşrutları, dәmiryol nәqliyyatı vә müxtәlif qurğular
B) müxtәlif qurğulardan strukturlaşdırır
C) istiqamәtlәndirir, vasitәlәr
D) dәmiryol nәqliyyatları vә vasitәlәr
E) Dәmir yolları vә dәmiryol nәqliyyatı
37) Sual:Nәqliyyat vasitәlәri, iqtisadi fәaliyyәtlәrin hissәsi dәyişikliklәrdәn ehtiyacların mәmnunluğunun dәrәcәsi ilә әlaqәlәndi
A) Malların (әmtәәlәrin) keyfiyyәti
B) malların (әmtәәlәrin) sayı (nömrәsi)
C) adamların vә malların (әmtәәlәrin) coğrafi yerlәridir
D) tәbiinin, süninin coğrafi yerlәri vә insan resursları
E) xalq dadları (zövqlәri)
38) Sual:Xüsusi yüklәrә aiddir
A) tarasız vә qabsız yüklәr
B) qablı vә qabsız yük vahidlәri
C) nәqli zamanı xüsusi şәrtlәr tәlәb edәn yüklәr
D) yük yerlәrinin uzunluğu 3 mdәn çox olan yüklәr
E) düzgün cavab yoxdur
39) Sual:Hansı andan başlayaraq mallar yükә çevrilir?
A) daşınma prosesinin başlanğıcında
B) ixracat mәntәqәsindә malların әsas daşıma vasitәlәrinә yüklәndiyi andan
C) mallar göndәrişә hazırlandәgә andan
D) mallar tәyinat mәntәqәsinә çatdırıldığı andan sonra
E) düzgün cavab yoxdur
40) Sual:Terminallar  daxil olmanı tәmin edirlәr?
A) tramvaya

B) avtomobilә
C) hava nәqliyyatına
D) istәnilәn nәqliyyat növünә
E) dәniz nәqliyyatına
41) Sual:Ümumi yüklәrә aiddir.....
A) tarasız vә qabsız yüklәr
B) yük yerlәrinin uzunluğu 3 mdәn yüksәk olan yüklәr
C) Qablı vә qabsız yük vahidlәri
D) maye yüklәr
E) xüsusi nәql şәraiti tәlәb edәn yüklәr
42) Sual:Yüklәr tәbii mәnşәyinә görә  kimi növlәrә bölünürlәr
A) üzvü vә qeyri üzvü
B) xammal, yarımfabrikat, hazır mәhsul
C) mineral, heyvani vә bitki mәnşәli
D) әrzaq vә qeyri әrzaq
E) düzgün cavab yoxdur
43) Sual:Qoşqulu nәqliyyat vasitәlәri  malikdirlәr?
A) qüvvәt vә yük hissәlәrinә ayrılıqda
B) qüvvәt vә yük hissәlәrinә birlikdә
C) hәrәkәtli hissәlәrә
D) ancaq yük hissәlәrinә
E) düzgün savab yoxdur
44) Sual:Nәqliyyatın hansı tәrkib hissәlәri var?
A) Terminallar, hәrәkәtli tәrkib
B) Terminallar vә rabitә yolları
C) yollar, terminallar, hәrәkәtli tәrkib
D) hәrәkәtli tәrkib, yollar

E) düzgün cavab yoxdur
45) Sual:Nәqliyyat şәrtlәri nәzәrdә tutmur
A) yüklәrin daşınma qaydalarını
B) yüklәnmә vә boşaldılma şәrtlәri ilә müddәtini
C) ödәniş qaydalarını
D) daşınma xәrcәlri üzrә hesablaşmanı
E) mallara görә hesablaşmanı
46) Sual:Yüklәr tәsniflәşdirilir
A) tәbii mәnşәyinә, biokimyәvi tәrkibinә, emal sәviyyәsinә, istehlak tәyinatına
B) coğrafi vәziyyәti, nәqliyyat vә qablaşdırma növünә
C) daşınma vә yüklәnmә üsuluna
D) ölçüsünә, kütlәsinә vә hәcminә
E) düzgün cavab yoxdur
47) Sual:Qeyri әnәnәvi nәqliyyat növünә aiddir…
A) avtomobil nәqliyyat vasitәsi
B) dәmiryol nәqliyyat vasitәsi
C) boru kәmәri, pnevmonәqliyyat
D) hava vә dәniz nәqliyyat vasitәlәri
E) pulpakәmәr
48) Sual:Nәqliyyatın hәrәkәtli tәrkibi ibarәtdir
A) dartıcı vә yük vasitәlәrindәn
B) qüvvәt qurğusu vә yük vasitәlәrindәn
C) lokomotiv vә qoşqu vaqonlarından
D) xüsusi yük qurğularından
E) ancaq dartıcı hissәdәn
49) Sual:Süni yolların salınması üçün xәrclәri kim çәkir?

A) dövlәt
B) cәmiyyәt
C) nәqliyyat tәşkilatları
D) nәqliyyatekspeditor kompaniyası
E) sürücülәr
50) Sual:Nәqliyyat ……. mәcmusundan ibarәtdir
A) rabitә yolları, nәqliyyat vasitәlәri vә müxtәlif qurğuların
B) tikililәrin vә müxtәlif qurğuların
C) rabitә yolları vә tikililәrin
D) nәqliyyat vasitәlәri vә tikililәrin
E) rabitә yolları vә nәqliyyat vasitәlәrinin
51) Sual:Nәqliyyat şәrtlәri asılı deyildir
A) nәqliyyatın növündәn
B) alıcı vә satıcının xüsusiyyәtindәn
C) malın xüsusiyyәtindәn
D) xarici ticarәt sövdәlәşmәsinin xüsusiyyәtindәn
E) beynәlxalq müqavilәlәrdәn
52) Sual:Xüsusi yüklәrә aiddir…
A) maye, qalaqlanan, sәpәlәnәn vә meşә mәnşәli
B) ümumi yüklәr, kütlәvi, xüsusi yüklәr
C) ticarәt,tarif vә nәqliyyat
D) tәhlükәli yüklәr, tez xarab olan yüklәr, canlı heyvanlar
E) әrzaq vә qeyri әrzaq malları
53) Sual:Terminalların ölçüsü vә avadanlıqlarla tәchizatı asılıdır…
A) nәqliyyatın növündәn
B) sürücülәrdәn
C) rabirә yollarından

D) nәqliyyatın növündәn vә yüklәrin miqdarından
E) avtomobilin növündәn vә rabitә yollarından
54) Sual:Tәbii yolların tәrkibinә daxildir
A) avtomobil yolları, dәmir yolları, h0ava mәkanı
B) hava mәkanı, dәniz vә gәmiçilik çayları
C) daxili su hövzәlәri, çaylar, dәmir yolları
D) terminallar
E) kanallar vә tunellәr
55) Sual:Nәqliyyat iqtisadi fәaliyyәtin bir hissәsi kimi insanların tәlәbatının yüksәk sәviyyәdә ödәnilmәsini tәmin edir…
A) malların keyfiyyәtini dәyişmәklә
B) malların kәmiyyәtini dәyişmәklә
C) malların vә insanların coğrafi vәziyyәtini dәyişmәklә
D) tәbii,süni vә әmәk ehtiyatlarının coğrafi vәziyyәtini dәyişmәklә
E) insanların zövqünü dәyişmәklә
56) Sual:Süni yollara aiddir
A) avtomobil yolları, vergi, dәmir yoları, kannalar, tunellәr
B) hava mәkanı, dәniz vә gәmi işlәyәn çaylar
C) daxili su hövzәlәri vә çaylar
D) terminallar
E) kannalar, tunellәr
57) Sual:Daşıyıcı, daşıma müqavilәsi әsasında aşağıdakını yerinә yetirmәyә mәsuliyәtli olan istәnilәn şәxsdir:
A) Malların çatdırılmasını
B) Malların alışını
C) Malların boşaldılmasını
D) Malların bir nәqliyyat vasitәsindәn digәrinә yüklәnmәsini
E) Mallarin yüklәnmәsini

58) Sual:DDP şәrtlәri ilә satıcı, malı alıcıya aşağidaki yerdә tәslim etmәldir:
A) Tәyinat limanında, gәminin bortunda
B) Gediş limanında, gәminin bortunda
C) Ekspeditora, göndәrmә mәntәqәsindә
D) Şәrtlәndirilmiş tәyinat yerindә
E) Gәlәn nәqliyyat vasitәsindә
59) Sual:DAP şәrtlәri ilә satıcı, malı alıcıya aşağidaki yerdә tәslim etmәldir:
A) Tәyinat limanında, gәminin bortunda
B) Gediş limanında, gәminin bortunda
C) Ekspeditora, göndәrmә mәntәqәsindә
D) Razılaşdırılmış terminalda
E) Gәlәn nәqliyyat vasitәsindә
60) Sual:DAT şәrtlәri ilә satıcı, malı alıcıya aşağidaki yerdә tәslim etmәldir:
A) Tәyinat limanında, gәminin bortunda
B) Gediş limanında, gәminin bortunda
C) Gediş limanında, gәminin bortunda
D) Razılaşdırılmış terminalda
E) Gәlәn nәqliyyat vasitәsindә
61) Sual:CPT şәrtlәri ilә satıcının öhdәliklәri yerinә yetirilmiş sayılır:
A) Malların birinci daşıyıcıya verilmәsi zamanı
B) Malların müqavilәdә göstәrilәn yerә çatdırıldığında
C) Göndәrilmә zamanı malların ekspeditor kompaniyasına verildiyindә
D) Yüklәnmә limanında yükün gәminin kәnar bortlarını keçmәsi zamanı
E) Yükboşaltma limanında yükün gәminin kәnar bortlarını keçmәsi zamanı
62) Sual:FAS şәrtlәri ilә dәniz daşımaları aşağidaki qaydada hәyata keçirilir:
A) Risklәr satıcının hesabınadır
B) Risklәr alıcı tәrәfindәn ödәnilmәk şәrti ilә satıcının hesabınadır

C) Risklәr satıcı tәrәfindәn ödәnilmәk şәrti ilә alıcının hesabınadır
D) Risklәr alıcının hesabınadır
E) Risklәr daşıyıcının hesabınadır
63) Sual:CFR şәrtlәri ilә dәniz daşımaları aşağidaki qaydada hәyata keçirilir:
A) Risklәr alıcı tәrәfindәn ödәnilmәk şәrti ilә satıcının hesabınadır
B) Risklәr alıcının hesabınadır
C) Risklәr satıcı tәrәfindәn ödәnilmәk şәrti ilә alıcının hesabınadır
D) Risklәr satıcının hesabınadır
E) Risklәr daşıyıcının hesabınadır
64) Sual:FCA şәrtlәri ilә satıcının öhdәliklәri icra edilmiş sayılır:
A) Yüklәnmә limanında yüklәrin gәminin kәnar bortlarını keçmәsi zamanı
B) Yükboşaltma limanında yüklәrin gәminin kәnar bortlarını keçmәsi zamanı
C) Göstәrilmiş mәntәqәdә yüklәrin nәzәrdә tutlmuş şәxsә tәhvil verilmәsi zamanı
D) Göstәrilmiş mәntәqәdә nәqliyyat vasitәsinә yüklәndikdәn sonra
E) Yüklәrin alıcıya verilmәsi zamanı
65) Sual:CIF şәrtlәri ilә dәniz daşımaları aşağidaki qaydada hәyata keçirilir:
A) Risklәr satıcının hesabınadır
B) Risklәr alıcı tәrәfindәn ödәnilmәk şәrti ilә satıcının hesabınadır
C) Risklәr satıcı tәrәfindәn ödәnilmәk şәrti ilә alıcının hesabınadır
D) Risklәr alıcının hesabınadır
E) Risklәr daşıyıcının hesabınadır
66) Sual:Daşıyıcı vә ya ekspeditorun seçimindә aşağıdaki faktorlar önәmlidir:
A) Tәklif olunan xidmәtlәr paketi
B) Tariflәrin sәviyyәsi
C) Firma dövlәtindir vә ya özәldir
D) Bazar tәcrübәsi
E) Milliyyәti

67) Sual:Logistika meneceri vә nәqliyyat mәsәlәlәri üzrә menecerin funksiyaları:
A) Eynidir
B) Eyni deyil
C) Loqistika menecerinin funksiyaları daha genişdir
D) Nәqliyyat mәsәlәlәri üzrә menecerin funksiyaları daha genişdir
E) Doğru cavab yoxdur
68) Sual:Nәqliyyat kanalının qurulmasının mәqsәdi nәdir?
A) Malların çatdırılmasının effektiv sisteminin yaradılması vә idarәolunması
B) Yük daşıma fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi
C) Anbar tәsarufatının inkişafı
D) Malın irәlәlәdilmәsinin optimal kanalının seçilmәsi
E) Yuxarıda sadalananların hamısı
69) Sual:Şirkәtin fәaliyyәtindә nәqliyyat logistikasının mәqsәdlәri nәdir?
A) Әmtәәlәrin irәlilәdilmәsinin optimal kanalının seçilmәsi
B) Malların çatdırılmasının ümumi mәsrәflәrinin müәyyәn edilmәsi
C) Anbar әmәliyyatları
D) Yük göndәrmәlәrinin qrafiklәrinin işlәnip hazırlanması
E) Yuxarıda sadalananların hamısı
70) Sual:Logistik sistemin fәaliyyәtinin effektivlik göstәricisi nәdir?
A) Ümumi mәsrәflәr
B) Bütün mәrhәlәlәrdәki mәsrәflәr
C) Sinergetik effekt
D) Sәnәdlәrin işlәnmәsinin sürәti
E) Sәnәdlәrin işlәnmәsinin sürәti
71) Sual:İdarәetmәnin logistik mәqsәdi nәdir?
A) Materialinformasiya axınını vә paylaşdırmanı idarәetmәnin mәqsәd vә strategiya mexanizmlәrinin işlәnib hazırlanması

B) Müştәrilәrә nәqliyyat xidmәtlәrinin işlәnib hazırlanması
C) Ehtiyatların idarәedilmәsi
D) İstehsalat vә satış
E) Effektiv çatdırma sistemi qurmaq
72) Sual:Logistika nәdir?
A) Ehtiyatlar vә nәqliyyat
B) Anbarlama vә anbar әmәliyyatları
C) İnformasiya
D) İstehsalat vә satış
E) Yuxarıda sadalananların hamısı
73) Sual:әmtәәlәrin irәlilәdilmәsi sistemi nәdir?
A) Nәqliyyat sistemlәrinin mәcmusu
B) Nәqliyyat, saxlanma vә başqa әmәliyyatların hәyata keçirilmәsi üçün müxtәlif tәdbirlәr
C) Әmtәәlәrin istehsal yerindәn istehlak yerinә hәrәkәti
D) İstehsal vә satış
E) İnformasiya
74) Sual:İnkoterms Beynәlxalq izahlı ticarәt terminlәri neçә tәdarük şәrtlәrindәn ibarәtdir
A) 10
B) 1
C) 12
D) 13
E) 14
75) Sual:DEK kommersiya şәrti nә demәdkir?
A) daşıma … ( tәyinat yeri) qәdәr ödәnilib
B) daşıam vә sığortalama … ( tәyinat yeri) qәdәr ödәnilib
C) gәmi bortu boyunca sәrbәst
D) franko daşıyıcı

E) dәyәr vә icazә
76) Sual:Daf kommersiya şәrti nә demәdkir?
A) Sәrhәdә qәdәr göndәriş
B) gәmi yük aldığı körpüdәn göndәrişi
C) franko daşıyıcı
D) dәyәr vә icazәv
E) sәrbәst gәmi bortunda
77) Sual: SPT kommersiya şәrti nә demәkdir?
A) daşıma … ( tәyinat yeri) qәdәr ödәnilib
B) daşıam vә sığortalama … ( tәyinat yeri) qәdәr ödәnilib
C) gәmi bortu boyunca sәrbәst
D) franko daşıyıcı
E) dәyәr vә icazә
78) Sual: SİF kommersiya şәrti nә demәkdir?
A) gәmidәn göndәriş
B) gәmi yük aldığı körpüdәn göndәrişi
C) franko daşıyıcı
D) dәyәr vә icazә
E) dәyәr, icazә vә sığorta
79) Sual:SFR kommersiya şәrti nә demәkdir?
A) gәmidәn göndәriş
B) gәmi yük aldığı körpüdәn göndәrişi
C) franko daşıyıcı
D) dәyәr vә icazә
E) sәrbәst gәmi bortunda
80) Sual:FOB kommersiya şәrti nә demәkdir?

A) sәrbәst gәmi bortunda
B) gәmi bortu boyunca sәrbәst
C) franko daşıyıcı
D) dәyәr vә icazә
E) dәyәr, siğorta, icazә
81) Sual:DDU kommersiya şәrti nә demәkdir?
A) rüsum ödәnilmәdәn göndәriş
B) gәmi bortu boyunca sәrbәst
C) gәmidәn göndәriş
D) rüsum ödәnilmәdәn göndәrmir
E) dәyәr, siğorta, icazә
82) Sual: DES kommersiya şәrti nә demәkdir?
A) gәmidәn göndәriş
B) gәmi yük aldığı körpüdәn göndәrişi
C) franko daşıyıcı
D) dәyәr vә icazә
E) sәrbәst gәmi bortunda
83) Sual: FAS kommerisya şәrti nә demәkdir?
A) sәrbәst gәmi bortunda
B) gәmi bortu boyunca sәrbәst
C) franko daşıyıcı
D) dәyәr vә icazә
E) dәyәr, siğorta, icazә
84) Sual:Malın tәyinat yerinә qәdәr daşınması xәrclәrini satıcı ödәyir
A) DDP
B) CİF
C) CPT

D) CFR
E) FOB
85) Sual:Satıcının müәssisәsindәn tәyinat yerinә daşımanın bütün xәrclәri vә risklәrini alıcı ödәyir
A) FOB
B) CFR
C) CİF
D) FSA
E) EXW
86) Sual:Kommersiya terminlәrinin siyahısına daxil olan şәrtlәr
A) 8
B) 10
C) 11
D) 13
E) 16
87) Sual:Hansı terminlәr praktikada daha çox işlәnir
A) DAT; DAP
B) CİP;CİF
C) FOB; CİF
D) EXW; DDP
E) FAS; FOB
88) Sual:Hansı termin alıcıya maksimal öhdәliklәr nәzәrdә tutur
A) FOB
B) CİF
C) DDP
D) EXW
E) DAT

89) Sual:Hansı termin alıcıya minimal öhdәliklәr nәzәrdә tutur
A) FOB
B) CİF
C) DDP
D) EXW
E) DAT
90) Sual:Hanıs termin satıcıya maksimal öhdәliklәr nәzәrdә tutur
A) DDP
B) Fob
C) CİF
D) EXW
E) DAT
91) Sual:Hansı termin satıcıya minimal öhdәliklәr nәzәrdә tutur
A) DDP
B) FOB
C) CİF
D) EXW
E) DAT
92) Sual: İnkoterms şәrtlәri daşınmanın dәniz nәqliyyatı ilә istifadәsini mәslәhәt görür
A) DAT; DAP; DDP; CPT; CİF
B) FAS; FOB; CFR; CİF
C) DAT; DAP; FOB; FAS
D) CİF; CFR; CİP; DAT
E) düzgün cavab yoxdur
93) Sual: İnkoterms şәrtlәri daşınmanın istәnilәn tipinin istifadәsini nәzәrdә tutur
A) DAT; DAP; DDP; CPT; CİP
B) DAT; DAP; FOB; CİF

C) CİF; DAP; FOB; FAS
D) EXW; DDP; DAT; DAP; CİR; CFR
E) FSA; EXW; FOB; FAS
94) Sual: D qrupu terminlәri
A) CFR; CİP; Cİf; CPT
B) FSA; FOB; FAS
C) DAT; DAP; DDU
D) DAP; DES; DEQ; DDU; DDP
E) düzgün cavab yoxdur
95) Sual: C qrupa terminlәri
A) CFR; CİP; CİF; CPT
B) COS; CCP; CER; CAP
C) FSA; FAS; FOB
D) DES; DEQ
E) DAT; DDU
96) Sual: F qrupuna aid terminlәr
A) CFR; CİP; CİF
B) FAD; FSR; FAS
C) FSA; FAS; FOB
D) DAT; DAP
E) FUS; FAS; FEB
97) Sual: E qrupuna aid terminlәr
A) CFR; CİP; CİF; CPT
B) EXW
C) DAF; DES; DEQ
D) DAP; DDU
E) DDP; DAT

98) Sual: İnkoterms terminlәri hansı baza şәrtlәrinә görә qruplaşdırılır
A) EFCD
B) qruplar ABCD
C) qruplar FBAD
D) qruplar EABF
E) qruplar AFCE
99) Sual:İnkoterms nәzәrdә tutur..
A) malın kim tәrәfindәn ödәnilәcәyini
B) mәsuliyyәtin satıcıdan alıcıya ötürülmәsi yerinin tәyin edilmәsi
C) mәsuliyyәtin alıcıdan satıcıya ötürülmәsi yerinin tәyin etmәk
D) mәsuliyyәtin alıcıdan daşıyıcıya ötürülmәsi yerini tәyin edir
E) düzgün cavab yoxdur
100) Sual:Satıcı cavabdehdir
A) müqaviliyә әsasәn yükü vaxtında vә yerindә qәbul etmәlidir
B) malın mәnşәyi haqqında şәhadәtnamәni öz hesabına almalıdır
C) çatdırılma müddәti keşdikdәn sonra yükün özlәşә bilәcәyi risk vә xәrclәri ödәmәlidir
D) öz hesabına idxal lisenziyasının alınması
E) düzgün cavab yoxdur
101) Sual:Alıcının öhdәliyi
A) yükün yoxlanması ilә bağlı xәrclәri ödәmәlidir
B) ekspeditoru malın yüklәnmәsi haqqında әvvәlcәdәn xәbәrdar etmәlidir
C) çatdırılma müddәt keçdikdәn sonra yükün üzlәşdiyi risk vә xәrclәri ödәmәlidir
D) gömrük rüsum vә vergilәrini ödәmәlidir
E) düzgün cavab yoxdur
102) Sual:Bazis şәrtlәrini kim müәyyәn edir
A) daşımaları vә xәrclәri tәmin edәnlәr

B) daşıyıcı
C) alıcı
D) malların yüklәnmәsi vә boşaldılmsı ilә mәşğul olan
E) düzgün cavab yoxdur
103) Sual:Nәqliyyat şәrtlәri aslıdır
A) nәqliyyatın növündәn
B) satıcı vә alıcının xarakterindәn
C) yükün xarakterindәn
D) beynәlxalq müqavilәlәrin tәtbiqindәn
E) düzgün cavab yoxdur
104) Sual:Çarterdә fraxt dәrәcәsi mәyyәn edilir...
A) xüsusi xidmәtә görә
B) yükün miqdarının ölşü vahidinә görә
C) daşıma üçün xüsusi şәrait tәlәb edәn geclәrin növünә görә
D) xidmәtin keyfiyyәtinә görә
E) düzgün cavab yoxdur
105) Sual:gәmi yükü haqqında bәyannamә istifadә edilir...
A) daşınmaya hazır olan reysdә olan yük haqqında mәlumatlar
B) yükalan tәrәfindәn şәrtlәrin yerinә yetirilmәsi
C) yükgöndәrәnin şәrtlәrinin yerinә yetirilmәsi
D) gәmi sahibinin şәrtlәrinin yerinә yetirilmәsi
E) düzgün cavab yoxdur
106) Sual:Fraxtı kim ödәyir...
A) ekspeditor
B) yük göndәrәn
C) gәmi sahibi
D) fraxtın ödәnilmәsi haqqında mәsuliyyәt bilavasitә konosamentdә göstәrilir

E) düzgün cavab yoxdur
107) Sual:xәtti konfranslarbu ...
A) centlmen razılaşması
B) nәqliyyat tәşkilatı
C) gәmi sahiblәri birliyi
D) dövlәtlәrarası razılaşma
E) düzgün cavab yoxdur
108) Sual:Şturman qәbzi bu ...
A) yükün paylanması haqqında sәnәd
B) gәmi botuna yüklәrin qәbulu haqqında sadә qәbzdir
C) yüklәrin daşınması haqqında müqavilә şәhadәtnamәsi
D) yük haqqında deklorasiiya
E) düzgün cavab yoxdur
109) Sual:Fraxtbu
A) mal naylayıcı sәnәddir
B) nәqliyyat qaimәsi]
C) gәmi sahibinә ödәmәdir
D) yük haqqında bәyannәmәdir
E) düzgün cavab yoxdur
110) Sual:qarışıq daşıma bu ....
A) yükün nәqliyyatın bir nçә növ ülә ardıcıl daşınması
B) yüklәrin nәqliyyatın bir növü ilә daşınması
C) yüklәrin dәniz vә quru yollarla daşınması
D) yüklәrin dәmiryolu nәqliyyatı ilә daşınması
E) düzgün cavab yoxdur
111) Sual:Birbaşa daşımabu...

A) yüklәrin bir nәqliyyat növü ilә daşınması
B) nәqliyyatın bir neçә növündәn istifadә edilmәklә
C) yüklәrin dәmir yol nәqliyyatı ilә daşınması
D) malların yüklәnmә yerinin göstәrilmәmәsi
E) düzgün cavab yoxdur
112) Sual:Mallar doklara nәql edilәndә malgöndәrәnә verilir..
A) konosament
B) şturman qәbzi
C) sığorta şәhadәtnamәsi
D) dok qәbzi
E) düzgün cavab yoxdur
113) Sual:Yük haqqında konosamenti kim tәrәfindәn tәrtib olunur..
A) gәmi sahibi
B) yükalan
C) yükgöndәrәn
D) ekspeditor
E) deklarant
114) Sual:Dәniz yükü haqqında Konvensiya tәqdim etmәk üçün müәyyәnlәşdirilmәmişdir
A) dәniz xidmәti
B) liman xidmәti
C) gömrük xidmәti
D) konsul xidmәti
E) siğorta xidmәti
115) Sual:Gәmi yükü haqqında Bәyannamә haqqında mәlumat yoxdur
A) malın markalanması
B) yükün miqdarı vә tәrkibi
C) gәmi sahibi haqqında

D) yükgöndәrәn haqqında
E) yükalan haqqında
116) Sual:Gәmi sahibi gәminin yola düşmәsi haqqında kartoçkada xәbәrdar etmir...
A) gәminin adı ilә
B) malların yüklәnmә yerinin göstәrilmәmәsi
C) malın boşaldılma yeri
D) gәminin yükü qәbul etmәyә hazır olduğu
E) düzgün cavab yoxdur
117) Sual:Beynәlxalq dәniz daşımalarında sәrnişinlәrin, onların baqajlarının daşınması hansı konvensiya ilә tәnzimlәnir:
A) Brüssel Konvenisyası
B) beynәlxalq Dәniz Komitәsi
C) Afina Konvensiyası
D) Vyana Konvensiyası
E) Haaqa Konvensiyası
118) Sual:Gәmi sahibi yükü qәbul etmәyә hazır olduğu haqqında yükgöndәrәni xәbәrdar edir Gәminin ödәnişi haqqında qәbz
A) Konosamentin yükgöndәrәnә çatdırılması ilә
B) turman qәbzinin tәqdim edilmәsi ilә
C) yükün qәbzinin tәqdim edeilmәsi ilә
D) yükün gәmiyә yüklәnmәsi sәnәdi ilә
E) düzgün cavab yoxdur
119) Sual:Beynәlxalq avtomobil nәqliyyatı daşımalarında istifadә olunur...
A) aviaqaimә ilә
B) konosament ilә
C) nәqliyyat qaimә ilә
D) FİATA konosament ilә
E) düzgün cavab yoxdur

120) Sual:әnәnәvi aviadaşımalar hәyata keçirilir
A) aviaqaimә ilә
B) konosament ilә
C) nәqliyyat qaimә ilә
D) FİATA konosament ilә
E) düzgün cavab yoxdur
121) Sual:әnәnәvi dәniz daşımaları әyata keçirilir
A) aviaqaimә ilә
B) konosament ilә
C) nәqliyyat qaimә ilә
D) FİATA konosament ilә
E) düzgün cavab yoxdur
122) Sual:beynәlxalq aviadaşımalar tәnzimlәnir
A) HaaqaVisbi qaydaları ilә
B) Varşava Konvensiyası ilә
C) Avianәqliyyatla yüklәrin beynәlxalq daşıması haqqında Varşava
D) Beynәlxalq qarışıq yükdaşımalar haqqında Konvensiya
E) düzgün cavab yoxdur
123) Sual:Beynәlxalq qarışıq daşımalar tәnzimlәnir
A) HaaqaVisbi qaydaları ilә
B) Varşava Konvensiyası ilә
C) Avianәqliyyatla yüklәrin beynәlxalq daşıması haqqında Varşava
D) Beynәlxalq avtonәqliyyta daşımaları haqqında Konvensiya
E) Yüklәrin beynәlxalq qaışıq daşımaları haqqında Konvensiya
124) Sual:Byenәlxalq avtomobil daşımaları tәnzimlәnir
A) HaaqaVisbi qaydaları ilә
B) Varşava Konvensiyası ilә

C) Avianәqliyyatla yüklәrin beynәlxalq daşıması haqqında Varşava
D) Beynәlxalq avtonәqliyyta daşımaları haqqında Konvensiya
E) düzgün cavab yoxdur
125) Sual:Beynәlxalq dәniz daşımaları tәnzimlәmә....
A) HaaqaVisbi qaydaları ilә
B) Varşava Konvensiyası ilә
C) Avianәqliyyatla yüklәrin beynәlxalq daşıması haqqında Varşava
D) Beynәlxalq qarışıq yükdaşımalar haqqında Konvensiya
E) düzgün cavab yoxdur
126) Sual:Çarter partiya hәyata keçirilir
A) yüklәr gәmidәki yükün bir hissәsini tәşkil edir
B) daıyıcı bütün gәmini kirayәlәyir
C) yüklәr gәmidәki yükün yarısını tәşkil edir
D) malgöndәrәn bütün gәmini kirayәlәyir
E) düzgün cavab yoxdur
127) Sual:dәniz daşımaları haqqındfa müqavilә ....
A) satıcı yüklәri yola salma limanından tәyinat limanına göndәrmәyә cavabdehdir
B) alıcı yüklәri yola salma limanından tәyinat limanına göndәrmәyә mәcburdur
C) gәmi sahibi yüklәri göndәrilmә limanından tәyinat limanına aparmağa cavabdehdir
D) gәmi sahibinin broker yüklәri göndәrmә mәntәqәsindәn tәyinat limanına yola
E) salmağa borcludur
128) Sual: Gәmi sahibinin tәmsilçisi necә adlanır
A) yüklәmә üzrә broker
B) ekspeditor
C) makler
D) distribyutor

E) düzgün cavab yoxdur
129) Sual:Malgöndәrәnin tәmsilçisi necә adlanır
A) yüklәmә üzrә broker
B) ekspeditor
C) makler
D) distribyutor
E) düzgün cavab yo0xdur
130) Sual:Şturman qәbzlәri....
A) xәbәrdarlıqlardan ibarәtdir
B) xәbәrdarlıqlardan ibarәt deyil
C) gәmini adı haqqında mәlumat var
D) gәminin yükün qәbul edilmәsinә hazır olduğunu bildirir
E) düzgün cavab yoxdur
131) Sual:Gәmi sahibinin yükün limana çatması vә yük boşaltması hazır olması barәdә mәlumatı yükalana çatdırılmasına cavabdehdir?
A) bәli, cavabdehdir
B) xeyr, yükalan özü bu barәdә maraqlanmalıdır
C) xeyr, gәmi sahibi yalnız mal göndәrәni xәbәrdar etmәlidir
D) xeyr, mal göndәrәn özü yük alanı gәminin gәlmәsi barәdә xbәrdar etmәlidir
E) düzgün cavab yoxdur
132) Sual:Şturman qәbzi o zaman verilir ki;
A) mallar anbara daxil olur
B) mallar gәmi bortuna yönәldikdәn sonra
C) gәminin tәyinat limanına çatdıqdan sonra
D) Yüklәr yükalana çatdırılanda
E) düzgün cavab yoxdur
133) Sual:әgәr yük müәyyәn edilmi yerә nәzәrdә tutulmuş vaxtdan sonra çatdırılmasa, gәmi

A) sahibinin hüququ var ki:
B) malı qәbul etmәsin
C) qәbuluna icazә versin
D) anbara göndәrmәk
E) mәhv etmәk
134) Sual:Şturması qәbzinә aid deyil.
A) malların onun sәrәncamında olması barәdә gәmi sahibinin tәsdiqi
B) yük üzәrindә sәlahiyyәtinin tәsdiqi
C) mallar üzәrindә mülkiyyәti haqqında sәnәd
D) konosamenti almaq hüququ barәdә sәnәd
E) düzgün cavab yoxdur
135) Sual:İnkoterms 2010dan çıxarılan terminlәr
A) FSA; FOB; DAF
B) DDU; SPT;
C) SFR; SİP; DES
D) DDU; DAF; DEQ; DES
E) FAS; DAF; DES; DEQ
136) Sual:İnkoterms 2010a әlavә edilәn yeni terminlәr
A) DES,DEQ
B) DDU,DDP
C) FAS,FOB
D) SİF,FOB
E) DAT,DAP
137) Sual:İnkoterms terminlәri hansı bazis kateqoriyalarına görә qrupıaşdırılır
A) A,f,C,E
B) A,B,C,D
C) F,B,A,D

D) E,A,B,C
E) E,F,C,D
138) Sual:İnkoterms 2010nun qüvvәyә mindiyi tarix
A) 20100201
B) 20100610
C) 20110118
D) 20031224
E) 20110101
139) Sual:inkoterms 2010nun D qrupuna aiddir
A) SFR; SİP; SİF; SPT
B) DAT; DAP; DDP
C) DDU; DAF; DEQ
D) DAF; DES; DEQ; DDU; DDP
E) FSA; FAS; FQB
140) Sual:Axırıncı dәyişikliklәr hansı ildә qәbul edilmiş İnkoterms dә edilib
A) 1990
B) 2000
C) 1980
D) 2010
E) 1976
141) Sual:İnkotermsin C qrupuna daxil olan terminlәr
A) DES; DEQ; DDU;DDP
B) FAS; CİF; CİP
C) CPT; CFP; CİF
D) CFP; CİP; CİF; CPT
E) CİP; CİF; CPT

142) Sual:Alıcı:
A) O yoxlamanın qiymәtlәrini ödәmәk
B) yüklәnmә üçün hazırlığın ekspeditorunu cәld bildirir (qeydә alır)
C) Çatdırma dövrünün qurtarmasından mәhsulduran risklәri vә xәrclәri aparmaq üçün
D) gömrük rüsumlarını ödәyir vә vergilәr ixracatı tәsvir etdi
E) Müqavilәnin müddәtlәrinә (terminlәrinә) müvafiq olaraq malları (әmtәәlәri) çatdırmaq üçün
143) Sual:Kim ki әsas şәrtlәri müәyyәn edir?
A) daşınma xәrclәrini vә ayıları tәşkil edәn biridir
B) daşıyıcısı (kuryeri)
C) alıcı
D) tәdarükçüsü
E) malların (әmtәәlәrin) yüklәmә vә boşaltmasında tutulan biridir
144) Sual:Nәqliyyat şәrtlәri (vәziyyәtlәr) asılıdır:
A) Nәqliyyatın (nәql etmәnin) tipi
B) satıcının vә alıcının xarakterlәridir (işarәlәridir)
C) malların (әmtәәlәrin) tәbiәti
D) xarici ticarәt sazişinin tәbiәti
E) Beynәlxalq razılaşmaların
145) Sual:Onun daşınmasının tәşkilatı üçün çatdırmanın әsas (elementar) şәrtlәrinin (vәziyyәtlәrinin) tәsiri
A) Nәqliyyat şәrtlәri (vәziyyәtlәr) özündә saxlayır (daxil edir): Sifariş (qayda) yükü
B) yüklәmә vә boşaltmanın müddәtlәri (terminlәri) vә şәrtlәri (vәziyyәtlәri)
C) ödәniş prosedurası
D) hesablaması Perevoznaya idarәsi (lövhәsi, bortu)
E) mallar (әmtәәlәr) üçün ödәniş
146) Sual:Çay nәqliyyat növünün çatışmayan cәhәtlәrinә aiddir
A) Hidrotexniki qurğuların tikilmәsi vacibliyi
B) Dünyanın әksәr çaylarında işin mövsümi olması

C) çayların yüksәk daşıma qabiliyyәti
D) su yollarının coğrafi vәziyyәtindәn asılılığı
E) düzgün cavab yoxdur
147) Sual: Dәnizlә yük daşıması haqqında BMt Konvensiyası neçәnci ildә qәbul edilib?
A) 1970
B) 1963
C) 1990 dekabr
D) 1981 sentyabr
E) 1978
148) Sual:Beboutçarter nәdir?
A) gәminin heyәt üzvlәri ilә birlikdә icarәyә götürülmәsidir
B) gәminin bir reys müddәtinә kirayәlәnmәsidir
C) heyәtsiz gәminin kirayәlәnmәsidir
D) gәmi sahibi gәminin haqq müqabilindә digәr tәrәfә istifadәyә vermәsidir.
E) ardıcıl reys çarterinin әsas yarım növlәrindәn biridir
149) Sual:Tripçarter nәdir?
A) gәminin bir reys müddәtinә kirayәlәnmәsi
B) gәminin bir neçә ardıcıl reyslә fraktı
C) gәminin müәyyәn müddәtә kirayәlәnmәsi
D) gәmi üzvlәri ilә bir yerdә onun kirayәlәnmәsi
E) gәmi sahibin gәmini haqq müqabilindә digәr
150) Sual:Taymçarter nәdir?
A) gәminin kirayәlәnmәsi
B) yükün bir neçә ardıcıl reys vasitәsi ilә daşınması
C) nәqliyyat müqavilәsinin bir növüdür
D) gәminin müәyyәn müddәtә frakt edilmәsidir
E) gәminin bir reys müddәtinә kirayәlәnmәsidir

151) Sual:Reys çarteri nәdir?
A) gәmini frakt edilmәsi
B) yüklәrin çarter әsasında daşınması
C) daşınmanın çarter forması
D) gәminin alınması
E) gәminin istifadәyә verilmәsiui
152) Sual:Çarterin növlәri
A) reys çarter
B) ardıcıl reys çarteri
C) reys çarteri , taym çarteri
D) taymçarteri
E) trip çarteri
153) Sual:Konosament daşımalarının hüququ tәnzimlәnmәsi
A) nәqliyyat haqqında qanun
B) beynәlxalq nәqliyyat konvensiyaları
C) milli qanunlar vә sazişlәr
D) KOTİF
E) beynәlxalq Gәmi Sahiblәri Assosasiyası
154) Sual:Çarter daşımaları hansı qanunlarla tәnzimlәnir?
A) Beynәlxalq konvensiyalar
B) nәqliyyat konvensiyaları
C) beynәlxalq dәniz tәşkilatı
D) beynәlxalq dәniz Sığorta İttifaqı
E) milli hüquqi normalar
155) Sual:Konosametnlә hansı daşımalar rәsmilәşdirilir?
A) çarter daşımaları

B) müntәzәm daşımalar
C) dәniz daşımaları
D) inter modal daşımalar
E) qeyrimüntәzәm daşımalar
156) Sual:Çarterlә hansı daşımalar hәyata keçirilir?
A) müntәzәm vә sadә daşımalar
B) tranzit vә hava daşımaları
C) beynәlxalq quru daşımaları
D) tramp müqavilәlәri
E) qeyrimüntәzәm daşımalar
157) Sual:Dәniz nәqliyyatı ilә yük daşımalarının növlәri
A) çarter daşıması, qaimә ilә daşıma
B) çarter vә konosament daşıma
C) beynәlxalq vә milli daşımalar
D) mürәkkәb vә sadә daşımalar
E) yük daşımaları, sәrnişin daşımaları vә baqaj daşımaları
158) Sual:Beynәlxalq dәniz nәqliyyatında daşımaların iri növü mövcuddur:
A) müntәzәm, qeyrimüntәzәm
B) müntәzәm, çarter
C) mihhi vә xarici
D) ictimai vә xәtt gәmiçiliyi
E) müntәzәm xәtt vә müddәtli xәtt
159) Sual:Beynәlxalq dәniz nәqliyyatının formaları:
A) konosament, qaimә
B) çarter, konosament
C) tramp, xәtti gәmiçiliyi
D) qeyrimüntәzәm vә tramp gәmiçiliyi

E) xәtti vә tranzit gәmiçiliyi
160) Sual:Beynәlxalq dәniz hüququnun әsas prinsiplәrinә aid deyil
A) açıq dәnizin sәrbәstliyi prinsipi
B) dәniz mühitinin çirklәnmәsinin qarşısının alınması prinsipi
C) dәniz resurslarından rasional istifadә prinsipi
D) açıq dәniz hәrbi әmәliyyatların aparılmasının sәrbәstliyi prinsipi
E) dәnizdә elmi tәdqiqatların aparılmasının sәrbәstliyi prinsipi
161) Sual:Dәniz nәqliyyat növünün çatışmayan cәhәtlәrinә aiddir…
A) aşağı yük tariflәri
B) böyük yükgötürmә qabiliyyәti
C) hava şәraitindәn az asılı olması
D) hәrәkәtlәrinin nisbәtәn az tezliyi
E) qeyrimәhdud buraxılış imkanı olması
162) Sual:Gәmilәr kimi növlәrә bölünür
A) qoşqusuz vә qoşqulu
B) birlәşdirilmiş vә birlәşdirilmәmiş
C) özü hәrәkәt edә bilәnlәrә vә özü hәrәkәt edә bilmәyәnlәrә
D) nәhәng vә kiçik
E) düzgün cavab yoxdur
163) Sual: Dәniz nәqliyyat növündә tәtbiq olunan İnkoterms şәrtlәri hansılardır?
A) DAT, DAP, DDP, CPT, CİF
B) FAS, FOB, CFR, CİF
C) DAT, DAP, FOB, FAS
D) CİF, CFR, CİP, DAT
E) Exw, FCA, DAT, DAP, DDU
164) Sual: D qrupuna daxildir

A) CFR, CİP, CİF, CPT
B) FCA, FAS, FOB
C) DAT, DAP, DDP
D) DAF, DES, DEQ, DDU, DDP
E) düzgün cavab yoxdur
165) Sual:Alıcı  üzrә mәsuliyyәt daşıyır
A) Malların yoxlanılması üzrә xәrclәrin ödәnilmәsi
B) mallarin göndәrişә hazır olması barәdә ekspeditora vaxtında xәbәr vermәk
C) öhdәliyi qәbul etdikdәn sonra bütün risklәri vә xәrci çәkmәk
D) ixracat zamanı gömrük rüsum vә vergilәrinin ödәnilmәsi
E) düzgün cavab yoxdur
166) Sual: İnkoterms üçün nәzәrdә tutulmuşdur
A) malların haqqını kimin ödәdiyini öyrәnmәk
B) öhdәliklәrin satıcıdan alıcıya keçmәsi mәntәqәsini müәyyәn etmәk
C) öhdәliklәrin alıcıdan satıcıya keçmәsi mәntәqәsini müәyyәn etmәk
D) öhdәliklәrin alıcıdan daşıyıcıya keçmәsi mәntәqәsini müәyyәn etmәk
E) yüklәrin yenidәn yüklәnmәsi vә boşaldılması mәntәqәsini müәyyәn etmәk
167) Sual:Dәniz nәqliyyatında istifadә edilәn yüklәrin tәsnifatı
A) Iri hәcmli, әdәd ilә
B) Xüsusi qorunmalı
C) Hamısı
D) Düzgün cavab yoxdur
E) iri hәcmli yüklәr
168) Sual:Xәtti paraxod konosamenti qısa olaraq adlanır....
A) C.Cco`S bill of Loadinq
B) Order bill of Loadinq
C) S.S. bill of Loadinq

D) S.S. Co`S fill of Loadinq
E) Düzgün cavab yoxdur
169) Sual:Konosament üzrә fraxtın ödәnilmәsini kim hәyata keçirir ...
A) Satıcı
B) Gәmi sahibi
C) Alıcı
D) Yük göndәrәn
E) Düzgün cavba yoxdur
170) Sual:Qarşılıqlı sığorta hәyata keçirilir...
A) Gәmi sahiblәrinin klub vә assossasiyaları tәrәfindәn
B) London sığorta institutu tәrәfindәn
C) Gәmi sahiblәrinin xәtti konfransları
D) Milli sığorta şirkәtlәri tәrәfindәn
E) Düzgün cavab yoxdur
171) Sual:Sığortanın mәqsәdi...
A) Yükalana mülkiyyәt hüququ vermәk
B) Yükgöndәrәnin maraqlarının qorunması
C) Tәsadüfi hadisәlәrә görә maliyyә itkisinin qabağının alınması
D) Yükün zәdәlәnmәsinin vә ya itkisinin qarşısınınalınması
E) Düzgün cavab yoxdur
172) Sual:Sığorta mәblәği malların bәyan edilmiş dәyәrinin.... sәviyyәsini tәşkil edir
A) 100 dol
B) 110dol
C) 120dol
D) 115dol
E) Düzgün cavab yoxdur

173) Sual:Daxili konosamentdә istifadә edilir...
A) Dәniz daşıamaları haqqnda konosament
B) HaaqaVisbi qaydaları
C) Hamburq qaydalar
D) Common Law
E) Düzgün cavab yoxdur
174) Sual:Tәmiz konosamentbu konosament
A) Xәbәrdarlıqları tәşkil edir
B) Xәbәrdarlıqları tәşkil etmir
C) Tәlәb edәnin adına rәsmilәşdirilir
D) Tәlәb edәnin adına rәsmilәşdirilmәyib
E) Düzgün cavab yoxdur
175) Sual:Yük göndәrәn konosamentә әmrә әsasәn sözünü әlavә edir vә yük alanın soy adını göstәrir....
A) Dövriyyә konosamenti
B) Çarter konosamenti
C) Bort konosamenti
D) Tәmiz konosamenti
E) Qeyridövriyyә konosamenti
176) Sual:Tәmiz konosamenti bu konosament...
A) Xәbәrdarlıqları tәşkil edir
B) Xәbәrdarlıqları tәşkil etmir
C) Tәlәb edәnin adına rәsmilәşdirilir
D) Tәlәb edәnin adına rәsmilәşdirilmәyib
E) Düzgün cavab yoxdur
177) Sual:Yaxşı vәziyyәtdә qәbul edilmişdir.... gәminin bortuna yüklәnmәk üçün
A) Dövriyyә konosamenti
B) Çarter konosamenti

C) Bort konosamenti
D) Qeyridövriyyә konosamenti
E) Tәmiz konosamenti
178) Sual:Gәmi bortuna yaxşı vәziyyәtdә yüklәnmişdir
A) Dövriyyә konosamenti
B) Çarter konosamenti
C) Bort konosamenti
D) Qeyridövriyyә konosamenti
E) Tәmiz konosamenti
179) Sual:HaaqaVisbi qaydaları......... әlavәdir
A) 1972 ildәki dәniz yük daşımaları haqqında qanuna
B) 1924cü ildәki dәniz yükdaşımaları haqqında qanuna
C) Common Lawa
D) 1971ci ildәki dәniz yük daşımaları haqqındakı qanuna
E) Düzgün cavab yoxdur
180) Sual:HaaqaVisbi Qaydaları qәbul edilmişdir..
A) 1921
B) 1924
C) 1971
D) 1977
E) 1978
181) Sual:Dәniz yük daşımaları haqqında qanun qüvvәyә minmişdir..
A) 1970
B) 1972
C) 1971
D) 1969
E) 1977

182) Sual:Yükalan fraxtı tәyinat limanında ödәyirbu...
A) Ölü fraxt
B) Qabaqcadan ödәnişli fraxt
C) әks fraxt
D) ödәnilmәli fraxt
E) düzgün cvab yoxdur
183) Sual:Hamburq qaydaları qәul edilmişdir...
A) 1977
B) 1977
C) 1975
D) 1978
E) 1924 il
184) Sual:Proporsional fraxtbu...
A) Yükgöndәrәn әlavә fraxtı, әks fraxt timsalında ödәmәyә mәcburdur
B) Yüklәr aralıq limana çatdırılmalıdır
C) Yükgöndәrәn razılaşdırılmış fraxtı, dәymiş ziyana görә ödәmәyә mәcburdur
D) Yükgöndәrәn böyük miqdarda fraxtı gәminin bütünlüklә büyük hissәsinin istifadәsi üçün ödәmәyә razılaşır
E) Düzgün cavab yoxdur
185) Sual:Ölü fraxtbu ....
A) Fraxtedәn yükü daşınmaya nәzәrdә tutulduğundan az miqdarda tәqdim edir, buna görә dә gәmi sahibi fraxtedәn konsepsiyalar alır
B) Yükgöndәrәn bütün gәmini yaxud onun bir hissәsinin istifadәsi haqqında yüksәk mәblәğ ödәmәyә razıdır
C) Yükgöndәrәn әlavә fraxtı ödәmәyә mәcburdur
D) Yüklәr aralıq limana çatdırılmalıdır
E) Düzgün cavab yoxdur
186) Sual:Gәmi sahibi әvvәlcәdәn ödәnilmiş fraxtı geri qaytarmaya bilә,әgәr....
A) Gәminin qazancı olmayıb

B) Fraxtın avansının ödәniş müddәtinә qәdәr, yüklәr istfadә olunmuşdur
C) Digәr sәbәblәr üzündәn mallar istifadә edilmişdir
D) Gәmi tәyinat mәntәqәsinә çatdıqdan sonra
E) Düzgün cavab yoxdur
187) Sual:Qabaqcadan ödәnilmiş fraxt bu ...
A) Konosamentin tәsdiqlәnmәsi zamanı ödәnilmәlidir
B) Limanda yüklәmә zamanı ödәnilmәlidir
C) Yük aralıq limanına çatdıqda ödәnilmәlidir
D) Düzgün cavab yodur
E) Yükgöndәrәn tәrәfindәn yola salma mәntәqәsindә ödәnmәlidir
188) Sual:Konosamentә aid deyil...
A) Gәmi sahibinin qәbul etdiyi yük barәsindә rәsmi qәbz
B) Malın gәminin göyәrtisinә qәbulu haqqında şәhadәtnamә
C) Müqavilәnin şәrtlәrini tәkrarlamaqla, Memorandium müqavilәsi
D) Malpaylayıcı sәnәd kimi
E) Düzgün cavab yoxdur
189) Sual:Konosament әsasında müqavilәlәr tәnzimlәnir
A) Common Law normaları ilә
B) Dәniz yük daşımaları haqqında qanunla1971ci il
C) Dәniz yük daşımaları haqqında qanunla1924cu il
D) Konosamentlә
E) Düzgün cavab yoxdur
190) Sual:Gәmi sahibinin mәsuliyyәti qurtarır
A) Gәmi tәyinat limanına çatdıqda
B) Mal daşıma müqavilәsinin çәrtlәrinә müvafiq olaraq yükalana çatdırıldıqda
C) Mal yükalanın anbarına çatdırıldıqda
D) Konosament yükalana çatdıqıldıqda

E) Düzgün cavab yoxdur
191) Sual:Ikiqat fraxt....
A) Cәrimә
B) Gedişә görә haqq
C) әvvәlcәdәn ziyanı hesablamaqla
D) alqısatqı haqqında müqavilә
E) düzgün cavab yoxdur
192) Sual:Konosamentin nüsxәlәrini kim nәşr edir...
A) Yükgöndәrәn yaxud onun agenti
B) Ekspeditor
C) Gәmiçilik kompaniyaları
D) Yükalan yaxud onun agenti
E) Düzgün cavab yoxdur
193) Sual:Gәminin fraxt edilmәsi haqqında müqavilә tәnzimlәnir
A) Dәniz yükdaşımaları qanunu ilә
B) HaaqaVisbi qaydaları ilә
C) Hamburq qaydaları ilә
D) Common Law normaları ilә
E) Düzgün cavab yoxdur
194) Sual:әgәr ödәniş akkreditiv üzrә ödәnmirsә, o zaman
A) Konosament yükalana aviapoçta ilә çatdırılır
B) O, konosamentin bütün hissәlәrini müvәkkil banka verir
C) O, konosamentin bütün hissәlәrini banka verir
D) Konosamentin bütün hissәlәri yükgöndәrәndә qalır
E) Düzgün cavab yoxdur
195) Sual:әgәr konosament müxtәlif hissәlәri ayrıayrı şәxslәrdirsә gәmi sahibi:

A) Konosamenti birinci tәqdim edәn şәxsә yükü verir
B) Konosamentdә göstәrilәn,amma onu tәqdim etmәyәnә yükü tәhvil verir
C) Konosamenti tәqdim edәn hәr bir çәxsә
D) O yükü yükalanın nümayәndәsinә verir
E) Düzgün cavab yoxdur
196) Sual:Konosament neçә nüsxәdә buraxılır?
A) 2 vә ya 3
B) 1
C) 10 vә daha çox
D) 4
E) Düzgün cavab yoxdur
197) Sual:Nәqliyyat müqavilәlәrinin әsas vә müstәqil olubolmamasına görә növlәri
A) Çarter, konosament, tramp müqavilәsi
B) Dövriyyә daşıma sәnәdi vә qeyridövriyyә daşıma sәnәdi
C) Beynәlxalq nәqliyyat sazişlәri, beynәlxalq konvensiyalar
D) Yük daşıma müqavilәsi vә beynәlxalq müqavilәlәr
E) Yük daşıma müqavilәsi tәşkili haqqında, yük daşıma müqavilәsi, yardımçı müqavilәlәr
198) Sual:Beynәxalq müntәzәm daşımaların әsas yarım növlәri
A) avtomobil, dәniz vә hava nәqliyyatı ilә beynәlxalq müntәzәm daşımaları
B) dәniz, dәmir yolu vә hava nәqliyyatı ilә beynәlxalq müntәzәm daşımalr
C) qaimә, beynәlxalq müqavilәlәr vә çarter daşımaları
D) xәtti daşımalar, dairәvi daşımalar vә beynәlxalq qonşulararası daşımalar
E) tramp daşımaları vә xәtti daşımalar
199) Sual:Su nәqliyyatının digәr nәqliyyat növlәrinә münasibәtdә üstünlüklәri
A) maya dәyәrinin nisbәtәn ucuz olması
B) quru nәqliyyat növlәrinә nisbәtәn daha az yük götürmәsi
C) işin mövsümü olması

D) beynәlxalq, daxili vә gtranzit daşımaların hәyata keçirilnmәsi
E) gәminin tәhlükәsizliyi
200) Sual:Konosamentlә rәsmilәşdirilәn daşımalar
A) dәniz nәqliyyatı daşımaları
B) hava nәqliyyatı daşımaları
C) dәmir yolu daşımaları
D) dәniz vә hava nәqliyyatında daşımalar
E) dәniz, xәtti vә tramp daşımalarında
201) Sual:DAP bazis şәrtindә satıcı malı alıcının sәrәncamına vermәyә mәsuldur
A) Tәyinat limanında gәminin göyәrtәsindә
B) Göndәriş limanında gәminin göyәrtәsindә
C) göndәrmә mәntәqәsindә ekspeditora
D) razılaşdırılmış terminalda
E) alıcının şlkәsindә tәyinat mәntәqәsinә çatmış nәqliyyat vasitәsindә
202) Sual:Praktikada hansı terminlәrdәn daha çox istifadә edirlәr
A) DAT vә DAP
B) CİP vә CİF
C) FOB vә CİF
D) Exw vә DDP
E) Fas vә Fob
203) Sual: İnkotermisin terminlәri hansı bazış kateqoriyalarına görә qruplaşdırılır?
A) E, F, C, D
B) A, B, C, D
C) F, B, A, D
D) E, A, B, F
E) A, F, C, E

204) Sual:Bazis şәrtlәri müәyyәn edir
A) kim daşınmanı tәşkil edir vә xәrclәri ödәyir
B) daşıyıcını
C) alıcını
D) tәchizatçını
E) yüklәmә vә boşaltma ilә kim mәşğul olur
205) Sual:Dәniz daşınmasının FAS bazis şәrti h0әyata keçirilir
A) satıcının hesabına vә onun riskinә
B) alıcının hesabı vә riskinә
C) alıcının riskinә, satıcının isә hesabına
D) satıcının riskinә, alıcının isә hesabına
E) daşıyıcının riskinә vә onun hesabına
206) Sual:Alıcı daşınma ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәri vә risklәri öz üzәrinә götürmәklә malı satıcının müәssisәsindәn tәyinat yerinә çatdırmalıdır
A) CİF
B) CFA
C) FOB
D) EXW
E) FCA
207) Sual: İnkoterms ә hansı yeni terminlәr әlavә edilmişdir?
A) DES, DEQ
B) DDU, DDP
C) DAT, DAP
D) DAF, DAP
E) FAS, FOB
208) Sual: İnkoterms ә sonuncu dәyişikliklәr neçәnci ildә edilmişdir?
A) 1990cı ildә
B) 2010cu ildә

C) 2000ci ildә
D) 1980ci ildә
E) 1976cı ildә
209) Sual:Dәniz daşınmasının CİF bazis şәrti hәyata keçirilir
A) satıcının hesabına vә riskinә
B) satıcının riskinә, alıcının isә hesabına
C) alıcının riskinә, satıcının isә hesabına
D) alıcının hesabına vә riskinә
E) Düzgün cavab yoxdur
210) Sual:Hansı termin talıcıya minimal öhdәliklәr müәyyәn edir.?
A) FOB
B) CİF
C) DDP
D) EXW
E) DAT
211) Sual:Kommersiya terminlәrinin sayına neçә şәrt daxildir?
A) 8
B) 10
C) 11
D) 13
E) 16
212) Sual:Hansı termin satıcıya minimal öhdәlik verir?
A) DDP
B) FOB
C) CİF
D) DAT
E) Exw

213) Sual:KOTİF üzrә yükün çatdırılma müddәti ötürüldüyü halda, yük sahibi pretenziyanı yükü aldığı andan sonrakı neçә gün әrzindә tәqdim
etmәlidir
A) 30 gün
B) 45 gün
C) 50 gün
D) 60 gün
E) 90 gün
214) Sual:Beynәlxalq dәmiryolu әlaqәlәri üzrәHökümәtlәrarası tәşkilat(OTİF) neçәnci ildә yaradılıb
A) 1985ci ildә
B) 1980cı ildә
C) 1895ci ildә
D) 1970ci ildә
E) 1950ci ildә
215) Sual: A vә B әlavәlәri Beynәlxalq dәmiryol daşımaları haqqında Bern Konvensiyasına(KOTİF) neçәnci ildә әlavә edilib
A) 1980
B) 1966
C) 1954
D) 1950
E) 1926
216) Sual:Beynәlxalq dәmiryolu ilә sәrnişin vә baqaj daşımaları haqqında Konvensiya neçәnci ildә qәbul edilmişdir
A) 1890cı ildә
B) 1900cü ildә
C) 1915ci ildә
D) 1923cü ildә
E) 1925ci ildә
217) Sual:Bern Beynәlxalq dәmiryolu ilә yük daşımalar haqqında Konvensiya…qәbul edilmişdir

A) 1901ci ildә
B) 1923cü ildә
C) 1890cı ildә
D) 1895ci ildә
E) Düzgün cavab yoxdur
218) Sual:Dәmiryol daşımaları … km artıq mәsafәyә sәmәrәlidir
A) 400 km
B) 300 km
C) 500 km
D) 600 km
E) Düzgün cavab yoxdur
219) Sual:Sәrhәd dәmiryolu stansiyasında yüklәmәklә daşımaya aid deyil
A) Yük sәrhәd dmiryolu stansiyasında boşaldılır
B) Yük boşaldılmaqla yenidәn yüklәnir
C) Daxili hüquq normaları ilә tәnzimlәnir
D) Yük sәrhәd dәmiryolu stansiyasında bohaldılmır
E) Düzgün cavab yoxdur
220) Sual:Sәrhәd dәmiryol stansiyasında yükün verilmә qaydasından asılı olaraq daşımanın növlәri
A) Yüklәmәklә daşıma, növbә ilә daşıma
B) Yenidәn yüklәmәklә daşıma
C) Yükvurmasız daşıma yüklәmәklә daşıma
D) Nәqliyyat vasitәsini dәyişmәklә, yükvurmasız daşıma
E) Düzgün cavab yoxdur
221) Sual:Beynәlxalq dәmiryol daşımalarının bir vә ya bir neçә nәqliyyat sәnәdi ilә hәyata keçirilmәsinә görә növlәri:
A) Birbaşa daşıma
B) Tranzit daşıma
C) Qarışıq tranzit daşıma

D) Birbaşa olmayan birbaşa daşıma
E) Dolayı daşıma, birbaşa daşıma
222) Sual:Beynәlxalq dәmiryol daşımalarında birbaşa olmayan daşımaya aid deyil
A) Milli qaydalar әsasında hәyata keçirilir
B) Hәyata keçirilәn daşıma hәmin dövlәtin nәqliyyat sәnәdi ilә rәsmilәşdirilir
C) İki daşıma müqavilәsi bağlanır
D) Bir daşıma müqavilәsi bağlanır
E) Düzgün cavab yoxdur
223) Sual:Beynәlxalq dәmiryol daşımalarında birbaşa olmayan daşımaya aiddir
A) İki daşıma müqavilәsi bağlanır
B) Bir daşıma müqavilәsi bağlanır
C) Vahid daşıma sәnәdi ilә rәsmilәşdirilir
D) Bir neçә daşıyıcı tәrәfindәn yerinә yetirilir
E) Düzgün cavab yoxdur
224) Sual:Beynәlxalq dәmiryol daşımalarında birbaşa daşımaya aid deyil
A) Bir daşıma müqavilәsi bağlanır
B) Vahid daşıma sәnәdi ilә rәsmilәşdirilir
C) Bir neçә daşıyıcı tәrәfindәn yerinә yetirilir
D) İki daşıma müqavilәsi bağlanır
E) Düzgün cavab yoxdur
225) Sual:Beynәlxalq dәmiryol nәqliyyatında birbaşa daşımaya aiddir
A) Vahid daşıma sәnәdi ilә rәsmilәşdirilir
B) Bir neçә daşıyıcı tәrәfindәn yerinә yetirilir
C) Eyni müqavilә şәrtlәri әsasında hәyata keçirilir
D) Bir daşıma müqavilәsi bağlanır
E) Bütün cavablar doğrudur

226) Sual:Tranzit daşıma…
A) İki dövlәt arasında daşıma
B) Qonşu iki dövlәt arasında daşıma
C) Sәrhәdyanı dövlәtlәr arasında daşıma
D) Bir vә ya bir neçә dövlәtin әrazisi ilә 3 dövlәtә daşınma
E) Düzgün cavab yoxdur
227) Sual:Qonşu xarici dövlәtlәrin әrazisindә başa çatmasına görә beynәlxalq dәmiryol daşımaları növә bölünür
A) Qonşu daşıma, qarışıq daşıma
B) Birbaşa, qarışıq daşıma
C) Tranzit,qonşu daşıma
D) Tranzit, beynәlxalq daşıma
E) Düzgün cavab yoxdur
228) Sual:Beynәlxalq dәmiryol daşımalarının növlәri
A) Yük, sәrnişin, baqaj
B) Baqaj, yük, sәrnişin, yük baqajı
C) Yük baqajı, yük, sәrnişin, vaqon daşıma
D) Sistern daşıma, yük. sәrnişin, baqaj
E) Düzgün cavab yoxdur
229) Sual:Beynәlxalq dәmiryol daşımalarında yüklәmә yükgöndәrәn tәrәfindәn hәyata keçirilir
A) Xırda daşıma zamanı
B) Vaqonla daşıma zamanı
C) Birbaşa daşınma zamanı
D) Qarışıq daşıma zamanı
E) Düzgün cavab yoxdur
230) Sual:Beynәlxalq dәmiryollarında yükvurma daşıyıcı tәrәfindәn hәyata keçirilir
A) Xırda daşıma zamanı
B) Vaqonla daşıma zamanı

C) Yüklәrin marşrutla daşınması zamanı
D) Tranzit daşıma zamanı
E) Düzgün cavab yoxdur
231) Sual:Beynәlxalq dәmiryollarında xırda daşıma zamanı yük tәyinat yerinә…. çatdırılır
A) Uzun müddәtә
B) Qısa müddәtә
C) 20 gün әrzindә
D) Müqavilә ilә razılaşmaqla
E) Düzgün cavab yoxdur
232) Sual:Vaqonlarla daşıma zamanı yük …… çatdırılır
A) Uzun müddәtә
B) Qısa müddәtә
C) Aralıq müddәtә
D) Dolayı yolla
E) Düzgün cavab yoxdur
233) Sual:Beynәlxalq dәmiryol daşıması әsasәn …. Rәsmilәşdirilir
A) Müqavilә
B) Çarter
C) Konosament
D) Beynәlxalq qaimә
E) Heç bir cavab düzgün deyil
234) Sual:Beynәlxalq dәmiryol nәqliyyatının xüsusi daşıma növünә aiddir
A) Tәhlükәli yüklәrin daşınması
B) Vaqonlarla daşıma
C) Paravozlarla daşıma
D) Aralıq daşıma
E) Düzgün cavab yoxdur

235) Sual:Beynәlxalq dәmiryol nәqliyyatının xüsusi daşıma növünә aiddir
A) Yüklәrin marşrutla daşınması
B) Növbәli daşıma
C) Qaimә ilә daşıma
D) Taralarla daşıma
E) Düzgün cavab yoxdur
236) Sual:Beynәlxalq dәmiryol nәqliyyatının xüsusi daşıma növünә aiddir
A) Xırda daşıma
B) Qaimә ilә daşıma
C) İcazәli daşıma
D) Müqavilә ilә daşıma
E) Heç bir cavab düzgün deyil
237) Sual:Beynәlxalq dәmiryol daşımalarını tәnzimlәyir
A) BYD kitabçası
B) KOTİF
C) FİATA
D) BANİ
E) Düzgün cavab yoxdur
238) Sual:Beynәlxalq dәmiryol daşımalarının tәnzimlәnmәsinә aiddir
A) BYDM
B) DOPOQ
C) KOTİF
D) ABADA
E) BADMK
239) Sual:Beynәlxalq dәmiryol daşımalarının tәnzimlәnmәsinә aid deyil
A) KOTİF

B) OTİF
C) BYK
D) FİFA
E) BSK
240) Sual:Beynәlxalq dәmiryol daşımalarını….. tәnzimlәmir
A) Beynәlxalq müqavilәlәr
B) Hüquqi adәtlәr
C) mili qanunvericilik
D) BANİ
E) KOTİF
241) Sual:Dәmiryollarının beynәlxalq yükdaşımaları….tәnzimlәnir
A) Beynәlxalq Konvensiyalar vә KOTİF
B) Beynәlxalq sazişlәr vә mili qanunvericilik
C) Milli adәtlәr vә beynәlxalq müqavilәlәr
D) KOTİF vә BYK
E) Beynәlxalq müqavilәlәr, hüquqi adәtlәr vә mili qanunvericilik
242) Sual:Beynәlxalq dәmiryol daşımaları ….. tәnzimlәnir
A) beynәlxalq müqavilәlәr, beynәlxalq hüquqi adәtlәr
B) beynәlxalq müqavilәlәr, beynәlxalq hüquqi adәtlәr vә mili qanunvericilik
C) hüquqi adәtlәr,daxili qanunvericilik
D) hüquqi adәtlәr vә konvensiyalar
E) beynәlxalq sazişlәr vә konvensiyalar
243) Sual:KOTİF tәlәblәrinә görә yük tarasız tәqdim edildikdә dәmir yolu mәcburdur
A) yükü daşıma üçün qәbul etmәlidir
B) özü tara ilә qәbul etmәlidir
C) yükü qәbul etmәkdәn imtina etmәlidir
D) cәrimә tәtbiq etmәlidir

E) düzgün cavab yoxdur
244) Sual:MPK dәmir yolu ilә hansı daşımaları tәnzimlәyir
A) yük
B) sәrnişin
C) baqaj
D) turist
E) canlıları
245) Sual:MQK – dәmir yolu ilә hansı daşımaları tәnzimlәyir
A) sәrnişin
B) baqaj
C) turist
D) yük
E) canlıları
246) Sual:KOTİF qaydalar ına görә çatdırma müddәti...
A) birbaşa vә qarışıq
B) qarışıq vә kombinәedilmiş
C) birbaşa vә birbaşa –qarışıq
D) böyük sürәtlә vә kiçik sürәtlә
E) ümumi vә xüsusi
247) Sual:Vurulan zәrәrә görә dәmir yolu...ödәyir
A) 500frank
B) 20 dollar
C) 100 manat
D) 200 dollar
E) iki qat daşıma haqqı
248) Sual:Dәmiryolunda yükdaşımalara iddia müddәti..

A) iki il
B) 3 ay
C) 21 gün
D) bir il
E) düzgün cavab yoxdur
249) Sual:Dәmir yolu daşımalarında yük gecikdirilmәsinә iddialar irәli sürülür...
A) yük alınan andan iki ay әrzindә
B) yük göndәrilәn andan üç ay әrzindә
C) yük alınan andan üç ay әrzindә
D) yüklәmә stansiyasına çatdırılan andan iki ay әrzindә
E) düzgün cavab yoxdur
250) Sual: Böyük sürәtli yüklәrin çatdırılma müddәti
A) sutkada 500 km
B) sutkada 600 km
C) sutkada 300km
D) sutkada 400 km
E) düzgün cavab yoxdur
251) Sual: Kiçik sürәtli yüklәr üçün çatdırılma müddәti..
A) sutkada 500 km
B) sutkada 600 km
C) sutkada 300 km
D) sutkada 20 0 km
E) sutkada 400 km
252) Sual: Tәhlükәli yüklәrin daşınması üzrә Kodeks yaradılmışdır
A) “İnterkonterner” oksioner cәmiyyәti tәrәfindәn
B) BMT AİK qararı ilә nәqliyyat vә әlaqәlәr üzrә komissiyә hәmçinin tәhlükәli yüklәrin daşınması üzrә ekspertlәr Komitәsi çәrçivәsindә
yaradılmışdır

C) EKOSOS qәrarı ilә nәqliyyat vә әlaqәlәr üzrә Komissiya vә tәhlükәli yüklәrin daşınması üzrә ekspertlәr Komitәsi çәrçivәsindә
D) İnsan hәyatının dәnizdә qorunması üzrә Komfrans
E) düzgün cavab yoxdur
253) Sual:Tәhlükәli yüklәrin gәmilәrdә daşşnması haqqında beynәlxalq qayda neçәnci ildә qәbul edilmişdir
A) 1966
B) 1960
C) 1959
D) 1965
E) 1967
254) Sual:BYD kitabçası tәtbiq edilmәklә beynәlxalq yük daşımaları gömrük konvensiyası …. çәrçivәsindә hazırlanıb
A) BMT AİB
B) EKOSOS
C) YUNKTAD
D) FİATA
E) düzgün cavab yoxdur
255) Sual:Karnet TİK vasitәlәrinin
A) avtomobil vasitәlәrinin idxal vә ixrac ilә bağlı beynәlxalq gömrük sәnәdidir
B) avtomobil daşımalarında yükә aid olan gömrük sәnәdidir
C) dәmiryol daşımalarında gömrük sәnәdidir
D) nәqliyyatın tәhlükәsizliyi haqqında beynәlxalq deklorasiya
E) düzgün cavab yoxdur
256) Sual: Karnet de paccajbu…
A) avtomobil vasitәlәrinin idxal vә ixrac ilә bağlı beynәlxalq gömrük sәnәdidir
B) avtomobil daşımalarında yükә aid olan gömrük sәnәdidir
C) dәmiryol daşımalarında gömrük sәnәdidir
D) nәqliyyatın tәhlükәsizliyi haqqında beynәlxalq deklorasiya
E) düzgün cavab yoxdur

257) Sual: TİF dekloresiyası bu
A) avtomobil vasitәlәrinin idxal vә ixrac ilә bağlı beynәlxalq gömrük sәnәdidir
B) avtomobil daşımalarında yükә aid olan gömrük sәnәdidir
C) dәmiryol daşımalarında gömrük sәnәdidir
D) nәqliyyatın tәhlükәsizliyi haqqında beynәlxalq deklorasiya
E) düzgün cavab yoxdur
258) Sual: Yüklәrin dәmiryolu ilә daşımaları, hansı halda bir birbaşa daşıma olur
A) bir ölkәdә bir daşıma sәnәdi ilә
B) Rusiyada bir daşıma sәnәdi ilә
C) Azәrbaycanda bir daşıma sәnәdi ilә
D) İki vә daha artıq ölkәdә bir daşıma sәnәdi ilә
E) düzgün cavab yoxdur
259) Sual:Dәmiryolu daşımaları bölünür
A) birbaşa vә qarışıq
B) birbaşa vә birbaşaqarışıq
C) qarışıq vә kombinә edilmiş
D) birbaşa vә kombinәedilmiş
E) düzgün cavab yoxdur
260) Sual:Birbaşa dәmiryolu daşımalarından iştirak edir
A) avtomobil yolları
B) avtomobil yollarından başqa nәqliyyat digәr növlәri
C) dәmir yolları
D) dәmir yollarından başqa, nәqliyyatın digәr növlәri
E) düzgün cavab yoxdur
261) Sual:Birbaşa qarışıq dәmiryolu daşımalarında iştirak edir
A) avtomobil yolları

B) avtomobil yollarından başqa digәr nәqliyyat növlәri
C) dәmir yolu
D) dәmir yolundan başqa nәqliyyatın digәr növlәri
E) düzgün cavab yoxdur
262) Sual:Birbaşa dәmiryolu xәtlәri …. olur
A) qarışıq kombinә edilmiş
B) qeyrimüntәzәm
C) açıq vә bağlı
D) yüklәnmiş vә yüklәnmәmiş
E) düzgün cavab yoxdur
263) Sual:Dәmiryol daşımalarından baölanmış müqavilә qüvvәyә minir….
A) yük tәyinat mәntәqәsinә çatdıqdan sonar
B) malların yüklәnmәyә qәbulundan sonar
C) stansiya tәrәfindәn yükün qaimә ilә birlikdә qәbulundan sonar
D) yüklәrin dәmiryol vaqonlarına yüklәnmәsi anından
E) düzgün cavab yoxdur
264) Sual:KOTİF fәaliyyәtә başlamışdır
A) 1980
B) 1982
C) 1985
D) 1986
E) 1990
265) Sual:KOTİFin A bölmәsi ….. daşımalarının şәrtlәrini müәyyәn edir
A) sәrnişin
B) yük
C) baqaj
D) canlıları

E) düzgün cavab yoxdur
266) Sual:KOTİFin B bölmәsi daşımalarının şәrtlәrini müәyyәn edir
A) sәrnişin
B) yük
C) baqaj
D) düzgün cavab yoxdur
E) canlıları
267) Sual:MPKnın vahid qaydaları hansı daşımalara aiddir
A) müәyyәn avtomobil yollarına
B) bütün dәmiryolu xәtlәri ilә
C) müәyyәn dәmiryolu xәtlәrilә
D) bәzi avtomobil yolları ilә
E) düzgün cavab yoxdur
268) Sual:Dәmir yolu daşımalarının hüquqi tәnzimlәnmәsi
A) BSK
B) BYK
C) KOTİF
D) Nәqliyyat haqqında qanun
E) ABADA
269) Sual:Nәqliyyat әmәliyyatının obyektinә görә beynәlxalq dәmir yolu daşımalarının tәsnifatı
A) Yük, sәrnişin daşıması, yük baqaj daşımaları
B) Tranzit yük daşıması, birbaşa daşıma vә birbaşa olmayan daşıma
C) Daxili vә xarici daşıma
D) Yüklәmәklә daşıma, yük vurmasız daşıma
E) Yenidәn göndәrilmәklә yük daşıma, beynәlxalq dövlәtlәrarası daşıma
270) Sual:KOTİF (beynәlxalq dәmir yol daşımaları haqqında Bern Konvensiyası)ә üzv olmayan ölkәlәr.

A) SSRİ tәrkibinә daxil olan müttәfiq respublikalar
B) Avropa ölkәlәri
C) Hindistan
D) Şimali Afrika
E) Yaxın vә Orta Şәrq ölkәlәri
271) Sual:KOTİF (beynәlxalq dәmir yol daşımaları haqqında Bern Konvensiyası) Konvensiyası nә zaman qüvvәyә minmişdir
A) 1965
B) 1972
C) 1954
D) 1985
E) 1980
272) Sual:Dәmiryol nәqliyyat vasitәlәrinin üstünlüklәrinә aiddir…
A) yüklәrin qalaq şәklindә olması
B) oğurluq üçün әlverişli şәraitin olması
C) yüklәrin möhkәm şәkildә qablaşdırılması
D) müxtәlif yüklәrin әn geniş çeşiddә daşınması
E) yolda tәrkibin yenidәn formalaşdırılmasıvacibliyi
273) Sual:Beynәlxalq Avtomobil Nәqliyyatı İttifaqı (BANİ) baş ştabı harada yerlәşir...
A) Varşava
B) Paris
C) Monreal
D) Cenevrә
E) Moskva
274) Sual: Beynәlxalq Avtomobil Nәqliyyatı İttifaqı (BANİ) yaradılıb....
A) 1945
B) 1946
C) 1949

D) 1948
E) 1950
275) Sual:Konvensiyaya әsasәn yükün qismәn itdiyi, zәdәlәndiyi vә ya tәyinat yerinә gec çatdırıldığı hallarda iddia müddәti hesablanır....
A) Tәrәflәrin razılığı ilә müәyyәn edilmiş çatdırılma müddәtindәn 30 gün sonra
B) Çatdırılma günündәn
C) Daşıyıcının yükü qәbul etdiyi müddәtdәn 60 gün sonra
D) Müqavilә bağlandıqdan 30 gün sonra
E) Düzgün cavab yoxdur
276) Sual:KDPQgörә avtodaşımalarda iddia müddәti …il müәyyәn edilir
A) 11 il
B) 2 ilә qәdәr
C) 3 ilә qәdәr
D) 1 il
E) Düzgün cavab yoxdur
277) Sual:Yükün tәyinat yerinә gec çatdırıldığı hallarda yükalan daşıyıcıya yazılı pritenziya vermәlidir ki, bunun üçün …günlük müddәt müәyyәn
edilir
A) 21 gün
B) 20 gün
C) 7 gün
D) 9 gün
E) 6 gün
278) Sual:әgәr yükün itirilmәsi vә zәdәlәnmәsi aşkar halda mәlum olmazsa, onda yük alan…gündәn gec olmayaraq bu barәdә daşıyıcıya yazılı
surәtdә bildiriş vermәlidir
A) 21 gün
B) 20 gün
C) 7 gün
D) 8 gün

E) 6 gün
279) Sual:Avtodaşıyıcı yükün hamısı yaxud müәyyәn hissәsinin itirilmәstnә görә kompensasiya verilmәlidir
A) Brutto çәkisinin hәr itirilәn kq üçün – 8,03SDR
B) Brutto çәkisinin hәr itirilәn kq üçün – 8,13 sdr
C) Netto çәkisinin hәr itirilәn kq üçün – 8,23 SDR
D) Brutto çәkisinin hәr itirilәn kq üçün  8,33 SDR
E) Düzgün cavab yoxdur
280) Sual:Avtomobil daşımalarında yük itmiş hesab olunur…müddәtә çatdırılmırsa
A) Razılaşdırılmış müddәtdәn 60 gün keçәrsә
B) Razılaşdırılmış müddәtdәn 40 gün keçәrsә
C) Razılaşdırılmış müddәtdәn 20 gün keçәrsә
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Razılaşdırılmış müddәtdәn 30 gün keçәrsә
281) Sual:Avtomobil daşınmasında yük itmiş hesab edilir, әgәr o…müddәtindә çatdırılmırsa
A) Razılaşdırılmış müddәtdә yükü daşımaq üçün qәbul edildikdәn sonrakı 60 gün әrzindә
B) Yükün daşımaq üçün qәbulundan 40 gün sonra
C) Yükün daşımaq üçün qәbulundan 30 gün keçәrsә
D) Yükün daşınmaq üçün qәbulundan 20 gün keçәrsә
E) Düzgün cavab yoxdur
282) Sual:Daşıyıcı mәsuliyyәtdәn azad edilir
A) Әgәr ziyan avtonәqliyyat vasitәsiinin nasazlığı üzündәn baş verәrsә
B) Açıq yük maşınlarının istifadәsi yük qaimәsinә әsasәn razılaşdırılır
C) Әgәr daşıma xüsusi avadanlıqlarla(soyuqdan, istidәn vә s.) tәchiz edilmiş nәqliyyat vasitәsilә daşınarsa
D) Әgәr ziyan daşıyıcının sәhvi üzündәn baş veribsә
E) Düzgün cavab yoxdur
283) Sual:Daşıyıcı mәsuliyyәtdәn azad edilmir, әgәr aşağıdakı hallar baş verәrsә

A) Daşıyıcının düzgün olmayan hәrәkәti üzündәn
B) Daşıyıcının sәhlәnkarlığı üzündәn
C) Malların spesifik daşınması zamanı
D) Elә bir şәrait yaranır ki, Daşıyıcı ziyandan qaça bilmir
E) Nәqliyyat vasitәsinin nasazlıbı üzündәn vә sürücünün ehtiyatsızlığına görә
284) Sual:Daşıyıcı mәsuliyyәtdәn azad edilir
A) Malın bütövlükdә itkisi
B) Malın müәyyәn hissәsinin itirilmәsi
C) Malın qәbulunda çatdırılmaya qәdәr olan dövrdәki ziyana görә
D) Çatdırmanın gecikdirilmәsi
E) Daşıyıcıdan asılı olmayan sәbәblәr üzündәn baş verәn qәza zamanı
285) Sual:Hansı sәnәd yükpaylayıcı sәnәd sayılır
A) Konosament
B) Aviaqaimә
C) Avtomobil nәqliyyatı sәnәdi
D) Avtomobil nәqliyyatı qaimәsi
E) Düzgün cavab yoxdur
286) Sual:әgәr müxtәlif adda mallar, partiyalara bölünәrәk müxtәlif nәqliyyat vasitәlәrindә daşınarsa daşıyıcı әlavә qaimә tәlәb edә bilmәz
A) Hәr nәqliyyat vasitәsinә görә
B) Hәr mal növünә görә
C) Hәr partiya mal növünә görә
D) Hәr mal vahidinә görә
E) Hәr daşıyıcıyı görә
287) Sual:Qaimәlәr necә paylaşdırılır
A) 1ci vә 2ci nüsxәlәr yükgöndәrәnә, 3cü nüsxә isә daşıyıcıda qalır
B) 1ci nüsxә yükә әlavә olunur, 2ci nüsxә daşıyıcıda qalır, 3cü nüsxә yükgöndәrәnә verilir
C) 1ci vә 3cü nüsxәlәr daşıyıcıda qalır, 2ci nüsxә isә yükә әlavә edilir

D) 1ci nüsxә yükgöndәrәndә olur, 2ci nüsxә yükә әlavә edilir, 3cü nüsxә daşıyıcıda qalır
E) Düzgün cavab yoxdur
288) Sual:Qaimәni Kim tәsdiqlәyir
A) Yükgöndәrәn
B) Daşıyıcı
C) Daşıyıcı vә yükgöndәrәn
D) Yükalan vә daşıyıcı
E) Yükgöndәrәn vә yükalan
289) Sual:Qaimә…. Nüsxәdә verilir
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) Düzgün cavab yoxdur
290) Sual:Avtomobil nәqliyyatı ilә yüklәrin daşınması üçün daşıma sәnәdi hansıdır
A) Konosament
B) Nәqliyyat sәnәdi
C) Faktura
D) Qaimә
E) Düzgün cavab yoxdur
291) Sual:Yüklәrin çatdırılması zamanı onların itirilmәsi, zәdәlәnmәsi yaxud vaxtında çatdırılmması riski aid deyil
A) birinci daşıyıcı
B) axırıncı daşıyıcı
C) hadisә baş verәn zaman itkini müәyyәnlәşdirәn daşıyıcı
D) mal sahibi ilә müqavilәyә әsasәn daşımanı hәyata keçirәn ekspeditor
E) eyni zamanda bir neçә daşıyıcı ilә

292) Sual:әgәr avtonәqliyyat daşınması bir müqavilә ilә tәnzimlәnәrsә, bir neşә daşıyıcı ilә hәyata keçirilәrsә
A) birinci daşıyıcı bütün әmәliyyat üzrә daşınmanın mәsuliyyәtini daşıyır
B) ikinci daşıyıcı bütün әmәliyyat üzrә daşınmanın mәsuliyyәtini daşıyır
C) axırıncı daşıyıcı mәsuliyyәt daşıyıcı
D) әsas daşıyıcı mәsuliyyәt daşıyır
E) әmәliyyatı hәyata keçirәn bütün daşıyıcılar mәsuliyyәt daşıyır
293) Sual:KDPQ tәtbiq edilmir:
A) әgәr yükün daşınması vә çatdırılması müqavilәyә әsasәn ayrıayrı dövlәtlәrdә yerlәşәrsә konvensiyanın üzv olan dövlәt
B) әgәr yükün daşınması vә çatdırılması müqavilәyә әsasәn ayrıayrı dövlәtlәrdә yerlәşәrsә, bu halda hәr iki ölkә Konvensiyanın üzvü olmalıdır
C) mebel daşımalarına
D) dövlәt müәssisәlәri ilә daşınması yüklәrә
E) düzgün cavab yoxdur
294) Sual:KDPQ – istifadә olunur
A) beynәlxalq poçt daşımaları haqqında konvensiyada
B) әgәr yükün daşınması vә çatdırılmas ayrıayrı ölkәlәrdә yerlәşirsә, Konvensiyaya üzv olan ölkә әsas götürülür
C) ölülәrin daşınmasına
D) mebellәrin daşınması
E) düzgün cavab yoxdur
295) Sual:Avtomobil nәqliyyatı ilә beynәlxalq yük daşımalar haqqında Konvensiya qüvvәyә minmişdir
A) 1956 il
B) 1967 il
C) 1965 il
D) 1976 il
E) 1950 il
296) Sual:Beynәlxalq avtomobil nәqliyyatı ilә yük daşımalar haqqında Konvensiya neçәnci ildә qәbul edilmişdir
A) 1956 il Bern
B) 1957 il Cenevre

C) 1958 il Varşava
D) 1956 il Cenevre
E) 1957 Varşava
297) Sual:Avtomobil nәqliyyatı ilә yüklәrin beynәlxalq daşıması hansı Konvensiya ilә tәnzimlәnir
A) KPDQ
B) KQDP
C) KDPQ
D) QKPD
E) GMR
298) Sual:ABADA qeyri kommersiya tәşkilatı kimi neçәnci ildә yaradılmışdır
A) 1990
B) 1995
C) 2008
D) 2001
E) 1993
299) Sual:Qaimә ilә rәsmilәşdirilәn beynәlxalq daşımalar
A) Dәmir yolu, avtomobil vә hava nәqliyyatı
B) Dәniz, hava vә dövlәtlәrarası daşıma
C) Yük, dәniz vә qeyrimüntәzәm daşımalar
D) Tranzit, hava vә dәniz daşımaları
E) Dövriyyә daşıma sәnәdi vә qeyridövriyyә daşıma sәnәdi
300) Sual:Beynәlxalq avtomobil daşımalarında tranzit icazә nәdir?
A) ikitәrәfli icazә
B) universal icazә c) tranzit icazә
C) Nәqliyyat vasitәsinә nә yükvurma ölkәsi, nә dә yük boşaltma ölkәsi olmayan dövlәtin әrazisindәn keçmәyә hüquq verәn sәnәd
D) Saziş iştirakçısı olan digәr dövlәtin әrazisindә yerlәşәn mәntәqә vә 3cü dövlәtin әrazisindә yerlәşәn mәntәqә arasındakı daşıma
E) qeyrimüntәzәm, müntәzәm vә mәkik daşıma

301) Sual:Sәrnişin daşımaları neçә yerә bölünür?
A) müntәzәm, qeyrimüntәzәm daşıma
B) tramp daşıma , müntәzәm daşıma
C) qeyrimüntәzәm, müntәzәm vә mәkik daşıma
D) müntәzәm vә mәkik daşıma
E) tranzit daşıma vә universal daşıma
302) Sual:Hansı Konvensiya Byenәlxalq avtomobil daşımaları zamanı gömrük prosedurunun tәnzimlәyir?
A) BYD kitabçası
B) Yol hәrәkәti haqqında beynәlxalq Paris Konvensiyası
C) dövlәtlәrarası ikitәrәfli sazişlәr
D) Cenevrә Konvensiyası
E) Tez korlanan qida mәhsullarının beynәlxalq daşıması vә bu daşımalar üçün istifadә olunan xüsusi nәqliyyat vasitәlәri haqqında Saziş ( TDS)
303) Sual:Qaimәnin nüsxәlәri neçә paylaşdırılır
A) yükgöndәrәn, daşıyıcı vә gömrük mәntәqәsinә
B) yükgöndәrәn , yükә әlavә edilir, daşıyıcıda qalır
C) mal sahibinә , yükgöndәrәn vә yükaparan
D) yükdaşıyıcısına vә gömrük idarәsinә
E) yüksahibi vә yükdaşıyan
304) Sual:Qaimә neçә nüsxәdә tәrtib edilir?
A) 2
B) 4
C) 3
D) 1
E) 6
305) Sual:Byenәlxalq yük daşıması müqavilәsi hansıdır?
A) yol hәrәkәti lisenziyası

B) ticarәt müqavilәsi
C) fraktetmә
D) hesab faktura
E) qaimә
306) Sual:Beynәlxalq yük daşınması müqavilәsi hansı sәnәdlә rәsmilәşdirilir:
A) daşıma sәnәdi
B) konosament
C) hesabfaktura
D) nәqliyyat sәnәdi
E) tәhviltәslim sәnәdi
307) Sual:Beynәlxalq yük daşıması müqavilәsindә iştirak etmәyәn tәrәf?
A) yükdaşıyan
B) nәqliyyat sahibi
C) daçıyıcı
D) yükalan
E) yükgöndәrәn
308) Sual:Beynәlxalq yük daşıması müqavilәsinin tәrәflәri
A) daşıyıcı vә mal sahibi
B) daşıyıcı vә yükgöndәrәn
C) daçıyıcı vә yükalan
D) yükgöndәrәn , yükalan
E) daşıyıcı , yükgöndәrәn vә yükalan
309) Sual:Beynәlxalq avtomobil yük daşımalarında tramp daşımalarına aid deyil?
A) müxtәlif marşrutlarla heyata keçirilir
B) yük sahibi ilә razılaşdırılmış müddәt әrzindә çatdırılır
C) eyni nәqliyyat vasitәilә daşınır
D) dәqiq müәyyәnlәşdirilmiş marşrutlar üzrә hәyata keçirilir

E) avtomobillәrlә daşınan yüklәrin әsas kütlәsinin bu daşımaların payına düşür
310) Sual:Beynәlxalq avtomobil yük daşımaları öz xüsusiyyәti vә xarakterinә görә nәçә kateqoriyaya bölünür:
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
311) Sual:Aşağdakılardan hansı beynәlxalq avtomobil nәqliyyatı sahәsindә әsas sazişdir?
A) yol hәrәkәti haqqında konvensiya
B) konteynerlәrә dair Gömrük Konvensiyası
C) beynәlxalq avtomagistrallar haqqında Avropa Sazişi
D) beynәxlalq yük daşınması müqavilәsi (BYDM)
E) beynәlxalq avtomobil daşımalarını hәya keçirәn nәqliyyat vasitәlәri heyәtinin işinә dair Avropa Sazişi
312) Sual:Beynәlxalq avtonәqliyyat prosesi iştirakçılarına aid deyil
A) daçıyıcı
B) yükgöndәrәn
C) yüksalan
D) sәrnişin
E) baqaj sahibi
313) Sual:Avtomobil nәqliyyat növünün çatışmayan cәhәtlәrinә aiddir
A) Sәfәrbәr olunma qabiliyyәti
B) Tәcililik
C) yol şәbәkәsindәn asılı olması
D) Müasir çatdırma üsullarının tәşkili imkanları
E) Yüklәrin mühafizәsi
314) Sual:Beynәlxalq daşımaların әmәlә gәlmә sәbәbi

A) Mәdәni әmәkdaşlığın әmәlә gәlmәsi
B) Daxili daşımaların inkişafı
C) Xarici iqtisadi ticarәt
D) Elm vә texnikanın inkişafı
E) Iki vә daha artıq ölkәnin әrazisindә hәyata keçirilir
315) Sual:Boru kәmәri nәqliyyatının növlәri
A) qaz kәmәri, elektrik kәmәri
B) neft vә qaz kәmәri
C) neft, qaz vә su kәmәri
D) maye halında mal ixracı kәmәri
E) neft, qaz, sistem daşımaları
316) Sual:Boru kәmәri nәqliyyatının üstünlüklәri
A) yüklәri tez vә böyük hәcmdә ötürmәk imkanı
B) yollarda tıxaclar
C) korroziya uğraması
D) müvafiq infrastrukturunun yaradılmasının qiymәtcә baha olması
E) texniki xidmәtin tәlәblәrinә riayәt olunmaması
317) Sual:Magistral boru kәmәrinin texniki xarakteristkasına aiddir...
A) daşınmaz әmlak növünә
B) daşınar әmlak növünә
C) yüksәk tәhlükә mәnbәyinә
D) yüksәk standartlara
E) qeyriuniversal nәqliyyat növünә
318) Sual:Magistral boru kәmәrinin istismarı tәlәb edir....
A) texnoloji rejimә ciddi riayәt edilmәsi
B) әsaslı tәmir işlәri
C) cari tәmir işlәrinin hәyata keçirilmәsi

D) boru kәmәri sisteminin әsas hissәlәrinin inşaası
E) daşınmaz әmlak növünә aidiyyatı
319) Sual:boru kәmәri nәqliyyatının üstün cәhәtlәrinә aid deyil
A) hava şәraitindәn asılı olmaması
B) mәhsulun nәql edilmәsindә fasilәlәrin olmaması
C) maya dәyәrinin aşağı olması
D) müxtәlif malların daşınması
E) mәhsulun nәqledilmә prosesinin mexaniklәşdirilmәsi
320) Sual:Boru kәmәri nәqliyyatının üstünlüyü
A) mәhsulun nәql edilmә prosesinin yüksәk avtomatlaşdırma dәrәcәsi
B) birtәrәfli nәqletmә
C) müxtәlif tipli mәhsulların nәql edilmәsi
D) iqlim şәraitindәn asılı olması
E) maya dәyәrinin çox olması
321) Sual:Boru kәmәri nәqliyyatında çatışmayan cәhәtlәr...
A) texniki xidmәtlәrin tәlәblәrinә riayәt olunmaması
B) әtraf mühütğә zәrәri
C) yollarda tıxaclar
D) daşıma zamanı sәs
E) tullantı qazlar
322) Sual:Boru kәmәri nәqliyyatının üstün cәhәtlәrinә aiddir
A) yollarda tıxacların az olması
B) maya dәyәrinin dәyihkәn olması
C) әtraf mühütә zәrәrli tәsirinin qarşısının alınması
D) mәhsulların tez vә böyük hәcmdә ötürülmәs
E) layihәlәndirmә işlәrinin tez vә ucuz başa gәlmәsi

323) Sual:Boru kәmәri nәqliyyatının xüsusiyyәtlәrinә daxil deyil
A) boru kәmәri nәqliyyatında daşıma vasitәlәrindәn istifadә olunmur
B) boru kәmәri nәqliyyatında daşıma vasitәlәrindәn istifadә olunur
C) iqlim şәraitindәn asılı deyildir
D) idarә olunma rejimi sadәdir
E) boru kәmәrinin istismarı sadәdir
324) Sual:Magistral boru kәmәri nәqliyyatı hansı kateqoriyaya aiddir?
A) yüksәk tәhlükә mәnbәyi
B) universal daşıma kateqoriyasına
C) texnoloji rejimә riayәt edilmәsi
D) müxtәlif yüklәrin daşınması
E) iqlimdәn asılı olması kateqoriyası
325) Sual:ARda magistral boru kәmәri sahәsindә münasibәtlәr .. tәnzimlәnir?
A) B\x qanunlar
B) milli adәtlәr
C) ARnın müvafiq qanunvericiliyi ilә
D) Nәqliyyat haqqında qanun
E) Milli Mәclisin qәrarları ilә
326) Sual:Magistral nәqliyyata hansı nәqliyyat vasitәlәri aiddir?
A) universal nәqliyyat
B) umumi istifadәdә olan nәqliyyat
C) qeyriuniversal nәqliyyat
D) ümumi istifadәdә olmayan nәqliyyat
E) boru kәmәri, dәniz, hava, dәmir yolu, avtomobil vә su nәqliyyatı
327) Sual:Qeyriuniversal nәqliyyat növünә aiddir:
A) dәniz nәqliyyatı
B) hava nәqliyyatı

C) avtomobil nәqliyyatı
D) boru kәmәri nәqliyyatı
E) dәmir yolu nәqliyyatı
328) Sual:İxtisaslaşmış nәqliyyat növünә aiddir
A) boru kәmәri nәqliyyatı
B) dәniz nәqliyyatı
C) hava nәqliyyatı
D) çay nәqliyyatı
E) su nәqliyyatı
329) Sual:Universal nәqliyyat növünә daxil deyil:
A) dәmir yolu nәqliyyatı
B) su nәqliyyatı
C) boru kәmәr nәqliyyatı
D) avtomobil nәqliyyatı
E) hava nәqliyyatı
330) Sual:Ümumi istifadәdә olan nәqliyyat növlәrinә aiddir
A) dәmir yolu, dәniz, avtomobil yolu nәqliyyatı
B) dәniz, hava vә boru kәmәr nәqliyyatı
C) dәniz, dәmir yolu, hava, su, avtomobil vә boru kәmәr nәqliyyatı
D) dәniz,dәmir yolu, avtomobil, su, hava vә boru kәmәr nәqliyyatı
E) quru nәqliyyatı, su nәqliyyatı vә hava nәqliyyatı
331) Sual:İşçi funksiyası baxımından nәqliyyat neçә növә bölünür:
A) 3
B) 4
C) 2
D) bir növü var
E) 5

332) Sual:Tәsәrrüfat fәaliyyәti baxımından nәqliyyat vasitәlәri neçә yerә bölünür?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 7
E) 6
333) Sual:b\x boru kәmәr nәqliyytının yaranma sәbәbi
A) boru kәmәri ilә nәqletmәnin tәhlükәsizliyi
B) neft vә qaz ehtiyatlarının bir ölkәdәn digәrinә nәql olunması
C) su, neft vә karbohidrogen mәhsullarının boru kәmәri ilә nәql edilmәsi
D) universal nәqliyyat vasitәsi olması
E) daha ucuz başa gәlmәsi
334) Sual:B\x boru kәmәr nәqliyyatının hüququ mәnbәyi:
A) beynәlxalq sazişlәr vә milli adәtlәr
B) beynәlxalq müqavilәlәr vә nәqliyyat qanunu
C) b\x müqavilәlәr vә milli qanunvericilik
D) “Energetika Partiyası Müqavilәsi”
E) b\x saziş vә müqavilәlәr
335) Sual:B\x boru kәmәr nәqliyyat hüququnun sahәvi prinsiplәrinә daxil deyil
A) dövlәtin boru kәmәr nәqliyyat kommunikasiya xәtlәrinin ona mәxsus olan hissәsinә suverenliyi
B) dövlәtin bütün nәqletmә fәaliyyәtinә görә b\x mәsuliyyәt
C) b\x hüquqi prinsiplәrә uyğun olaraq hәyata keçirilmәsi
D) qarşılıqlı faydalı әmәkdaşlıq
E) enerji daşıyıcılarının daxili qiymәtinin artması
336) Sual:Beynәlxalq boru kәmәr nәqliyyat hüququnun spesifik hüquqi tәnzimetmә predmetinә aid deyil:
A) ticarәt, tarif vә nәqliyyat

B) boru kәmәrlәrinә vә nәql edilәn mәhsullara sahiblik
C) dövlәtlәrarası münasibәtlәr
D) ekoloji tәhlükәsizliyin tәmin olunması
E) texniki etibarlılığın tәmin olunması
337) Sual:B\x boru kәmәr nәqliyyat hüququnun subyektlәrinә aiddir:
A) dövlәtlәr
B) magistral boru kәmәrlәrinin tiki ntisi vә vә istismarı zamanı tәbii ehtiyatlardan istifadә qaydaları
C) istehsalat vә kommersiya fәaliyyәtinin dövlәt tәnzimlәnmәsi
D) magistral boru kәmәrlәri
E) boru kәmәrlәrinә vә nәql edilәn mәhsullara sahiblik
338) Sual:B\x boru kәmәr nәqliyyat – hüquq münasibәtlәrinin obyektinә aiddir
A) Magistral boru kәmәri nәqliyyatının sahiblәri vә ya belә nәqliyyatı qanuni әsaslarla idarә edәn şәxslәr
B) Magistral boru kәmәr nәqliyyat sisteminin operatorları
C) Boru kәmәrlәrinә vә nәql edilәn mәhsullara sahiblik
D) Magistral neft kәmәrlәrinin tәhlükәsiz fәaliyyәt göstәrmәsini hәyata keçirәn şәxslәr
E) magistral boru kәmәri nәqliuuat sistemi
339) Sual:Beynәlxalq boru kәmәr nәqşliyyat hüquq subinstitutu bölmәlәrinә aiddir:
A) Beynәlxalq boru kәmәri nәqliyyatı ilә neft vә qaz mәhsullarının nәqletmә hüququ
B) b\x boru kәmәr nәqliyyatı ilә neft vә karbohidrogen mәhsullarının nәqletmә hüququ
C) B\x boru kәmәr nәqliyyatı ilә su, neft vә qaz mәhsullarının nәqletmә hüququ
D) B\x boru kәmәri nәqliyyatı ilә neft, qaz vә neft mәhsullarının nәqletmә hüququ
E) b\x boru kәmәr nәqliyyatı ilә neft, qaz vә karbohidrogen qazların nәqletmә hüququ.
340) Sual:Aşağıdakı ...... nәqliyyat sığortasının növünә aiddir
A) lokomativlәrin sığortası
B) insan hәyatının sığortası
C) mәsuliyyәt sığortası
D) tibbi sığorta

E) metronun sığortası
341) Sual:Aviasiya fәaliyyәti zamanı vurulan zәrәrә görә aşağıdakı mәsuliyyәt növlәrinin icbari sığortası tәlәb olunmur
A) ekipaj üzvlәrinin sağlamlığına vurulan zәrәrә görә mәsuliyyәt
B) hava gәmisinin sәrnişinlәrinin hәyatına vurulan zәrәrә görә mәsuliyyәt
C) yükgöndәrәnin әmlakına vurulan zәrәrә görә mәsuliyyәt
D) üçüncü şәxslәrin hәyatına vurulan zәrәrә görә mәuliyyәt
E) sәrnişinlәri yola salanların mәsuliyyәti
342) Sual:Aviasiya fәaliyyәti zamanı vurulan zәrәrә görә aşağıdakı mәsuliyyәt növlәrinin icbari sığortası tәlәb olunmur
A) ekipaj üzvlәrinin hәyatına vurulan zәrәrә görә mәsuliyyәt
B) hava gәmisinin sәrnişinlәrinin sağlamlığına vurulan zәrәrә görә mәsuliyyәt
C) yükalanın әmlakına vurulan zәrәrә görә mәsuliyyәt
D) üçüncü şәxslәrin әmlakına vurulan zәrәrә görә mәuliyyәt
E) sәrnişinlәri qarşılayanların mәsuliyyәti
343) Sual:Halhazırda Yaşıl kart sistemindә neçә dövlәt iştirak edir
A) 20
B) 25
C) 40
D) 50
E) 30
344) Sual:ARsı Yaşıl kart sistemindә iştirak edirmi?
A) bәli
B) xeyr
C) 1980 ildә qoşulub
D) 1956 ildә qoşulub
E) 2000 ildә qoşulub
345) Sual:Sığorta münasibәtlәrindә daha hansı sığorta sertifikatindan istifadә olunur

A) mavi kart
B) sarı kart
C) göy kart
D) gözlәmә kartı
E) xәbәrdarlıq kartı
346) Sual: Avtonәqliyyat vasitәlәri sahiblәrinin mülki mәsuliyyәtinin icbari sığortası haqqında Avropa Sazişi neçәnci ildә bağlanmışdır
A) 1960 il
B) 1955
C) 1959
D) 1974
E) 1992
347) Sual:Avtonәqliyyat vasitәsinin sahibinә Yaşıl kart sığorta polisini hansı tәşkilat verir
A) yerli şirkәt
B) Avropa Şurası
C) dövlәt tәşkilatı
D) milli sığorta tәşkilatları
E) Nәqliyyat Nazirliyi
348) Sual: Yaşıl kart sistemi hansı ölkәlәrin әrazisindә qüvvәdәdir
A) qonşu dövlәtlәrin
B) tranzit dövlәtlәrin
C) Avropa ölkәlәrinin çoxunda
D) Afrika ölkәlәrindә
E) Amerika ştatlarında
349) Sual: Yaşıl kart sisteminin mәqsәdi.....
A) zәrәrçәkәni müdafiә etmәk
B) sığortaçı vә zәrәrçәkәnlә hesablaşma münasibәtlәrini rәsmilәşdirmәk
C) hava daşımalarında istifadә etmәk

D) dәniz daşımalarında istifadә
E) sığortaçı vә zәrәrçәkәnlә hüquqi münasibәtlәrini rәsmilәşdirmәk
350) Sual:Beynәlxalq dәniz daşımalarında sığorta .....formada hәyata keçiri¬¬lir
A) mәcburi
B) könüllü
C) icbari
D) şirkәt tәrәfindәn
E) nәqliyyat müәssisәsi tәrәfindәn
351) Sual:Beynәlxalq avtomobil daşımalarında sığorta mәsә¬lәlә¬ri.¬......¬tәn¬zim l¬ә¬nir
A) beynәlxalq hüquqi aktlarla
B) milli qanunvericiliklә
C) daxili qanunlarla
D) sığorta müfәttişliyi ilә
E) sığorta şirkәti
352) Sual:Beynәlxalq daşımalar sahәsindә sığorta mәsәlәlәri .......tәnzimlәnir
A) konvensiyalarla
B) müqavilәlәrlә
C) sazişlәrlә
D) milli sığorta ilә
E) beynәlxalq sığorta ilә
353) Sual:Beynәlxalq hava daşımalarında sığorta ..... formada hәyata keçirilir
A) könüllü
B) mәcburi
C) icbari
D) şirkәt tәrәfindәn
E) nәqliyyat müәssisәsi tәrәfindәn

354) Sual:Beynәlxalq daşımalar zamanı baş verәn riskә aid deyil
A) yük sahibi yükü itirmәk
B) yükün salamatlığını tәmin etmәmәk
C) yükü lazımı sayda almamaq
D) daşımanı hayata keçirәn nәqliyyat vasitәsini itirmәk
E) yükü vaxtından әvvәl çatdırmaq
355) Sual: Yaşıl kart sistemi barәdә Saziş neçәnci ildә qüvvәyә minmişdir
A) 1986
B) 1963
C) 1962
D) 1953
E) 1960
356) Sual:Beynәlxalq avtomobil daşımalarında sığorta ..... formada hәyata ke¬çi¬rilir
A) könüllü
B) mәcburi
C) icbari
D) şirkәt tәrәfindәn
E) nәqliyyat müәssisәsi tәrәfindәn
357) Sual:Nәqliyyat sığortasının növünә aiddir
A) evlәrin sığortası
B) tәşkilatların sığortası
C) insanların sığortası
D) velosipedlәrin sığortası
E) nәqliyyat vasitәlәrinin sığortası
358) Sual:Nәqliyyat sığortasının .... әsas növü vardır
A) 1
B) 2

C) 3
D) 4
E) 5
359) Sual:........nәqliyyat sığortasının növünә aiddir
A) yüklә bağlı olan müxtәlif zәrәrlәrdәn sığorta
B) müәssisәlәrin sığortası
C) avtobusların sığortası
D) insan hәyatının sığortası
E) yolların sığortası
360) Sual:Beynәlxalq daşıma müqavilәsindә tәrәflәrdәn birinin .....şәxs olması әsas şәrtlәrdәn biridir
A) hüquqi
B) xüsusi
C) ümumi
D) daxili
E) xarici
361) Sual:........ beynәlxalq nәqliyyat hüququnun xüsusi prinsiplәrinә aiddir
A) nәqliyyat tәhlükәsizliyinin tәmin olunması prinsipi
B) beynәlxalq nәqliyyat münasibәtlәrindә dövlәtlәrin suveren bәrabәrlik prinsipi
C) dövlәtlәrin öz üzәrilәrinә götürdüklәri öhdәliklәrin vicdanla yerinә yetirilmәsi prinsipi
D) dövlәtlәrin qarşılıqlı әmәkdaşlıq prinsipi
E) beynәlxalq xüsusi nәqliyyat hüququnun subyektlәri
362) Sual:Beynәlxalq nәqliyyat hüququnun xüsusi prinsiplәrinә aiddir
A) neqliyyatın xüsusi prinsiplәri
B) dövlәtlәrin qarşılıqlı әmәkdaşlıq prinsipi
C) dövlәtlәrin öz üzәrilәrinә götürdüklәri öhdәliklәrin vicdanla yerinә yetirilmәsi prinsipi
D) mәhdud mәsuliyyәt prinsipi
E) beynәlxalq nәqliyyat münasibәtlәrindә dövlәtlәrin suveren bәrabәrlik prinsipi

363) Sual:........ beynәlxalq nәqliyyat hüququnun xüsusi prinsiplәrinә aiddi
A) dövlәtlәrin öz üzәrilәrinә götürdüklәri öhdәliklәrin vicdanla yerinә yetirilmәsi prinsipi
B) dövlәtlәrin qarşılıqlı әmәkdaşlıq prinsipi
C) beynәlxalq xüsusi nәqliyyat hüququnun subyektlәri
D) nәqliyyat standartlaşdırılması prinsipi
E) lisenziyalaşdırma prinsipi
364) Sual: Yaşıl kart üzrә sığorta tarifi bir avtomobil üçün .....qәdәr müәy¬yәn edilir(alman markası ilә)
A) 100 – 1185
B) 1501500
C) 200160
D) 200180
E) 2002000
365) Sual:Daşıma prosesinin hәyata keçirilmәsi zamanı bu prosesin iştirakçılarinın düşdüklıri müxtәlif zәrәrlәri kompensasiya etmәk üçün .........
әsas vasitәdir
A) sürәtin aşağı olması
B) nәqliyyat sığortası
C) daşıyıcının yolları tanıması
D) nәqliyyat vasitәsinin saz vәziyyәtdә olması
E) hava şәraitinin normal olması
366) Sual:......beynәlxalq daşımalar zamanı baş verәn riskә aid deyil
A) daşımanı vaxtında yerinә yetirmәk
B) yük sahibi yükü itirmәk
C) yükün salamatlığını tәmin etmәmәk
D) [yükü lazımı sayda almamaq
E) daşımanı hayata keçirәn nәqliyyat vasitәsini itirmәk
367) Sual:Beynәlxalq daşıma müqavilәsindә tәrәflәrdәn birinin .....şәxs olması әsas şәrtlәrdәn biridir

A) hüquqi
B) xüsusi
C) xarici
D) daxili
E) fiziki
368) Sual:...... nәqliyyat sığortasının mәqsәdinә aid deyil
A) müştәrilәrin daşıma zamanı düşdüklәri zәrәrә görә sığorta ödәnişi almaları
B) vurulmuş zәrәrә görә kompensasiya almağı sadәlәşdirmәk
C) nәqliyyat vasitәlәinin qәzaya uğraması nәticәsindә yaranan itkini örtmәk
D) sığortasız nәqliyyat vasitәsinә yardım etmәk
E) daşıyıcının üçüncü şәxs qarşısında daşıdığı mülkihüquqi mәsuliyyәti sığortalamaq
369) Sual:Beynәlxalq nәqliyyat hüququnun ümumi prinsiplәrinә aiddir
A) dövlәtlәrin suveren bәrabәrlik prinsipi
B) tәqsirә görә mәsuliyyәt prinsipi
C) mәhdud mәsuliyyәt prinsipi
D) nәqliyyat standartlaşırılması prinsipi
E) nәqliyyat tәhlükәsizliyinin tәmin olunması prinsipi
370) Sual:Beynәlxalq nәqliyyat hüququnun prinsiplәrinә aiddir
A) tәşkilati prinsiplәr
B) struktur prinsiplıri
C) mәsuliyyәt prinsipi, tәhlükәsizlik prinsipi
D) xüsusu,ümumi prinsiplәr
E) standartlaşma, tәhlükәsizlik prinsipi
371) Sual:Beynәlxalq nәqliyyat hüququnun funksiyalarına aiddir
A) tәnzimlәyici
B) idarәetmә, prinsiplәr
C) qarışıq daşımalar hüququ

D) nәqliyyat standartlaşdırılması
E) tәnzimlәyici, qoruyucu
372) Sual:........ beynәlxalq nәqliyyat hüququnun xüsusi prinsiplәrinә aiddir
A) dövlәtlәrin suveren bәrabәrlik prinsipi
B) dövlәtlәrin qarşılıqlı әmәkdaşlıq prinsipi
C) dövlәtlәrin öz üzәrilәrinә götürdüklәri öhdәliklәrin vicdanla yerinә yetirilmәsi prinsipi
D) tәqsirә görә mәsuliyyәt prinsipi
E) neqliyyatın xüsusi prinsiplәri
373) Sual:..... beynәlxalq nәqliyyat hüququnun ümumi prinsiplәrinә aiddir
A) tәqsirә görә mәsuliyyәt prinsipi
B) mәhdud mәsuliyyәt prinsipi
C) nәqliyyat standartlaşırılması prinsipi
D) dövlәtlәrin öz üzәrilәrinә götürdüklәri öhdәliklәrin vicdanla yerinә yetirilmәsi prinsipi
E) dövlәtlәrin qarşılıqlı әmәkdaşlıq prinsipi
374) Sual:.... beynәlxalq nәqliyyat hüququnun ümumi prinsiplәrinә aiddir
A) dövlәtlәrin qarşılıqlı әmәkdaşlıq prinsipi
B) tәqsirә görә mәsuliyyәt prinsipi
C) mәhdud mәsuliyyәt prinsipi
D) nәqliyyat standartlaşırılması prinsipi
E) nәqliyyat tәhlükәsizliyinin tәmin olunması prinsipi
375) Sual:Böyük İpәk yolunun bәrpası üzrә beynәlxalq konfrans hansı şәhәrdә vә neçәnci ildә keçirilmişdir
A) 1992 Paris
B) 1995 Aşqabad
C) 1968 Buxara
D) 2002 Ankara
E) 1998 Bakı

376) Sual:BYD kitabçası xüsusi xarakterli...... sәnәddir
A) nәqliyyat
B) hüquqi
C) gömrük
D) müqavilә
E) diplomatik
377) Sual:Tәhlükәli yüklәrin daşınmasını yalnız .... hәyata keçirә bilәr
A) malı istehsal edәn şirkәtlәrin nümayәndәlәri
B) xarici şirkәtlәrin nümayәndәlәri
C) xüsusi hazırlıq kursu keçәn daşıyıcılar
D) xarici dil bilәn daşıyıcılar
E) xüsusi lisenziya almış daşıyıcılar
378) Sual:Beynәlxalq daşımalarda istifadә olunan xüsusi icazә(lisenziya) hansı müddәtә verilir
A) 2 il
B) 1 il
C) 3 il
D) 6 ay
E) 1il 6ay
379) Sual: Beynәlxalq avtomobil, sәrnişin vә baqaj daşınması müqavilәsi haqqında Konvensiyaya әsasәn sәrnişinin sağlamlığı pozulduğu hallarda
zәrәrә görә әvәz ödәmәnin miqdarı(hәr bir sәrnişin üçün)....çox ola bilmәz
A) 100 min frank
B) 150 min frank
C) 250 min frank
D) 200 min frank
E) 300 min frank
380) Sual: Beynәlxalq avtomobil, sәrnişin vә baqaj daşınması müqavilәsi haqqında Konvensiyaya әsasәn baqajın salamat qalmamasına görә
daşıyıcının mәsuliyyәti hәr bir baqaja görә ......mәhdudlaşır

A) 1000 frank
B) 1500 frank
C) 500 frank
D) 300 frank
E) 1200 frank
381) Sual: Eyni yol nişanlarının vә işarәlәrinin tәtbiq edilmәsinә dair Beynәlxalq Cenevre Konvensiyası neçәnci ildә qәbul olunmuşdur
A) 1928
B) 1930
C) 1931
D) 1958
E) 1936
382) Sual:Beynәlxalq yük daşıması üçün istifadә olunan avtomobil nәqliyyat vasitәsinә görә vergi ödınilmәsi ödәnilmәsi haqqında Konvensiya
başqa dövlәtlәrin әrazilәrinә daxil olan avtomobil nәqliyyatı hәmin әrazidә alınan hansı rüsumdan azad edilir
A) yol yığımı
B) körpü yığımı
C) tunel yığımı
D) nәqliyyat vacitәsinә sahibliyinә görә
E) iştirakına görә
383) Sual:Beynәlxalq yük daşıması üçün istifadә olunan avtomobil nәqliyyat vasitәsinә görә vergi ödınilmәsi ödәnilmәsi haqqında Konvensiya
başqa dövlәtlәrin әrazilәrinә daxil olan avtomobil nәqliyyatı hәmin әrazidә alınan hansı yığımdan azad edilir
A) nәqliyyat vasitәsinin hәrәkәtinә görә yığım
B) yol yığımı
C) körpü yığımı
D) tunel yığımı
E) iştirakına görә
384) Sual:Qeyd olunanlardan hansı beynәlxalq xüsusi nәqliyyat hüququnun subyektlәrinә aiddir:
A) yük alan

B) yük alan, yük sahibi
C) yükalan, yükgöndәrәn, daşıyıcı
D) dövlәt qurumları, Nәqliyyat Nazirliyi
E) universal beynәlxalq hüquqi subyektlәr
385) Sual:Beynәlxalq nәqliyyat hüququnun subyektlәrinә aid olmayani göstәr:
A) xarici ölkә vәtәndaşı
B) dövlәt
C) hökümәtlәrarası beynәlxalq nәqliyyat tәşkilatlatları
D) yükgöndәrәn
E) yükalan
386) Sual: Beynәlxalq avtomobil, sәrnişin vә baqaj daşınması müqavilәsi haqqında Konvensiyaya әsasәn sәrnişinin özü ilә apardığı şәxsi әşya vә
predmetlәrin tam, yaxud qismәn itmәsinә vә ya zәdәlәnmәsinә görә dacıyıcının mәsuliyyәti ...... frankdan çox ola bilmәz
A) 500
B) 1200
C) 2000
D) 1000
E) 1500
387) Sual: Beynәlxalq avtomobil, sәrnişin vә baqaj daşınması müqavilәsi haqqında Konvensiya daşıyıcıni aşağıdakı halda mәsuliyyәtdәn azad edir
A) sәrnişinin ölmәsi
B) sәrnişinә xәsarәt yetirilmәsi
C) sәrnişinin sağlamlığının pozulması
D) baqajın salamat qalmaması
E) daşıyıcının iradәsindәn asılı olmayan hallarda
388) Sual: Beynәlxalq avtomobil, sәrnişin vә baqaj daşınması müqavilәsi haqqında Konvensiya әsasәn baqaj salamat qalmadıqda daşıyıcıya ......gün
әrzindә pretenziya verilә bilәr
A) 10
B) 15

C) 7
D) 5
E) 12
389) Sual:İnkoterms2010 da neçә termin müәyyәnlәşdirilib
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
E) 13
390) Sual:İnkoterms2010 dakı terminlәrdәn neçәsi istәilә nәqliyyat növündә istifadә oluna bilәr
A) 10
B) 9
C) 8
D) 7
E) 6
391) Sual:Böyük İpәk yolu hansı dövrlәrdә fәaliyyәt göstәrmişdir
A) b.e.ә.II әsrin axırlarından b.e.XVI әsrinә qәdәr
B) b.e.ә. III әsrdәn b.e.nın XII әsrinә qәdәr
C) 1320 ildәn X әsrә qәdәr
D) b.e.ә. II әsrin axırlarından 1937 –ci ilә qәdәr
E) 1901ci ildәn 1969cu ilә qәdәr
392) Sual: Sәrәxs sazişi әsasında qarşılıqlı әlaqәlәrdә tariflәr neçә faiz azaldılmışdır
A) 60
B) 70
C) 80
D) 50
E) 40

393) Sual: Beynәlxalq avtomobil, sәrnişin vә baqaj daşınması müqavilәsi haqqında Konvensiya әsasәn sәrnişinin ölümü vә onun sağlamlığına zәrәr
vurulması hallarında ...... müddәt әrzindә mәhkәmәyә iddia ilә müraciәt edә bilәr
A) 2 il
B) 3il
C) 1il
D) 8 ay
E) 1il 6 ay
394) Sual:MDByә üzv olan dövlәtlәrin Sәrnişinlәrin vә baqajın beynәlxalq avtomobil daşımaları haqqında Konvensiyaya Azәrbaycan Respublikası
neçәnci ildәn qoşulmuşdur
A) 1993 il
B) 1995 il
C) 1992 il
D) 1998 il
E) 1997 il
395) Sual:Beynәlxalq nәqliyyat hüquq munasibәtlәrindә iştirak edәn şәxslәrә aiddir...
A) beynәlxalq daşımaları hәyata keçirәn şәxslәr
B) hökümәtlәrarası beynәlxalq tәşkilatlatlarin nümayındәlәri
C) beynәlxalq xüsusi nәqliyyat hüququnun subyektlәri
D) Milli qurumların nümayәndәlәri
E) Beynәlxalq konvensiyalar vә Sazişlәr
396) Sual:Beynәlxalq nәqliyyat hüququ neçә hissәyә bölünür
A) 1
B) 3
C) 5
D) 2
E) bölünmür

397) Sual:Beynәlxalq nәqliyyat hüququnun sistemi dedikdә nә başa düşülür
A) funksiyaları
B) prinsiplәri
C) daxili strukturu
D) ümumi qaydalar
E) quruluşu
398) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq nәqliyyat hüququnun subyektlәrinә aid deyil:
A) daşıyıcı
B) yükalan
C) broker
D) yükgöndәrәn
E) hökümәtlәrarası beynәlxalq nәqliyyat tәşkilatlatları
399) Sual:Beynәlxalq xüsusi nәqliyyat hüququnun subyektlәrinә aiddir
A) hökümәtlәrarası beynәlxalq tәşkilatlar
B) beynәlxalq daşımaları hәyata keçirәn şәxslәr
C) xüsusi nәqliyyat hüququnun subyektlәri
D) Milli qurumların nümayәndәlәri
E) beynәlxalq nәqliyyat daşıma prosesindә iştirak edәn şәxslәr
400) Sual:Beynәlxalq ümumi nәqliyyat hüququnun subyektlәrinә aiddir
A) xüsusi nәqliyyat hüququnun subyektlәri
B) beynәlxalq nәqliyyat hüquq munasibәtlәrindә iştirak edәn şәxslәr
C) beynәlxalq daşımaları hәyata keçirәn şәxslәr
D) dövlәt vә hökümәtlәrarası beynәlxalq tәşkilatlar
E) hökümәtlәrarası beynәlxalq tәşkilatlatlarin nümayındәlәri
401) Sual:Beynәlxalq nәqliyyat hüquq munasibәtlәrindә iştirak edәn şәxslәrә aiddir...
A) beynәlxalq ümumi nәqliyyat hüququnun subyektlәri
B) beynәlxalq daşımaları hәyata keçirәn şәxslәr

C) beynәlxalq nәqliyyat hüququnun subyektlәri
D) hökümәtlәrarası beynәlxalq tәşkilatlat
E) hökümәtlәrarası beynәlxalq tәşkilatlatlarin nümayındәlәri
402) Sual:İkitәrәfli sazişlәrdә aşağıdakılardan hansı nәzәrdә tutulmur
A) sәrnişin daşımalarının hәyata keçirilmәsi qaydası
B) yol biletinin satış şәrtlәri
C) daşıma zamanı müәyyәn edilәn güzәştlәr
D) müntәzәm daşımaların tәşkili qaydaları
E) üç tәrәfli sazişlәr
403) Sual:Böyük İpәk yolu neçә dövlәtin әrazisindәn keçir
A) 29
B) 30
C) 45
D) 40
E) 34
404) Sual:TRACECAnın iqtisadi sәmәrәliyindә böyük oynayan Sәrәxs sazişi neçәnci ildı imzalanmışdır
A) 1949
B) 1995
C) 1980
D) 1998
E) 2001
405) Sual:BYD kitabçası ilә neçә nәqliyyat vasitәsi va ya konteyner rәsmilәşdirilir
A) 2
B) 3
C) 1
D) 4
E) 5

406) Sual:BYD kitabçası istifadә olunduqdan sonra .....qaytarılır
A) BANİyә
B) milli birliklәrә
C) mal sahibinә
D) gömrük orqanına
E) nәqliyyat şirkәtinә
407) Sual:TIR Konvensiyası nәdir
A) Gömrük Konvensiyası
B) Dәniz daşımaları Konvensiyası
C) yük daşımaları Konvensiyası
D) BYD Konvensiyası
E) avtomobil daşıma kitabçası
408) Sual:Cenevrә Konvensiyası beynәlxalq avtomobil daşımaları zamanı ......tәnzimlәnir
A) nәqliyyәtin hәrәkәtini
B) gömrük prosedurunu
C) yüklәrin daşınmasını
D) malların ekspertizasını
E) daşınmanın hüquqiliyini
409) Sual:BYD kitabçası hansı ölkәdә tәrtib edilir
A) yük sahibinin olduğu ölkәdә
B) yükün yola salındığı ölkәdә
C) mal alanın ölkәsi tәrәfindәn
D) daşıyıcının mәxsus olduğu firmada
E) hәmin ölkәdә
410) Sual:Böyük İpәk yolu hansı şәhәrdәn başlayır
A) Roma

B) London
C) Paris
D) Lüksemburq
E) Berlin
411) Sual:BYD Konvensiyası neçәnci ildә qüvvәyә minib
A) 1978
B) 1985
C) 1979
D) 1967
E) 1989
412) Sual:Böyük İpәk yolunun bәrpası üzrә beynәlxalq konfrans hansı şәhәrdә keçirilmişdir
A) Aşqabad
B) Astana
C) Bakı
D) Tbilisi
E) London
413) Sual:Böyük İpәk yolunun bәrpası layihәsinin әsas ideyası aşağıdakı bölgәlәr arasında ticarәt әngәllәrinin azaldılmasıdır
A) Şimali Qafqaz, Orta Asiya
B) Qafqaz vә Avropa
C) Şәrqi Avropa vә Orta Asiya
D) Şimali Avropa vә Mәrkәzi Asiya
E) Qafqaz vә Mәrkәzi Asiya
414) Sual:Böyük İpәk yolunun bәrpası üzrә beynәlxalq konfrans neçәnci ildә keçirilmişdir
A) 1998
B) 1995
C) 2001
D) 1988

E) 1993
415) Sual:Gömrük prosedurunu asanlaşdırmaq üçün avtomobil nәqliyyatı ilә beynәlxalq yükdaşıma sahәsindә Cenevrә Konvensiyası .......qәbul
edilmişdir
A) 1959 yanvar
B) 1962 avqust
C) 1980 sentyabr
D) 1958 yanvar
E) 1977 sentyabr
416) Sual:Beynәlxalq daşıma ........әrazisindә hәyata keçirilir
A) bir dövlәtin
B) bir ölkәnin vә onun әyalәtinin
C) ancaq iki ölkә әrazisindә
D) iki vә daha artiq dövlәtin
E) bir ölkә daxilindә
417) Sual:BYD kitabçasını vermәk sәlahiyyәti ......mәxsusdur
A) BANİnin milli birliklәrinә
B) TIR Konvensiyası ölkәlәrinә
C) malın göndәrildiyi ölkәnin gökrük tәşkilatına
D) beynәlxalq Gömrük Әmakdaşlığı Tәşkilatına
E) dövlәtә
418) Sual:İlk İnkoterms neçәnci ildә hazırlanmışdır
A) 1940
B) 1952
C) 1936
D) 1958
E) 1960

419) Sual:Mübahisәnin pretenziya qaydasında hәll edilmәsi dedikdә......başa düşülür
A) yük sahibi ilә daşıyıcı arasında ixtilafların mәhkәmә vasitәsilә araşdırılması
B) beynәlxalq arbitraj tәrәfindәn araşdırılması
C) yük sahibi ilә dacıyıcı arasında mәhkәmәyә müraciәt olmadan tәnzimlәnmәsi başa düşülür
D) şikayәtçinin ölkәsinin milli qanunları ilә tәnzimlәnmәsi
E) birtәrәfli şikayәt başa düşülür
420) Sual:ARsı necәnci ildәn Cenevrә Konvensiyasının üzüdür
A) 1993
B) 1990
C) 1996
D) 2000
E) 1992
421) Sual:Böyük İpәk yolu neçәnci әsrә qәdәr fәaliyyәt göstәrmişdir
A) XVI
B) XV
C) XVII
D) XI
E) XIV
422) Sual:Neçә әsrdәn sonra Böyük İpәk yolu bәrpa edilmişdir
A) 4 әsr
B) 5 әsr
C) 3 әsr
D) 6 әsr
E) 2 әsr
423) Sual:TRACECAda göstәrilәn ölkәlәr iştirak etmir
A) Azәrbaycan
B) Yaponiya

C) Cәnubi koreya
D) Çin
E) Polşa
424) Sual:TRACECA proqramında aşağıdakı ölkәlәr iştirak edir
A) Qazaxıstan, Azәrbaycan, Gürcüstan, Özbәkistan
B) Şimali Qafqaz vә Orta Asiya ölkәlәri
C) Qafqaz vә Orta Asiya respublikaları
D) Aİ, Qafqaz vә Orta Asiya respublikaları
E) Aİ, Gürcüstan, İran, Türkiyә, Azәrbaycan
425) Sual:TRACECA proqramı neçәnci ildә yaradılmışdır
A) 1989
B) 1992
C) 1997
D) 1991
E) 1993
426) Sual:Yükdaşımanı rәsmilәşdirәn kitabçanın sayı barәdә qәrarı hansı orqan verir
A) tranzit dövlәtlәrin nәqliyyat orqanı
B) Konvensiyanın tәtbiq olunduğu ölkәlәrin nümayәndәliyi
C) yükün yola salındığı ölkәnin gömrük orqanı
D) daşıma әmәliyyatının әrazi orqanı tәrәfindәn
E) yeli tәşkilatlar
427) Sual:Böyük İpәk yolu hansı dövlәtlәrin әrazisindә bitir
A) Monqolustan
B) Yaponiya
C) Özbәkistan
D) Çin
E) Hindistan

428) Sual: Sәrәxs sazişi hansı ölkәlәr arasında bağlanmışdır
A) Azәrbaycan, Gürcüstan, Özbәkistan, Ermәnistan, Qazaxıstan
B) Azәrbaycan, Gürcüstan, Türkmәnistan, Qırğızstan
C) Türkiyә, Azәrbaycan, Gürcüstan, Özbәkistan, Türkmәnistan
D) Azәrbaycan, Gürcüstan, Özbәkistan, Türkmәnistan
E) Qafqaz vә Orta Asiya respublikaları
429) Sual:ARsı Yol hәrәkәti haqqında Beynәlxalq Konvensiyaya neçәnci ildә qoşulmuşdur
A) 1965
B) 1997
C) 1992
D) 1993
E) 1991
430) Sual: Yol hәrәkәti haqqında ARnın Qanunu neçәnci ildә qәbul olun¬muş¬dur
A) 1998
B) 1996
C) 1993
D) 1991
E) 1995
431) Sual:Tәhlükәli yüklәrin daşınması..... rәsmilәşdirilir
A) müqavilә
B) konosament
C) mәnşә sertifikatı
D) qaimә
E) gömrük bәyannamәsi ilә
432) Sual:BYD kitabçasının sahibi müәyyәn edilmiş gömrük qaydalarını pozduqda.....
A) daşıyıcı öz hesabından cәrimә ödәyir

B) mal sahibi cәrimәni ödәyir
C) nәqliyyat vasitәsinin mәxsus olduğu şitkәt cәrimәni ödәyir
D) kitabça sahibi ilә milli assossasiyalar birgә mәsuliyyәt daşıyır
E) BANİ mәsuliyyәt daşıyır
433) Sual:Beynәlxalq gedişgәlişdә istifadә olunan xüsusi(şәxsi) yol nәqliyyat vasitәlәrinә görә vergi ödәnilmәsi haqqında Konvensiya neçәnci ildә
qüvvәyә minib
A) 1965
B) 1957
C) 1959
D) 2001
E) 1985
434) Sual:BYD kitabçasının müşayiәtilә hәyata keçirilәn daşıma neçә ölkәdә gömrük yoxlamasından azaddır
A) 4
B) 3
C) 5
D) 6
E) 2
435) Sual:Beynәlxalq daşımanın xarici elementi
A) daşınmanın bir vә ya bir neçә dövlәtin arasında hәyata keçirilmәsi
B) beynәlxalq müqavilәlәrlә hәyata kçirilmәsi
C) nәqliyyatın bütün növlәri ilә hәyata keçirilmәsi
D) qonşu dövlәtlәr arasında hәyata keçirilmәsi
E) şirkәtlәr arasında hәyata keçirilmәsi
436) Sual:Beynәlxalq daşımaların xarakterik әlamәti
A) beynәlxalq hava daşımalarını hәyata keçirir
B) beynәlxalq sazişlәrlә hәyata keçirilir
C) dövlәt qanunları ilә hәyata kçirilmәsi

D) beynәlxalq aktlarla hәyata keçirilir
E) Mәcәllә ilә tәnzimlәnir
437) Sual:Beynәlxalq daşımaların әmәmlә gәlmәsinә......... sәbәb olmuşdur
A) әhalinin sayının artması
B) ölkәlәr arasında münasibәtlәr
C) xarici iqtisadi ticarәtin genişlәnmәsi
D) dövlәtlәrarası siyasi münasibәtlәr
E) әhalinin çoxalması
438) Sual:Nәqliyyatın ilkin inkişaf dövründә ..... yeganә daşıma növü hesab edilirdi
A) daxili daşımalar
B) xarici daşımalar
C) çay daşımaları
D) qarışıq daşımalar
E) birbaşa daşımalar
439) Sual:Daşıma prosesinin mahiyyәti
A) malların vә şәxslәrin yerinin dәyişmәsi
B) yüklәrin beynәlxalq hәrәkәti
C) sәrnişinlәrin yerdәyişmәsi
D) istehsalda iştirakı
E) piyadalara xidmәt
440) Sual:Nәqliyyatın әsas işi
A) istehsal prosesindә iştirak etmәk
B) istehlakşılarla әlaqә
C) sәrnişinlәrә xidmәt etmәk
D) istehsal prisesinin mübadilә prosesindә davam etdirmәsi
E) beynәlxalq daşımalarda iştirakı

441) Sual:ARsı nәqliyyat sahәsindә neçә beynәlxalq Konvensiya vә Sazişә qoşulmuşdur
A) 25
B) 35
C) 40
D) 50
E) 30
442) Sual:Böyük İpәk yolunun bәrpası üzrә qәbul edilmiş әsas saziş neçә il müddәtinә imzalamışdır
A) 10
B) 12
C) 8
D) 11
E) 15
443) Sual:Rusiyanın Böyük İpәk yolunun bәrpası üzrә Bakı Sazişinә qoşul¬mamasının sәbәbi
A) bu layihәdә perspektiv görmәmәsi
B) Transsibir nәqliyyat marşrutunun sәmәrәliliyinin aşağı düşәcәyi sә¬bәbindәn
C) tarif güzәştlәri ilә razılaşmamasından
D) Böyük İpәk yolu layihәsinә bәzi siyasi amillәrin tәsiri
E) maraq göstәrmәmәsi
444) Sual:Çinin Böyük İpәk yolunun bәrpası üzrә Bakı Sazişinә qoşulmama¬sının sәbәbi
A) çox sayda ölkәlәrә güzәştli tariflәr vermәk istәmәmәsi
B) layihәdә iştirak edәn bәzi ölkәlәrlә iqtisadi münasiәtlәr qurmaq is¬tә¬mәmәsi
C) layihәdә iştirak edәn bәzi ölkәlәrlә siyasi münasibәtlәrin normal olmaması
D) bu layihәdә perspektiv görmәmәsi
E) layihәnin sәmәrәli olmaması
445) Sual:Böyük İpәk yolunun bәrpası üzrә Bakı Sazişinә qoşulmayan ölkә¬lәr
A) Azәrbaycan, Bolqarıstan
B) Moldlva, Türkiyә

C) ukrayna
D) Rusiya, Çin
E) Özbәkistan, Türkmәnistan
446) Sual:Böyük İpәk yolunun bәrpası üzrә beynәlxalq konfransda qәbul edilmiş әsas sazişi neçә dövlәt imzalamışdır
A) 12
B) 14
C) 16
D) 24
E) 35
447) Sual:Beynәlxalq daşıma münasibәtlәri ....... ilә tәnzimlәnә bilәr
A) müqavilә
B) milli hüquq normaları
C) beynәlxalq normalarla
D) qitәlәrarası hüquqi normalarla
E) sazişlәrlә
448) Sual:Beynәlxalq nәqliyyat hüququnun subyektlәri dedikdә .......başa düşülür:
A) beynәlxalq daşımalarda iştirak edәn şәxslәr
B) beynәlxalq daşımaları hәyata keçirәn şәxslәr
C) konvensiyalar
D) beynәlxalq nәqliyyat hüquq munasibәtlәrindә iştirak edәn şәxslәr
E) beynәlxalq daşımalarda xidmәt edәn şәxslәr
449) Sual:Belәliklә beynәlxalq ümumi nәqliyyat hüququnun .....kateqoriyada subyekti vardır
A) 3
B) 1
C) 2
D) 4
E) 5

450) Sual: Tәhlükәli yüklәrin quru yolları ilә beynәlxalq daşımaları haqqında Avropa sazişinin tәlәblәrinә aid deyil
A) yükün tara vә ya qabının hazırlanmalı olduğu materiala aid olan tәlәb
B) müxtәlif növ yüklәr üçün ayrıayrı yük yerlәrinin kütlәsinin hәddi barәdә tәlәb
C) yük vurma vә boşaltma әmәliyyatlarına aid olan tәlәb
D) yüklәrin mәnşәyinin yoxlanılması
E) daşıma sәnәdinin tәrtib olunmasına aid olan tәlәb
451) Sual: Yol hәrәkәti haqqında Beynәlxalq Konvensiyaya görә beynәlxalq daşımalarda avtomobildәn istifadә olunması üçün әsas olmayan şәrt
hansıdır
A) qeydiyyat haqqında şәhadәtnamә
B) qeydiyyat nömresı
C) nәqliyyat vasitәlәrinin hansı ölkәyә mәbsub olması
D) qeydiyyatı aparan dövlәtin fәrqlәnmә nişanı
E) tanınma nişanı
452) Sual:Beynәlxalq daşımalarda avtomobildәn istifadә olunması üçün әsas olmayan şәrt hansıdır
A) sürücünün milli sürücülük vәsiqәsinin olması
B) sürücünün xarici sürücülük vәsiqәsinin olması
C) avtomobilin tanınma nişanı olmalıdır
D) yol hәrәkәti qaydasını bilmәyәrәk cәrimәlәnmәsi
E) qaydaları bilmәmәsi
453) Sual: Yol hәrәkәti haqqında Beynәlxalq Paris Konvensiyası neçәnci ildә qәbul olunmuşdur
A) 1932
B) 1926
C) 1938
D) 1935
E) 1945
454) Sual:İlk dәfә olaraq Avtomobil hәrәkәti haqqında Beynәlxalq Paris Konvensiyası neçәnci ildә qәbul olunmuşdur

A) 1928
B) 1951
C) 1947
D) 1926
E) 1936
455) Sual: Beynәlxalq avtomobil, sәrnişin vә baqaj daşınması müqavilәsi haqqında Konvensiya daşıyıcıni aşağıdakı halda mәsuliyyәtdәn azad edir
A) sәrnişinin ölmәsi
B) sәrnişinә xәsarәt yetirilmәsi
C) sәrnişinin sağlamlığının pozulması
D) baqajın salamat qalmaması
E) baş vermәsi labüd olan hallardan
456) Sual: Beynәlxalq avtomobil, sәrnişin vә baqaj daşınması müqavilәsi haqqında Konvensiyaya әsasәn baqajın salamat qalmamasına görә
daşıyıcının mәsuliyyәti hәr bir sәrnişin üçün ......mәhdudlaşır
A) 2000 frankla
B) 1200 frankla
C) 1000 frankla
D) 2500 frankla
E) 1000 ABŞ dol.
457) Sual: Beynәlxalq avtomobil, sәrnişin vә baqaj daşınması müqavilәsi haqqında Konvensiyaya әsasәn әl yükünün çәkisi.... artıq olmamalıdır
A) 20 kq
B) 25 kq
C) 30 kq
D) 35 kq
E) 40 kq
458) Sual: Beynәlxalq avtomobil, sәrnişin vә baqaj daşınması müqavilәsi haqqında Konvensiyaya әsasәn baqajın çәkisi.... artıq olmamalıdır
A) 25 kq
B) 30 kq

C) 35 kq
D) 20 kq
E) 40 kq
459) Sual: Beynәlxalq avtomobil, sәrnişin vә baqaj daşınması müqavilәsi haqqında Konvensiya ..... tarixdә qüvvәyә minmişdir.
A) 12 iyun 1968
B) 12 aprel 1994
C) 08 sentyabr 1970
D) 15 yanvar 1972
E) 30 oktyabr 1992
460) Sual:Beynәlxalq daşımalarda istifadә olunan xüsusi icazәnin(lisenziya) növlәrinә aid deyil
A) ikitәrәfli icazә
B) tranzit icazәsi
C) üşüncü dövlәtә icazә
D) universal icazә
E) keyfiyyәt icazәsi
461) Sual:Beynәlxalq daşımalarda istifadә olunan xüsusi icazә(lisenziya) hansı orqan tәrәfindәn verilir
A) Nәqliyyat Nazirliyi
B) Dövlәt Gömrük Komitәsi
C) ABADA
D) BANİ
E) nәqliyyat şirkәti
462) Sual: Tez korlanan qida mәhsullarının beynәlxalq daşınması vә bu daşımalar ücün istifadә olunan xüsusi nәqliyyat vasitәlәri haqqıında (TDS)
Saziş ....ildә qüvvәyә minmişdir.
A) 1972
B) 1968
C) 1985
D) 1976

E) 1980
463) Sual:Tәhlükәli yüklәrin daşınmasında tәqdim olunan qaimә hansı dildә tәrtib olunmalıdır:
A) yükün yola salındığı ölkәnin dilindә
B) rus dilindә
C) yükü qәbul edәnin dilindә
D) fransız
E) alman
464) Sual:ABADA neçәnci ildәn Beynәlxalq Avtomobil Nәqliyyatı İttifaqının(BANİ) üzvüdür
A) 2000
B) 2002
C) 1993
D) 1989
E) 1998
465) Sual:ABADA neçәnci ildә ictimai birlik statusunda dövlәt qeydiyyatından keçmişdir
A) 2001
B) 2000
C) 2002
D) 1999
E) 1995
466) Sual:ABADA ictimai qeyrikommersiya tәşkilatı … yaradılmışdır
A) 1995
B) 1992
C) 1988
D) 1996
E) 1993
467) Sual:Beynәlxalq avtomobil daşımalarında mәkik daşıma dedikdә …. başa düşülür

A) Qeyrimüntәzәm daşıma
B) Müntәzәm daşıma
C) Tranzit daşıma
D) Sәrnişinlәrin müәyyәn dövlәtә vә oradan geriyә daşınması
E) Doğru cavab yoxdur
468) Sual:Beynәlxalq avtomobil daşımalarında qeyrimüntәzәm daşıma dedikdә …. başa düşülür
A) Әvvәlcәdәn müәyyәn edilmәmiş cәdvәl әsasında daşıma
B) Mәkik daşıma
C) Tranzit daşıma
D) Әvvәlcәdәn müәyyәn edilmәmiş cәdvәl әsasında hәyata keçirilәn sәrnişin daşınması
E) Doğru cavab yoxdur
469) Sual:Beynәlxalq avtomobil daşımalarında müntәzәm daşıma dedikdә … başadüşülür
A) Әvvәlcәdәn müәyyәn edilmәmiş cәdvәl әsasında daşıma
B) Tranzit daşıma zamanı hәyata keçirilir
C) Әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş hәrәkәt cәdvәli әsasında hәyata keçirilәn daşıma
D) Mәkik daşıma
E) Heç bir cavab doğru deyil
470) Sual:Beynәlxalq avtomobil sәrnişin vә baqaj daşınması müqavilәsi haqqında konvensiyaya әsasәn sәrnişin daşınması neçә yerә bölünür
A) 3
B) 2
C) 4
D) 5
E) 6
471) Sual:Beynәlxalq avtomobil daşımalarında sәrnişinin baqajının çәkisi … çox olmamalıdır
A) 40 kq
B) 35kq
C) 30kq

D) 50kq
E) 60kq
472) Sual:Beynәlxalq avtomobil daşımalarında sәrnişinin әl yükünün çәkisi …. Artıq ola bilmәz
A) 30 kq
B) 25kq
C) 35kq
D) 20kq
E) 15kq
473) Sual:Beynәlxalq avtomobil daşımalarında baqaj daşınması … ilә rәsmilәşdirilir
A) Müqavilә sәnәdi
B) Qaimә
C) Faktura
D) Baqaj qәbzi
E) Doğru cavab yoxdur
474) Sual:Beynәlxalq sәrnişin daşımalarında bilet…
A) Baqaj qәbzi
B) Saziş müddәası
C) Müqavilә sәnәdi
D) Qaimә
E) Heç bir cavab düzgün deyil
475) Sual:Beynәlxalq avtomobil daşımalarına verilәn universal icazә dedikdә …. başa düşülür
A) İkitәrәfli vә tranzit icazәsi rolunu yerinә yetirәn sәnәd
B) İki ölkә arasında yerlәşәn mәntәqә
C) Üçüncü dövlәtin әrazisinә icazә
D) Xüsusi ölkәlәrinәrazisinә daşıma
E) Heç bir cavab düzgün deyil

476) Sual:Beynәlxalq avtomobil daşımalarında tranzit icazә dedikdә …. başa düşülür
A) İkitәrәfli icazә
B) Yükvurma vә yükboşaltma ölkәsi olmayan dövlәtin әrazisindәn keçmәyә hüquq verәn sәnәd
C) Universal daşıma
D) Mәkk daşıma
E) Doğru cavab yoxdur
477) Sual:Beynәlxalq avtomobil daşımalarda hәyata keçirilәn ikitәrәfli icazә dedikdә …. başa düşülür
A) Üçüncü dövlәtә icazә
B) Yükvurma ölkәsindә verilәn icazә
C) İki dövlәtin әrazisindә yerlәşәn iki mәntәqә arasında daşıma
D) Yükboşaltma ölkәsinin verdiyi icazә
E) Heç bir cavab düzgün deyil
478) Sual:Beynәlxalq daşımalarda avtonәqliyyat vasitәlәrinә verilәn icazәnin növlәri hansılardır
A) İkitәrәfli icazә
B) Tranzit icazә
C) Tranzit icazә
D) Universal icazә
E) Bütün cavablar doğrudur
479) Sual:Yük tәyinat yerinә gec çatdırıldığı hallarda yükalan neçә gün müddәtindә daşıyıcıya pretenziya vermәlidir
A) 3 gün
B) 9 gün
C) 10 gün
D) 21 gün
E) 30 gün
480) Sual:Beynәlxalq avtomobil daşımalarında tәtbiq olunan qaimәdә hansı mәlumatlar göstәrilir
A) Yük yeri haqda mәlumat
B) Yükün xarici vәziyyәti haqda mәlumat

C) Yükün qablaşdırılması haqda mәlumat
D) Yük yerlәrinin nizamlanması barәdә mәlumat
E) Bütün cavablar doğrudur
481) Sual:Beynәlxalq avtomobil daşımalarında istifadә olunan qaimә surәtinin sayı necә müәyyәn olunur
A) Yükün keçdiyi dövlәt sәrhәdlәrinin sayından
B) Yükün növünә görә
C) Yük göndәrәnә görә
D) 5 әdәd müәyyәn olunur
E) Heç bir cavab düzgün deyil
482) Sual:Beynәlxalq avtomobil daşımalarında qaimә neçә nüsxәdә tәrtib edilir
A) 2
B) 4
C) 3
D) 5
E) 6
483) Sual:Beynәlxalq avtomobil daşımalarında mәkk daşımalar…
A) Tramp daşımaları
B) Birbaşa daşımalar
C) Tranzit daşımalar
D) Müәyyәn bir dövlәtin әrazisindәn başqa dövlәtin tәyinat әrazisinә tәkrarlanan gediş vә gәliş şәrtlәrilә
E) Bütün cavablar doğrudur
484) Sual:Birbaşa daşımaların üstünlüyü
A) Bir nәqliyyat daşıma sәnәdi ilә rәsmilәşdirilir
B) Müvafiq sazişlә nәzәrdә tutulmuş vahid şәrtlәr әsasında hәyata keçirilir
C) Sәrhәd ötürmә mәntәqәlәrindә yüklәr müvafiq nәqliyyat tәşkilatları tәrәfindәn tәhvil verilir
D) Vahid daşıma müqavilәsi әsasında hәyata keçirilir
E) Bütün cavablar doğrudur

485) Sual:Nәqliyyat әlaqәsinin necә yerinә yetirilmәsindәn asılı olaraq daşımaların növlәrinә aiddir
A) Birbaşa
B) Birbaşa olmayan
C) Ardıcıl daşıyıcılar tәrәfindәn
D) Tәkrar göndәrilmә ilә
E) Bütün cavablar doğrudur
486) Sual:Daşınan yükün xüsusiyyәtindәn asılı olaraq beynәlxaln avtomobil daşımalarının kateqoriyasına aid deyil
A) İri qabaritli yüklәr
B) Ağır çәkili yüklәr
C) Tәhlükәli yüklәr
D) Toz yüklәr
E) Heç bir cavab düzgün deyil
487) Sual:Daşınan yükün xüsusiyyәtindәn asılı olaraq, beynәlxalq avtomobil daşımaları neçә kateqoriyaya bölünür
A) 4
B) 3
C) 2
D) 5
E) 6
488) Sual:Avtomobil yük daşıması müqavilәsi hansı kateqoriyaya aiddir
A) Coğrafi
B) Hüquqi
C) Fiziki
D) İqtisadi
E) Heç biri düzgün deyil
489) Sual:Yol hadisәlәrinin qarşısının alınması üzrә Beynәlxalq tәşkilat …. yaradılıb
A) 1908ci il

B) 1907ci il
C) 1901ci il
D) 1903cü il
E) 1900cü il
490) Sual:Beynәlxalq ictimai nәqliyyat ittifaqı ….. yaradılıb
A) 1949cu il
B) 1967ci il
C) 1946cı il
D) 1936cı il
E) 1921ci il
491) Sual:Uzaq mәsafәyә yük maşınları sürücülәri ittifaqı nә vaxt yaradılıb
A) 1965ci il
B) 1957ci il
C) 1963cü il
D) 1959cu il
E) 1970ci il
492) Sual:Azәrbaycan Respublikasında Avtomobil nәqliyyatı haqqında qanun neçәnci ildә qәbul edilib
A) 2004
B) 2007
C) 1995
D) 1998
E) Doğru cavab yoxdur
493) Sual:Avtomobil nәqliyyatı haqqında AR qanunu neçәnci ildә qәbul edilmişdir
A) 2008
B) 2001
C) 1993
D) 1997

E) 1998
494) Sual:Avtomobil daşımaları barәdә beynәlxalq sazişlәr neçә qrupa bölünür
A) 3
B) 2
C) 5
D) 8
E) Doğru cavab yoxdur
495) Sual:BANİnin tövsiyyәsi ilә Avtomobil daşımaları barәdә beynәlxalq sazişlәr neçә qrupa bölünür
A) 5
B) 4
C) 8
D) 2
E) 6
496) Sual:Yol hәrәkәti haqqında Konvensiya …… qәbul edilmişdir
A) 1963cü ildә
B) 1947ci ildә
C) 1940cı ildә
D) 2000ci ildә
E) Doğru cavab yoxdur
497) Sual:Yol hәrәkәti haqqında konvensiya neçәnci ildә tәsis edilmişdir
A) 1949cu il
B) 1951ci il
C) 1936cı il
D) 1996cı il
E) 1978ci il
498) Sual: İNKOTERMS neçәnci ildә qәbul edilib

A) 1930cu il
B) 1947ci il
C) 1999cu il
D) 1930cu il
E) Doğru cavab yoxdur
499) Sual:Ticarәt terminlәrinin tәsviri üzrә beynәlxalq qaydalar qüvvәyә minib(İNKOTERMS)
A) 1928ci il
B) 1912ci il
C) 1936cı il
D) 1949cu il
E) 1951ci il
500) Sual:Beynәlxalq avtomobil sәrnişin vә baqaj daşınması müqavilәsi haqqında konvensiya (BADMK) neçәnci ildә qәbul edilib
A) 1949cu il
B) 1973cü il
C) 1922ci il
D) 1897ci il
E) Heç bir cavab doğru deyil
501) Sual:Beynәlxalq avtomobil vә sәrnişin baqaj daşıması müqavilәsi haqqında Konvensiya(BADMK) …. qüvvәyә minmişdir
A) 1970ci il
B) 1986cı il
C) 1972ci il
D) 1954cü il
E) 1973cü il
502) Sual:BYD kitabçası tәtbiq edilmәklә beynәlxalq yükdaşımaları haqqında Gömrük Konvensiyası yeni redaktә ilә neçәnci ildә qüvvәyә
minmişdir:
A) 1959cu il
B) 1978ci il

C) 1976cı il
D) 1979cu il
E) 1988ci il
503) Sual:Tәhlükәli yüklәrin quru yollar ilә beynәlxalq daşımaları haqqında Avropa Sazişi (TYDAS)….. yaradılıb
A) 1957ci il
B) 1976cı il
C) 1899cu il
D) 1997ci il
E) 1963cü il
504) Sual:Beynәlxalq Avtomobil Yük Daşınması Müqavilәsi Haqqında Konvensiya….yaradılıb
A) 1950ci il
B) 1959cu il
C) 1936cı il
D) 1956cı il
E) 1921ci il
505) Sual:Azәrbaycan Beynәlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiyasiyası (ABADA) …..yaradılıb
A) 1960cı il
B) 1993cü il
C) 1989cu il
D) 1992ci il
E) 1996cı il
506) Sual:Beynәlxalq Ekspeditor Assosiyasiyaları Federasiyası (BEAF)…. yaradılıb
A) 1896 –cı il
B) 1911ci il
C) 1846cı il
D) 1981ci il
E) 1926cı il

507) Sual: Beynәlxalq AvtoyolFederasiyası nә vaxt yaradılıb(BAF)
A) 1955ci il
B) 1907ci il
C) 1919cu il
D) 1904cü il
E) 1967ci il
508) Sual: Beynәlxalq Avtomobil Nәqliyyatı İttifaqı (BANİ) neçәnci ildә yaradılıb
A) 1946cı il
B) 1948ci il
C) 1906cı il
D) 1981ci il
E) 1967ci il
509) Sual: Beynәlxalq Avtonәqliyyat Federasiyası(BNF) neçәnci ildә tәsis edilib
A) 1948ci il
B) 1976cı il
C) 1952ci il
D) 1921ci il
E) 1949cu il
510) Sual: Beynәlxalq avtomobil nәqliyyatının xüsusiyyәtlәrinә aiddir
A) Sığorta mәsәlәsi
B) Xarici avtonәqliyyat vasitәlәrinә texniki xidmәt göstәrilmәsi
C) Gömrük vә vergi proseduru
D) Lisenziya sistemi
E) Bütün cavablar doğrudur
511) Sual: Beynәlxalq avtomobil nәqliyyatının xüsusiyyәtlәrinә aid deyil
A) Beynәlxalq yol hәrәkәti

B) Gömrük proseduru vә vergi mәcәllәsi
C) Lisenziya sistemi
D) Mövsümi olması
E) Bütün cavablar doğrudur
512) Sual: Beynәlxalq avtomobil daşımalarında dispozitiv normalara aiddir
A) Tәhlükәli yüklәrin avtomobil vağzallarında saxlama kameralarına verilmәsini qadağan edәn normalar
B) Yükgöndәrәn tәrәfindәn yükә әmtәәnәqliyyat qaimәsinin tәrtib edilmәsi
C) Daşıyıcı tәrәfindәn daşımanın yerinә yetirilmәsi
D) Yükün avtomobilә yükgöndәrәn tәrәfindәn yüklәnilmәsi
E) Düzgün cavab yoxdur
513) Sual: Beynәlxalq avtomobil daşımalarında imperativ normalara aid deyil
A) Daşıyıcı tәrәfindәn daşımanın yerinә yetirilmәsi
B) Yükgöndәrәn tәrәfindәn daşıma haqqının ödәnilmәsi
C) Yükalan tәrәfindәn daşıma haqqının ödәnilmәsi
D) Yükün avtomobilә yükgöndәrәn tәrәfindәn yüklәnilmәsi
E) Düzgün cavab yoxdur
514) Sual: Beynәlxalq avtomobil daşımalarının hüquqi tәnzimlәnmәsinә aiddir
A) Milli avtonәqliyyat qanunvericiliyi
B) Beynәlxalq müqavilәlәr
C) Hüquqi alәtlәr
D) Daxili avtonәqliyyat qanunvericiliyi
E) Bütün cavablar doğrudur
515) Sual: Beynәlxalq avtonәqliyyat proses iştirakçılarına aid deyil
A) Sığortaçı
B) Sәrnişin
C) Daşıyıcı
D) Yük baqajı

E) Doğru cavab yoxdur
516) Sual: Beynәlxalq avtonәqliyyat prosesi iştirakçılarına aiddir
A) Daşıyıcı
B) Yük göndәrәn
C) Yükalan
D) Sәrnişin
E) Yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı aiddir
517) Sual: Beynәlxalq avtomobil daşımalarının növlәrinә aid deyil
A) Yük daşıma
B) Sәrnişin daşıma
C) Baqaj daşıma
D) Yük baqajı daşıması
E) [Heç biri doğru deyil
518) Sual: Qapıdanqapıya çatdırılma hansı nәqliyyat növünә aiddir
A) Hava gәmilәrinә
B) Dәmiryol qatarlarına
C) Çay gәmilәrinә
D) Avtomobil vasitәlәrinә
E) Dәniz gәmilәrinә
519) Sual:Beynәlxalq dәmiryol daşımalarının növlәri
A) Yük, sәrnişin, baqaj
B) Baqaj, yük, sәrnişin, yük baqajı
C) Yük baqajı, yük, sәrnişin, vaqon daşıma
D) Sistern daşıma, yük. sәrnişin, baqaj
E) Düzgün cavab yoxdur
520) Sual: Rusiya Federasiyasına mәxsus olan çaylarda naviqasiya mövsümü... sutkaya yaxındır

A) 100
B) 50
C) 200
D) 150
E) 90
521) Sual: Beynәlxalq çay daşımalarında qarışıq daşımalara aiddir
A) Dәmiryoluavtonәqliyyat
B) çaydәniz
C) dәniz dәmiryolu
D) hava  avtonәqliyyat
E) bütün cavablar doğrudur
522) Sual: Beynәlxalq çay daşımalarında birbaşa daşımaya aiddir
A) Çayhava nәqliyyatı
B) Dәniz dәmiryolu
C) Çay dәniz
D) Dәmiryolu hava nәqliyyatı
E) Bütün cavablar doğrudur
523) Sual: Beynәlxalq çay nәqliyyatı ilә daşımaların növlәrinә aid deyil
A) Tranzit
B) Xarici fraxtedәnlәrin yüklәrinin daşınması
C) Daxili yüklәrin daşınması
D) Idxal daşınma
E) Doğru cavab yoxdur
524) Sual: Beynәlxalq çay nәqliyyatı ilә daşımaların növlәrinә aid deyil
A) Ölkә daxilindә daşıma
B) Xarici fraxtedәnlәrin yüklәrinin daşınması
C) Idxal daşınması

D) Doğru cavab yoxdur
E) Tranzit
525) Sual: Beynәlxalq çay nәqliyyatı ilә daşımaların növlәrinә aid deyil
A) Tranzit daşıma
B) Idxal
C) Ixrac
D) Çarter
E) Doğru cavab yoxdur
526) Sual: Beynәlxalq çay nәqliyyatı ilә daşımaların növlәrinә aid deyil
A) Qaimә ilә daşıma
B) Ixrac daşıması
C) Idxal daşıması
D) Tranzit daşıması
E) Doğru cavab yoxdur
527) Sual: Beynәlxalq çay nәqliyyatı tәnzimlәnir
A) Regional sazişlәrlә
B) Ikitәrәfli sazişlәrlә
C) Konvensiyalarla
D) Beynәlxalq hüquqi aktlarla
E) Bütün cavablar doğrudur
528) Sual: ARda daxili su (çay) nәqliyyatı
A) O qәdәr dә inkişaf etmişdir
B) Çox inkişaf etmişdir
C) Sürәtlә inkişaf edir
D) Qәdim tarixә malikdir
E) Doğru cavab yoxdur

529) Sual: Beynәlxalq әhәmiyyәtli su gәmiçilik yollarının rejimi haqqında Barselona Konvensiyası qәbul edilmişdir
A) 1920 ildә
B) 1921 ildә
C) 1918 ildә
D) 1930 ildә
E) 1924 ildә
530) Sual: Dunayda gәmiçiliyin rejimi haqqında Konvensiya neçәnci ildә qәbul edilmişdir?
A) 1945 ildә
B) 1946 ildә
C) 1948 ildә
D) 1950 ildә
E) 1951 ildә
531) Sual: Reyn üzrә Gәmiçilik haqqında Konvensiya neçәnci ildә qәbul edilmişdir
A) 1898 ildә
B) 1897 ildә
C) 1968 ildә
D) 1868 ildә
E) 1979 ildә
532) Sual: Beynәlxalq çaylar nәdir
A) Iki vә daha çox dövlәtin әrazisindәn keçir
B) Bir ölkәnin çayı
C) Bir ölkәnin dәnizi
D) Beynәlxalq kanallar
E) Doğru cavab yoxdur
533) Sual: Beynәlxalq çay nәqliyyatı ilә daşımaların növlәrinә aid deyil
A) Idxal daşınması
B) Ixrac daşınması

C) Mәkik daşınması
D) Tranzit daşınması
E) Doğru cavab yoxdur
534) Sual: Beynәlxalq çay nәqliyyatı ilә daşımaların növlәrinә aiddir
A) Ixrac daşınması
B) Idxal
C) Tranzit
D) Xarici fraxtedәnlәrin yüklәrinin daşınması
E) Bütün cavablar doğrudur
535) Sual: Beynәlxalq çay nәqliyyatının neçә növü var?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
536) Sual: Beynәlxalq çay nәqliyyatının mühüm qüsuru
A) Ucuz başa gәlmәsi
B) Gәmilәrlә daşıma
C) Işin mövsümi xarakter daşıması
D) Digәr nәqliyyat növlәrinin olmadığı ölkәlәrdә әsas nәqliyyat növüdür
E) Doğru cavab yoxdur
537) Sual: Beynәlxalq çay nәqliyyatı ilә tәyinat yerinә çatdırılma surәti
A) Sutkada 280300 km
B) 250 km.
C) 300400 km.
D) 200300 km.
E) 250300 km.

538) Sual: Beynәlxalq çay nәqliyyatını dәniz nәqliyyatından fәrqlәndirәn cәhәt
A) Işin mövsümi olması
B) Çox yük götürmә qabiliyyәti
C) Gәmilәrdәn istifadә
D) Su nәqliyyatına aid olması
E) Doğru cavab yoxdur
539) Sual: Çay nәqliyyatının xüsusi prinsiplәrinә aid deyil
A) Beynәlxalq çaydan istifadә zamanı sahilyanı dövlәtlәrin әmәkdaşlıq etmәsi prinsipi
B) Beynәlxalq çayların ekoloji sisteminin qorunması prinsipi
C) Beynәlxalq göllәrin ekoloji sisteminin qorunması prinsipi
D) Beynәlxalq okeanların müdafiәsi prinsipi
E) Doğru cavab yoxdur
540) Sual:Nәqliyyat tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi üzrә funksiyaların yerinә yetirilmәsinә cavabdeh deyildir
A) Nәqliyyat Nazirliyi
B) Fövqalәdә Hallar Nazirliyi
C) Dövlәt Dәniz Administrasiyası
D) Dövlәt Mülki Aviasiya Administrasiyası
E) Sәhiyyә Nazirliyi
541) Sual: Texniki tәhlükәsizlik haqqında ARnın qanunu neçәnci ildә qәbul edilmişdir
A) 1992
B) 1993
C) 1985
D) 2001
E) 1999
542) Sual: SOLAS74 Beynәlxalq Konvensiyasının tәlәblәrinә aid deyil
A) gәmilәrin konstruksiyasına tәlәblәr

B) yanğından mühafizә tәdbirlәrinә
C) radioteleqraf vә radiotelefon vasitәlәrinә
D) tәhlükәli yüklәrin daşınmasına
E) dәnizdә yanğından mühafizә
543) Sual:Su(çay) yollarında tәhlükәsizliyin tәmin olunmaması .....zәrәr vura bilmәz
A) әtraf mühütә
B) insanların sağlamlığına
C) insanların hәyatına
D) piyadalara
E) gәmilәrә
544) Sual:Beynәlxalq daşımanı hәyata keçirmәk üçün avtonәqliyyat vasitәsi öz ölkәsinin ...... malik olmalıdır
A) diplomuna
B) şәxsiyyәt vәsiqәsinә
C) qeydiyyat vә fәrqlәnmә nişanına
D) fәrqlәnmә nişanına
E) qeydiyyat nişanına
545) Sual:Avtonәqliyyat vasitәlәri ...... kateqoriyaya bölünür
A) 4
B) 5
C) 7
D) 6
E) 3
546) Sual:Nәqliyyat tәhlükәsizliyi sahәsindә bağlanan beynәlxalq әmәk¬daş¬lığa aid deyil
A) hökümәtlәrarası әmәkdaşlıq
B) idarәlәrarası kontraktlar
C) nәqliyyat müәssisәlәrinin xarici fiziki şәxslәrlә bağladıqları müqavi¬lә¬lәr
D) nәqliyyat müәssisәlәrinin xarici hüquqi şәxslәrlә bağladıqları müqa¬vi¬lә¬lәr

E) fiziki şıxslәr arasında bağlanan müqavilәlәr
547) Sual:Yol hәrәkәti haqqında ARnın qanunu neçәnci ildә qәbul edilmişdir
A) 1995
B) 1998
C) 2000
D) 1994
E) 1993
548) Sual:Nәqliyyat tәhlükәsizliyi sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlıq ......bağladıqları müqavilәlәr әsasında hәyata keçirilir
A) dövlәtlәrarası
B) millәtlәrarası
C) yerli orqanlar arasnda
D) Nәqliyyat Nazirli tәrәfindәn
E) Fövqalәdә Hallar Nazirliyi tәrәfindәn
549) Sual:Avtomobil yolları istifadәçilәri yol verdiklәri aşağıdakı hüquq pozuntusuna görә mәsuliyyәt daşımırlar
A) yol konstruksiyalarının korlanmasına
B) yol qurğularının zәdәlәnmәsinә
C) avtomobil yol hәrәkәtindә fasilәlәrә sәbәb olan hadisәlәr nәticәsindә ziyan yetirilmәsinә görә
D) avtomobil yol istifadәçisinin tәqsiri üzündәn baş vermiş yolnәqliyyat hadisәsi nәticәsindә avtomobil yollarına dәymiş ziyana görә
E) piyadanın yolu düzgün yerdә keçmәmәsinә görә
550) Sual:ARda avtomobil daşımaları zamanı yol hәrәkәtinin tәhlükә¬sizl¬iyi¬nin tәmin edilmәsi aşağıdakı orqana hәvalә edilmişdir
A) Dövlәt yol polisinә
B) BANİ
C) Daxili İşlәr Nazirliyinә
D) Nәqliyyat Nazirliyinә
E) Fövqalәdә Hallar Nazirliyi
551) Sual:Yükün daşınması zamanı onun xarab olmasına sәbәb

A) yükgöndәrәnin sıhvi ucbatından
B) iqlim şәraitindәn
C) nәqliyyatın növündәn
D) yükün xüsusi tәbii xassәlәri nәticәsindә
E) yükün pis vәziyyәtdә qәbul olunması
552) Sual:Beynәlxalq daşımalarda yükün tam itmәsinә aiddir
A) yükün sәhvәn başqasına tәhvil verilmәsi
B) yükün xarab olması
C) yükün çatışmaması
D) yükün qismәn itmәsi
E) yükün әskik gәlmәsi
553) Sual:Daşıyıcının mәsuliyyәt hәddi nәyi ifadә edir
A) malın növünә görә
B) yalnız müqavilә öhdәliyini yerinә yetirdiyi vaxtda
C) müqavilә bağlanacaq әrәfәdә
D) yük tәhvil verildikdәn sonra
E) daşınmadan әvvәl
554) Sual:Yük tam vә ya qismәn itirildikdә tәqsirli şәxs kimdir
A) daşıyıcı
B) daşımanı hәyata keçirәn şirkәt
C) gözlәnilmәyәn tәbiәt hadisәsi baş verәrsә heç kim
D) sığorta şirkәti
E) yükgöndәrәn
555) Sual:Beynәlxalq nәqliyyat әmәliyyatlarında müştәri kimdir
A) daşıyıcı ilә bağlanmış müqavilәyә uyğun olaraq nәqliyyatdan istifadә edәn hüququi şәxs başa düşülür
B) qanunvericiliyә vә öz tәsis sәnәdlәrinә görә yükün daşınması üzrә fәa¬liyyәt göstәrәn hüquqi şәxs başa düşülür
C) Beynәlxalq sazişlәr әsasında fәaliyyәt göstәrәn vә daşımaları hәyata keçirәn fiziki şәxs başa düşülür

D) daşıma prosesi zamanı yaranan ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn şәxs
E) daşıyıcı ilә bağlanmış müqavilәyә uyğun olaraq nәqliyyatdan istifadә edәn hüququi vә fiziki şәxs başa düşülür
556) Sual:Nәqliyyat müәssisәsi nәdir
A) beynәlxalq yüklәrin daşınması
B) Beynәlxalq sazişlәr әsasında fәaliyyәt göstәrәn vә daşımaları hәyata keçirәn fiziki şәxs başa düşülür
C) qanunvericiliyә vә öz tәsis sәnәdlәrinә görә yükün, sәrnişinin vә baqajın daşınması üzrә fәaliyyәt göstәrәn hüquqi şәxs başa düşülür
D) daşıyıcı ilә bağlanmış müqavilәyә uyğun olaraq nәqliyyatdan istifadә edәn hüququi şәxs başa düşülür
E) daşımaları hәyata keçirәn şәxs başa düşülür
557) Sual:Beynәlxalq daşımalarda müştәri dedikdә nә başa düşülür
A) daşımaları hәyata keçirәn şәxs başa düşülür
B) daşıyıcı ilә bağlanmış müqavilәyә uyğun olaraq nәqliyyatdan istifadә edәn hüququi vә fiziki şәxs başa düşülür
C) daşıyıcı ilә bağlanmış müqavilәyә uyğun olaraq nәqliyyatdan istifadә edәn hüququi şәxs başa düşülür
D) daşıyıcı ilә bağlanmış müqavilәyә uyğun olaraq nәqliyyatdan istifadә edәn fiziki şәxs başa düşülür
E) daşıyıcı ilә müştıri arasındakı münasibәtlәrin yaranmasıdır
558) Sual:Beynәlxalq daşımanı hәyata keçirmәk üçün sürücü Beynәlxalq Konvensiya ilә müәyyәn edilmiş nümunәyә uyğun milli vә ya beynәlxalq
...... malik olmalıdır
A) diploma
B) xasiyyәtnamәyә
C) avtomobilin markası
D) sәnәdә
E) sürücülük vәsiqәsinә
559) Sual:Beynәlxalq mülki aviasiyaya xidmәt göstәrәn aeroportlarda qanun¬suz zorakılıq hәrәkәtlәri әleyhinә mübarizә hansı sәnәdlә tәnzimlәnir
A) Haaqa Konvensiyası
B) Monreal Konvensiyası
C) Monreal Protokolu
D) Tokio Konvensiyası
E) Brüssel Konvensiyası

560) Sual:Hava gәmilәrinә yardım edilmәsi vә onların xilas edilmәsi ilә bağlı münasibәtlәri tәnzimlәyәn Beynәlxalq Konvensiya neçәnci ildә qәbul
edilmişdir
A) 1940
B) 1938
C) 1948
D) 1955
E) 1942
561) Sual:BANİnin tövsiyyәsinә görә Yol nişanları vә işarәlәri haqqında Konvensiya ne¬çәn¬ci ildә qәbul edilmişdir.
A) 1979
B) 1987
C) 1968
D) 1983
E) 1963
562) Sual:Hava gәmisindә hüquq pozuntilarını ........tәnzimlәyir
A) 1963 Tokio Konvensiyası
B) 1970 Haaqa Konvensiyası
C) 1971 Monreal Konvensiyası
D) 1910 Brüssel Konvensiyası
E) 1960 London Konvensiyası
563) Sual:Tәhlükәsizliyin hüquqi tәminatının әsas mәqsәdi
A) avtonәqliyyat daşıma prosesinin lazımi qaydada tәşkil olunmasıdır
B) nәqliyyat xidmәtindәn istifadә edәn yük sahibini müdafiә etmәk
C) nәqliyyat xidmәtindәn istifadә edәn sәrnişinlәri müdafiә etmәk
D) nәqliyyat xidmәtindәn istifadә edәn әhalini müdafiә etmәk
E) dövlәtlәrin mәnafeyinin müdafıәsi
564) Sual:Nәqliyyat öhdәliyi hansı öhdәliklәrә aiddir

A) faktikihüquqi xarakterli xidmәt üzrә öhdәliklәr
B) pulkredit xarakterli xidmәt üzrә öhdәliklәr
C) hüquqi xarakterli xidmәt üzrә öhdәliklәr
D) kredit xarakterli xidmәt üzrә öhdәliklәr
E) faktiki xarakterli xidmәt üzrә öhdәliklәr
565) Sual:Hava gәmilәrinin qanunsuz zәbt edilmәsinә qarşı mmübarizә haqqında Haaqa Konvensiyası ......... ildә qәbul edilmişdir
A) 1969
B) 1984
C) 1970
D) 1970
E) 1992
566) Sual:Açıq dәnizdә qәzaya uğrayan hava gәmisinin xilas edilmәsi ilә bağlı mәsәlәlәr hansı hüquqla tәnzimlәnir
A) hava hüququ ilә
B) dәniz hüququ ilә
C) hava vә dәniz hüququ ilә
D) Haaqa Konvensiyası ilә
E) Monreal konvensiyası ilә
567) Sual:Nәqliyyat münasibәtlәrindә daşıyıcı kimdir
A) daşıyıcı istifadә etdiyi nәqliyyat vasitәsinin mülkiyyәtçisidir
B) daşıyıcı istifadә etdiyi nәqliyyat vasitәsinin mülkiyyәtçisi olmaya bi¬lәr
C) nәqliyyat vasitәsini icarәyә götürәn şәxsdir
D) yükün, sәrnişinin vә baqajın daşınması üzrә qanuni әsaslarla xidmәt göstәrir
E) yükün vә sәrnişinin daşınması üzrә qanuni әsaslarla xidmәt göstәrir
568) Sual:Qarşısıalınmaz hadisәlәrin baş vermәsi nәticәsindә dacıyıcının mәsuliyyәtdәn azad edilmәsindә kifayәt edәr
A) daşıyıcı ondan asılı olan bütün tәdbirlәri görmüş olsun
B) baş verәn tәbiәt hadisәlәri
C) ölkәlәrdә baş verәn hәrbi münaqişәlәr

D) hәmin ölkәlәrdә baş verәn münaqişәlәr
E) sahilyanı ölkәlәrdә xәstәliklәrә görә karantin olması
569) Sual: Neftlә çirklәnmәdәn zәrәrә görә mülki mәsuliyyәt haqqında Beynәlxalq Konvensiya hansı münasıbәtlәri tәnzimlәyir
A) hüquqi
B) xüsusi
C) delikt
D) dövlәtlәrarası
E) beynәlxalq
570) Sual: Neftlә çirklәnmәdәn zәrәrә görә mülki mәsuliyyәt haqqında Beynәlxalq Konvensiya neçәnci ildә qüvvәyә minmişdir
A) 1975
B) 1969
C) 1964
D) 1981
E) 1987
571) Sual:Dәnizdә insan hәyatının qorunmasına dair Beynәlxalq Konvensiya ....ildә qәbul edilmişdir
A) 1987
B) 1974
C) 1978
D) 1995
E) 1993
572) Sual:Nәqliyyat tәhlükәsizliyi ......ilә tәnzimlәnir
A) iki vә daha artıq dövlәt arasında bağlanan müqavilә
B) BANİ
C) Konvensiya vә milli qanunlar
D) Saziş
E) ABADA

573) Sual:Yükün salamat qalmaması xarici avtonәqliyyat müәssisәsinin tәqsiri üzündәn baş verәrsә yükalan hara müraciәt edә bilәr
A) yükgöndәrәnin ölkәsindәki mәhkәmәyә
B) öz ölkәsinin mәhkәmәsinә
C) daşıyıcinin ölkәsinә
D) ABADAya
E) BANİyә
574) Sual:Tәhlükәsizliyin hüquqi tәminatının әsas mәqsәdi
A) nәqliyyat xidmәtindәn istifadә edәn müştәri kontingentini müdafiә etmәk
B) nәqliyyat xidmәtindәn istifadә edәn yük sahibini müdafiә etmәk
C) nәqliyyat xidmәtindәn istifadә edәn sәrnişinlәri müdafiә etmәk
D) nәqliyyat xidmәtindәn istifadә edәn әhalini müdafiә etmәk
E) dövlәtlәrin mәnafeyinin müdafıәsi
575) Sual:BANİnin tövsiyyәsinә görә Yol nişanları vә işarәlәri haqqında qәbul edilmişdir. 1968ci il tarixli Konvensiyaya әlavәlәr edәn Avropa
Sazişi ne¬çәn¬ci ildә qәbul edilmişdir
A) 1978
B) 1971
C) 1945
D) 1981
E) 1979
576) Sual:Neftin dәnizlә daşınmasının zәrәrli nәticәlәri kimlәr arasında bölüşdürülür
A) nefti ixrac edәn vә idxal edәn tәrәflәr
B) ancaq gәmi mülkiyyәtçisi tәrәfindәn
C) ancaq neft alıcısı tәrәfindәn
D) gәmi mülkiyyәtçisi vә neft alıcısı
E) gәmi mülkiyyәtçisi vә neft satıcısı
577) Sual:Nәqliyyat müәssisәsi dedikdә nә başa düşülür
A) yükün, sәrnişinin vә baqajın daşınması başa düşülür

B) daşıyıcı ilә müştıri arasındakı münasibәtlәrin yaranmasıdır
C) qanunvericiliyә vә öz tәsis sәnәdlәrinә görә yükün, sәrnişinin vә baqajın daşınması üzrә fәaliyyәt göstәrәn hüquqi şәxs başa düşülür
D) Beynәlxalq sazişlәr әsasında fәaliyyәt göstәrәn vә daşımaları hәyata keçirәn fiziki şәxs başa düşülür
E) Beynәlxalq sazişlәr әsasında fәaliyyәt göstәrәn vә daşımaları hәyata keçirәn hüquqi şәxs başa düşülür
578) Sual: Milli tәhlükәsizlik haqqında ARnın qanunu ne vaxt qәbul olun¬muş¬dur
A) 2004
B) 1989
C) 1993
D) 1999
E) 1995
579) Sual:Beynәlxalq su(çay) nәqliyyatının hüquqi tәnzimlәnmәsini .........hәyata keçirir
A) BANİ
B) KOTİF
C) EKOSOS
D) Monreal Konvensiyası
E) Tokio Konvensiyası
580) Sual:Hansı istiqamәt beynәlxalq daşımalar zamanı nәqliyyat tәhlükәsiz¬liyinin tәmin edilmәsinә daxil deyildir
A) beynәlxalq nәqliyyat prosesinin tәşkilindә nәqliyyat tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
B) traslarda nәqliyyat vasitәlәrinin hәrәkәti üçün sәrfәli şәraitin yaradıl¬ması
C) tәhlükәsiz davranma qaydalarının әhaliyә öyrәdilmәsi
D) nәqliyyat tәhlükәsizliyinә dair beynәlxalq qaydaların işlәnib hazır¬lan¬ma¬sı
E) piyadaların yolu düzgun keçmәmәsi
581) Sual:Sığortaçı yalnız ......müraciәti әsasında üçüncü şәxsә sığorta ödәnişi verә bilәr
A) şәxsin yaxin qohumunun
B) şәxsin özünün
C) iş yerinin
D) şәxsi hәkiminin

E) nәqliyyat vasitәsi sahibinin
582) Sual:Beynәlxalq nәqliyyat münasibәtlәrindә mәsuliyyәt anlayışı nә zaman yaranır
A) subyektlәr arasında bir subyektin maraqlarının pozulması ilә şәrtlәnir
B) iki subyekt arasında nәqliyyathüquq münasibәtlәrinin yaranması zamanı
C) iki vә daha artıq tәsәrrüfat subyektlәrinin әlaqәsi zamanı
D) risk yükünün razılığa gәlәn tәrәflәr arasında әdalәtli bölüşdürülmәsi zamanı
E) norma vә müddәaların beynәlxalq nәqliyyat münasibәtlәri sistemindә yaranması zamanı
583) Sual:Sığorta polisi ......sәnәdidir
A) razılıq
B) milli
C) saziş
D) müqavilә
E) qaimә
584) Sual:Dәnizdә gәmilәrin toqquşmasının xәbәrdarlıq edilmәsinin beynәl¬xalq qaydaları haqqında Konvensiya ......qәbul edilmişdir
A) 1980
B) 1990
C) 1984
D) 1972
E) 1978
585) Sual:Yeni kompleks akt BMTnin Dәniz hüuquna dair Konvensiyası neçәnci ildә qәbul edilmişdir
A) 1982
B) 1990
C) 1994
D) 1976
E) 1970
586) Sual:Zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsini.....tәlәb edә bilmәz

A) üçüncü şәxsin özü
B) zәrәrçәkәnin qohumu
C) zәrәrçәkәnin vәkili
D) sığorta şirkәti
E) beynәlxalq tәşkilat
587) Sual:Sığorta hadisәsinә aid edilmir
A) üçüncü şәxsә mәxsus әmlakın zәdәlәnmәsi
B) üçüncü şәxsә mәxsus әmlakın mәhv olması
C) üçüncü şәxsin ölmәsi
D) üçüncü şәxsin şikәst olması
E) üçüncü şәxsә zәrәr dәymәmәsi
588) Sual: Neftlә çirklәnmәdәn zәrәrin kompensasiyası üçün Beynәlxalq Fondun yaradılması haqqında Beynәlxalq Konvensiya neçәnci ildә qәbul
edilmişdir
A) 1988
B) 1974
C) 1971
D) 1997
E) 1985
589) Sual:Beynәlxalq nәqliyyat tәhlükәsizliyinin tәminatına aid deyildir
A) ekologiyanın çirklәnmәsi
B) daşımada iştirak edәn şәxsin sağlamlığı
C) üçüncü şәxslәrin müdafiәsinә
D) daşımada iştirak edәn şәxsin hüquqi mәnafelәrinin
E) tәbii fәlakәtdәn zәrәr çәkmәsi
590) Sual:Beynәlxalq dәniz nәqliyyatında tәhlükәsizlik mәsәlәlәrinin tәnzim¬lәnmәsinә dair Cenevrә Konvensiyası neçәnci ildә qәbul edilmişdir
A) 1928 il
B) 1932 il

C) 1958 il
D) 1961 il
E) 1924 il
591) Sual:Beynәlxalq nәqliyyat mәsәlәlәrinә aid olan hüquqqoruyucu sazişlәrin әsas mәqsәdi......
A) әmlak mәnafelәrini qorumaq
B) ekologiyanı tәmizlәmәk
C) hüquqi tәnzimlәmәk
D) münasibәtlәr qurmaq
E) sәrnişinlәri qorumaq
592) Sual:Yük vә sәrnişinlәrin beynәlxalq daşınması ilә bağlı olan nәqliyyat tәhlükәsizliyi üçün әsas şәrt......
A) qanunların pozulmaması
B) insan hәyatının üstünlüyü
C) dövlәtlәr arasında münaqişәnin olmaması
D) yüklәrin salamat çatması
E) nәqliyyat vasitәsinә zәrәr dәymәmәsi
593) Sual:Sığortaçı yalnız ......müraciәti әsasında üçüncü şәxsә sığorta ödәnişi verә bilәr
A) şәxsin yaxin qohumunun
B) şәxsin özünün
C) iş yerinin
D) şәxsi hәkiminin
E) daşıyıcının
594) Sual:Yeni kompleks akt BMTnin Dәniz hüuquna dair Konvensiyası neçәnci ildә qәbul edilmişdir
A) 1982
B) 1990
C) 1994
D) 1976
E) 1970

595) Sual:Beynәlxalq nәqliyyat tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә yönәlәn sazişlәrә.......deyilir
A) qoruyucu sazişlәr
B) hüquqi sazişlәr
C) hüquqqoruyucu sazişlәr
D) mülki sazişlәr
E) ikitәrәfli sazişlәr
596) Sual:BANİnin tövsiyyәsinә görә Yol nişanları vә işarәlәri haqqında Pro¬to¬kol ne¬çәn¬ci ildә qәbul edilmişdir.
A) 1970
B) 1987
C) 1949
D) 1983
E) 1961
597) Sual:Yükün daşınması zamanı onun zәdәlәnmәsinә kim cavabdehdir.
A) sığorta şirkәti
B) yükgöndәrәnin vә ya yükalanın düzgün olmayan hәrәkәtlәri
C) tәbii fәlakәtlәr
D) forsmajor halları
E) yükün pis vәziyyәtdә olması
598) Sual:BANİnin tövsiyyәsinә görә Yol hәrәkәti haqqında 1968ci il tarixli Konvensiyaya әlavәlәr edәn Avropa Sazişi ne¬çәn¬ci ildә qәbul
edilmişdir.
A) 1975
B) 1987
C) 1948
D) 1983
E) 1971
599) Sual:Beynәlxalq avtomobil daşımalarında daşıyıcı nә zaman onun üzәrinә düşәn mәsuliyyәtdәn azad olunur

A) xüsusi risk nәticәsindә itirildikdә
B) nәqliyyatın nasazlıgı nәticәsindә
C) havanın pis olması nәticәsindә
D) yükün miqdarının çox olması nәticәsindә
E) yükün tәbii xassәsi nәticәsindә
600) Sual:Tәqsirsiz mәsuliyyәt nәdir
A) daşıyıcının tәqsirdәn asılı olmayaraq mәsuliyyәt daşıması
B) daşıyıcının tәqsirdәn asılı olaraq mәsuliyyәt daşıması
C) daşıyıcının tәqsirli olmasına görә zәrәri ödәmәsi
D) daşıyıcı tәqsirinә görә mәsuliyyәt daşıyır
E) yalnız tәqsiri olduqda mәsuliyyәt daşıyır
601) Sual:Daşıyıcının mәsuliyyәt probleminin tәnzimlәnmәsi aşağıdakı vәzifәnin hәllini tәmin etmәlidir
A) nәqliyyat xidmәtindәn istifadә edәn şәxslәrin hüquq vә mәnafelәrinin müdafiә edilmәsi
B) maliyyә çәtinliyinin olması
C) xarici dili bilmәmәsi
D) xarici vәtәndaş olması
E) yükә aidiyyatı yoxdur
602) Sual:Beynәlxalq qarışıq yük daşımalar haqqında BMT Konvensiyası nә zaman yaradılıb
A) 1956
B) 1934
C) 1980
D) 1976
E) 1992
603) Sual:Yükün tam itmәsi nәdir
A) daşıyıcının yükü yük sahibinә verә bilmәmәsi
B) itmiş yükün yerinin daşıyıcının bilmәsi
C) yükün qismәn itmәsi

D) yükün korlanması
E) yükün әskik gәlmәsi
604) Sual:Monreal Protokolu hansı daşımalara aiddir
A) sәrnişin daşımalarına
B) baqaj daşımalarına
C) yük daşımalarına
D) qarışıq daşımalarına
E) dәmir yolu daşımalarına
605) Sual:Tәqsirsiz mәsuliyyәt halını nәzәrdә beynәlxalq nәqliyyat sazişi hansıdır
A) Varşava Konvensiyası
B) Haaqa Konvensiyası
C) Paris vә Vyana Konvensiyası
D) Vyana Konvensiyası
E) Qvatemala Protokolu
606) Sual:ARsı Nәqliyyat haqqında qanuna әsasәn daşıyıcı nә zaman mәsuliyyәt daşımır
A) baqajın itmәsi
B) yükün әskik çıxması
C) yükün xarab olması
D) yükün zәdәlәnmәsi
E) yük tәhvil verildikdәn sonra
607) Sual:Tәqsirsiz mәsuliyyәt halını nәzәrdә tutan beynәlxalq nәqliyyat sazişi hansıdır
A) Monreal Protokolu
B) Sidney Protokolu
C) Varşava Protokolu
D) Bern müqavilәsi
E) Paris sazişi

608) Sual:Qvatemala Protokolu görә aviaşirkәt nә zaman mәsuliyyәt daşıyır
A) hava durumuna görә
B) sәrnişinin sağlamlıq vәziyyәtinә görә zәrәr vurulması
C) nәqliyyat vasitәsinin saz olmasına görә
D) uçuşun uzunmüddәtli olmasına görә
E) aviaşirkәtin tanınmış olmasına görә
609) Sual:Nüvә Konvensiyalar hansılardır
A) Varşava Konvensiyası
B) Bern Konvensiyası
C) Haaqa Konvensiyası
D) Paris vә Vyana Konvensiyası
E) Vyana Konvensiyası
610) Sual:Daşıyıcının müştәri qarşısında mәsuliyyәtini tәnzimlәmәyin әn vacib yolu....
A) milli qanunvericilik
B) yerli qanunlar
C) daşımada iştirak edәn dövlәtlәrin qanunları
D) iki dövlәt arasındakı müqavilә
E) Beynәlxalq Konvensiya vә sazişlәrdir
611) Sual:Konvensiyadan kәnar qaydalar aşağıdaki hallarda tәtbiq olunmur:
A) Daxili uçuşlar
B) Beynәlxalq xarakterli poçt daşımaları
C) Başqa ölkәdә dayanacaq yoxdursa
D) Daxili poçt daşımaları
E) Doğru cavab yoxdur
612) Sual:Qızıl frankın tәrkibi:
A) 62,5 mq 900 problu qızıl
B) 63,5 mq 900 problu qızıl

C) 64,5 mq 900 problu qızıl
D) 65,5 mq 900 problu qızıl
E) Doğru cavab yoxdur
613) Sual:Aviadaşıyıcının maksimal mәsuliyyәti aşağıdaki kimi mәhdudlaşdırılıb:
A) 1 kq yük üçün 18 SDR vahidi
B) 1 kq yük üçün 17 SDR vahidi
C) 1 kq yük üçün 22 SDR vahidi
D) 1 kq yük üçün 25 SDR vahidi
E) Doğru cavab yoxdur
614) Sual:Aviadaşımanın maksimal mәsuliyyәti aşağıdaki kimi mәhdudlaşdırılıb:
A) 1 kq yük üçün 300 qızıl frank
B) 1 kq yük üçün 250 qızıl frank
C) 1 kq yük üçün 200 qızıl frank
D) 1 kq yük üçün 150 qızıl frank
E) Doğru cavab yoxdur
615) Sual:Hava nәqliyyatı ilә yük daşıma aşağıdakı sәnәdlә tәmzinlәnmir:
A) Varşava Konvensiyasının ilkin mәtni ilә
B) Yenidәn baxılmış Konvensiya ilә
C) Konvensiya kәnarı qaydalarla
D) Qvadalaxara Razılaşması ilә
E) Doğru cavab yoxdur
616) Sual:Monreal protokolu nә zaman imzalanmışdır?
A) 1955
B) 1975
C) 1929
D) 1961
E) Doğru cavab yoxdur

617) Sual:Qvadalaxara konvensiyası nә zaman imzalanmışdır?
A) 1955
B) 1975
C) 1961
D) 1929
E) Doğru cavab yoxdur
618) Sual:Haaqa Protokolu nә zaman imzalanmışdır?
A) 1955
B) 1971
C) 1961
D) 1932
E) Doğru cavab yoxdur
619) Sual:Beynәlxalq hava daşımalarına aid konvensiya harada vә nә zaman imzalanmışdır?
A) London, 1929
B) Haaqa, 1975
C) Varşava, 1929
D) Cenevrә, 1935
E) Doğru cavab yoxdur
620) Sual:Beynәlxalq hava daşımaları, hava nәqliyyatı ilә yüklәrin aşağıdaki mәntәqәlәr arasında tәşkil olunmasıdır:
A) İki fәrqi ölkәdә yerlәşәn
B) Bir ölkәdә yerlәşәn
C) İki fәrqli şәhәrdә yerlәşәn
D) Bir neçә şәhәrdә yerlәşәn
E) Doğru cavab yoxdur
621) Sual:Xidmәt sәviyyәsinә görә sәrnişin tariflәrinin növlәri
A) iqtisadi sәviyyә vә 1 sinif sәviyyәsi

B) sәrnişin vә baqaju tariflәri
C) sәrnişinlәrin marağı әsasında
D) ölkәlәr üzrә tariflәr
E) beynәlxalq sәrnişin aviatariflәri
622) Sual:Çarterlә rәsmilәşdirilәn beynәlxalq daşımalar hәyata keçirilir
A) tranzit daşımalarda
B) qonşu dövlәtlәrarası daşımalarda
C) hava vә dәniz nәqliyyatında
D) dәmir yolu vә avtomobil yolu
E) hava, xәtti gәmiçilikdә vә tranzit daşımalarda
623) Sual:Daimi olmayan aviadaşımaların növlәri
A) standart vә xüsusi daşımalar
B) normal, güzәştli vә çarter daşımaları
C) bağlı çarter, efiniti vә blokçarter daşımaları
D) sәrnişin, yük, baqaj daımaları
E) әlavә, xüsusi vә çarter uçuşları
624) Sual:Daşıma sәnәdinin formasına görә beynәlxalq daşımaların növlәri
A) ART; AST; vә blok çarter
B) Tarif cәdvәllәr
C) Qaimә, konosament, çarter
D) Qaimә, çarter, beynәlxalq dairәvi daşıma
E) Çarter, tramp gәmiçiliyi sәnәdi vә qaimә
625) Sual:Rәsmi beynәlxalq aviatariflәr hansı kitabçalarda nәşr olunur
A) Nәqliyyat konvensiyası
B) Brüssel konvensiyası
C) ART vә AST
D) İTA

E) Beynәlxalq hava nәqliyyatı assossasiyası
626) Sual:Beynәxlalq hava daşımalarını tәnzimlәnmәyәn beynәlxalq normativ hüquqi aktların mәcmusu hansı orqandır?
A) Qvadalaraxara Konvesiyası
B) Varşava Sistemi
C) Çikaqo Konvesiyası
D) BMAT
E) BHNA
627) Sual:Beynәlxalq aviasiya tariflәrinә aid deyil?
A) sәrnişin tariflәri
B) yük tariflәri
C) baqaj tariflәri
D) uçuş mәsafәsinә görә tәrәflәr
E) xidmәt sәviyyәsinә görә tariflәr
628) Sual:Fraxtın hesablanması meyarı nәyә әsaslanır?
A) hava gәmisindәn saatla istifadә
B) hava gәmisinin növünә әsasәn
C) fraxtedәnin sosial mövqeyindәn
D) fraxtedәnin qoyduğu girova әsasәn
E) yükün növünә әsasәn
629) Sual:Aviaçarter müqavilәsinin növlәri
A) heyәtlә uzaq mәsafәyә uçuş
B) heyәtsiz gәminin uzun müddәtә vә ya günlük fraxtemtә müqavilәsi
C) heyәtsiz hava gәmisinin fraxtetmә müqavilәsi vә heyәtlә birlikdә hava gәmisinin fraktetmә müqavilәsi
D) xüsusi müqavilә vә aviaçarter müqavilәsi tәhlükәli
E) tәhlükәli yüklәrin daşınması üçün fraxt vә yalnız sәrnişinlәrin daşınması üçün fraxt müqavilәsi
630) Sual:Müntәzәm hava reyslәri cәdvәlinә hansı şәrtlәr aid deyil

A) hava gәmisinin kirayәsi
B) aralıq dayanacaq mәntәqәlәri
C) uçuş vaxtı
D) tәyinat yerinә çatma vaxtı
E) hava gәmisinin tipi
631) Sual:Çikaqo Konvesiyası hansı hava uçuşlarına şamil edilir?
A) hәrbi hava gәmilәrinә
B) sәrhәd hava gәmilәrinә
C) polis hava gәmilәrinә
D) mülki hava gәmilәrinә
E) gömrük xidmәtlәri hava gәmilәrinә
632) Sual:Beynәlxalq Hava Nәqliyyatı Assosasiyası neçәnci ildә yaradılmışdır?
A) 1945
B) 1947
C) 1936
D) 1940
E) 1951
633) Sual:Beynәlxalq Mülki Aviasiya Tәşkilatı (İKAO) nә zaman yaradılmaşdır?
A) 1966
B) 1947
C) 1940
D) 1971
E) 1946
634) Sual:Beynәlxalq sәrnişin daşımalarında nәqliyyatın hansı növündәn daha çox istifadә olunur?
A) çay nәqliyyatı
B) avtomabil nәqliyyatı
C) dәniz nәqliyyatı

D) dәmir yol nәqliyyatı
E) hava nәqliyyatı
635) Sual:Hava nәqliyyatında orta daşıma sürәti saatda nәqәdәrdir?
A) 400 km
B) 300 km
C) 200 km
D) 500 km
E) 550 km
636) Sual:Hava nәqliyyatında әsas yeri hansı daşımalar tutur?
A) poçt göndәrişlәri
B) sәrnişin daşımaları
C) tez xarab olan mallar
D) yük daşımaları
E) )tranzit malları
637) Sual:Hava nәqliyyat növünün üstünlüklәrinә aiddir
A) yüksәk yük tariflәri
B) daha aşağı sığorta xәrclәri vә sadә qablaşdırma
C) hava şәraitindәn asılı olması
D) ölçü vә çәki mәhdudiyyәti
E) yerüstü xidmәtlәrdәn asılılığı
638) Sual:Varşava Konvensiyasının yenidәn baxılmış redaksiyası ilә tәnzimlәnәn uçuşlarda, nәqliyyat sәnәdi aşağıdakıdır:
A) Hava nәqliyyatı sәnәdi
B) Konosament
C) Qaimә
D) Aviaqaimә
E) Doğru cavab yoxdur

639) Sual:Varşava Konvensiyasının ilkin mәtni ilә tәnzimlәnәn uçuşlarda, nәqliyyat sәnәdi aşağıdakıdır:
A) Hava nәqliyyatı sәnәdi
B) Konosament
C) Aviaqaimә
D) Doğru cavab yoxdur
E) Qaimә
640) Sual:Yük göndәrәnin haqqı yoxdur:
A) Malın çatdırılmasına qәdәr mala sәrәncam etmәk
B) Öz adından hüquqlarını tәmin etmәk
C) Malın yüklәnmәsi barәdә mәlumat almaq
D) Bütün cavablar doğrudur
E) Doğru cavab yoxdur
641) Sual:Aviadaşımalarda qızıl franklar, SDR ilә hansı qanun әsasında әvәz edilmişdir?
A) 1932 aviadaşımalar haqqında qanun
B) 1931 aviadaşımalar haqqında qanun
C) 1979 avia vә avtodaşımalar haqqında qanun
D) 1961 aviadaşmalar haqqında qanun
E) Doğru cavab yoxdur
642) Sual:SDRin tәtbiq edildiyi rejim necә adlanır?
A) Varşava Konvensiyasının ilkin mәtni
B) Varşava Konvensiyasının yenidәn baxılmış redaksiyası
C) Konvensiyadan kәnar rejim
D) Bütün rejimlәr
E) Doğru cavab yoxdur
643) Sual:Beynәlxalq Hava Nәqliyyatı Assosiasiyası (İATA) harada vә nә zaman tәsis edilmişdir
A) Cenevrә, 1946
B) Paris, 1947

C) Havana, 1945
D) Monreal, 1950
E) Moskva, 1946
644) Sual:İATAnın qәrargahı harada yerlәşir?
A) Cenevrә
B) Paris
C) Havana
D) Monreal
E) Moskva
645) Sual:Aviadaşıyıcının mәsuliyyәtdәn azad olunması aşağıdakı halda nәzәrdә tutulmamışdır:
A) Zәrәr yükgöndәrәnin tәqsiri ucbatından baş vermişdir
B) Zәrәr alıcının tәqsiri ucbatından baş vermişdir
C) Zәrәr, daşıyıcının aldığı bütün tәdbirlәrә baxmayaraq baş vermişdir
D) Zәrәri aradan qaldırmaq üçün tәdbirlәr görmәk mümkün değildi
E) Zәrәr daşıyıcının tәqsiri ucbatından baş vermişdir
646) Sual:Yükün zәrәr görmәsi halında, daşıyıcıya iddialar aşağıda göstәrilәn müddәtdәn geç olmayaraq tәqdim edilmәlidir:
A) Alıcıya tәslim edildikdәn sonra 15 gün
B) Daşıyıcı aldıqdan sonra 15 gün
C) Alıcıya tәslim edildikdәn sonra 14 gün
D) Doğru cavab yoxdur
E) Daşıyıcı aldıqdan sonra 14 gün
647) Sual:Yükün çatdırılmasında gecikmә olduğu halda, daşıyıcıya iddialar aşağıda göstәrilәn müddәtdәn geç olmayaraq tәqdim edilmәlidir:
A) Alıcıya tәslim edildikdәn sonra 21 gün
B) Daşıyıcı aldıqdan sonra 21 gün
C) Alıcıya tәslim edildikdәn sonra 14 gün
D) Daşıyıcı aldıqdan sonra 14 gün
E) Doğru cavab yoxdur[yeni cavab]

648) Sual:Yükün itirilmәsi halında, daşıyıcıya iddialar aşağıda göstәrilәn müddәtdәn geç olmayaraq tәqdim edilmәlidir:
A) Tәyyarә tәyinat mәntәqәsinә çatdıqdan sonra 14 gün
B) Yükün tәyinat mәntәqәsinә göndәrilmәsindәn sonra 21 gün
C) Yükün tәyinat mәntәqәsinә göndәrilmәsindәn sonra 120 gün
D) Tәyyarә tәyinat mәntәqәsinә çatdıqdan sonra 120 gün
E) Doğru cavab yoxdur
649) Sual:İddia әrizәsi, hava gәmisinin tәyinat mәntәqәsinә gәldiyi gündәn eibarәn hansı müddәtlә mәhdudlaşdırılır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 2,5
E) 3,5
650) Sual:İATA üzvlәri beynәlxalq yükdaşımalarda hansı yük sәnәdini tәtbiq edirlәr?
A) Hava nәqliyyatı sәnәdlәrinin vahd blankı
B) Aviaqaimәnin vahid blankı
C) Konosamentin vahid blankı
D) Vahid müqavilә şәrtlәri
E) Doğru cavab yoxdur
651) Sual:İATA şәrtlәrinә görә, daşıyıcının mәsuliyәti, itәn, zәrәr görәn, vә ya çatdırılmasında gecikmә olan yükün hәr 1 kq üçün neçә dollarla
mәhdudlaşdırılmışdır?
A) 17
B) 20
C) 25
D) 30
E) 18
652) Sual:Tәhlükәli yüklәrin gәmiçilikdә daşınması haqqında b\x qaydalar .... ildә qәbul edilmişdir

A) 1966 il
B) 1960 il
C) 1959 il
D) 1965 il
E) 1967 il
653) Sual: İnterkonteyner aksioner cәmiyyәti b\x daşımaları hәyata keçirir..
A) dәniz nәqliyyatı vasitәlәri üçün
B) hava nәqliyyatı dairәsindә
C) dәmir yolu nәqliyyatında
D) avtomobil nәqliyyatı
E) düzgün cavab yoxdur
654) Sual: İnterkonteyner aksioner cәmiyyәti yaradılıb..
A) 1962 il
B) 1967 il
C) 1968il
D) 1970 il
E) düzgün cavab yoxdur
655) Sual:B\x dәmir yolu ilә konteyner daşımaları hәyata keçirilir..
A) Qәrbi Avropa xәtti konteyner şirkәtlәri ilә
B) “İnterkonteyner”lә
C) Amerika xәtti konteyner şirkәtlәri ilә
D) MSAT ilә
E) düzgün cavab yoxdur
656) Sual:B\x dәniz daşımaları hәyata keçirilir...
A) Avropa xәtti konteyner şirkәtlәri, Rusiya gәmiçilik şirkәtlәri
B) “İnterkonteyner”
C) Amerika xәtti konteyner şirkәtlәri, Yaponiya gәmiçilik kompaniyası

D) MSAT
E) düzgün cavab yoxdur
657) Sual:MPOQ hansı tәşkilatdır
A) tәhlükәli yüklәrin daxili su yolları b\x daşınması haqqında Avropa Sazişi
B) tәhlükәli yüklәrin dәniz daşınması haqqında B\x Kodeks
C) tәhlükәli yüklәrin quru yollarla b\x haqqında Avropa Sazişi
D) tәhlükәli yüklәrin nәqliyyatın bütün növlәri ilә, hәmçinin dәmir yolu ilә b\x daşınması haqqında Avropa Sazişi
E) düzgün cavab yoxdur
658) Sual:VOPOQ – hansı tәşkilatdır
A) tәhlükәli yolların daxili su yolları ilә b\x daşınması haqqında Avropa Sazişi
B) tәhlükәli yüklәrin dәniz daşınmaı haqqında b\x kodeks
C) tәhlükәli yolların quru yollarla daşınması haqqında Avropa Sazişi
D) tәhlükәli yüklәrin nәqliyyatın bütün növlәri ilә, hәmçinin dәmir yolu ilә daşımalar haqqında Avropa Sazişi
E) düzgün cavab yoxdur
659) Sual:MKPOQ hansı tәşkilatdır]
A) tәhlükәli yüklәrin daxili su yolları ilә b\x daşınması haqqında Avropa Sazişi
B) tәhlükәli yüklәrin dәnizlә daşınması haqqında b\x kodeks
C) tәhlükәli yüklәrin quru yollar ilә daşınması haqqında Avropa Sazişi
D) tәhlükәli yüklәrin nәqliyyatın bütün növlәri ilә, hәmçinin dәmir yolları ilә Daşımaları haqqında Saziş
E) düzgün cavab yoxdur
660) Sual:DOPO Q – hansı tәşkilatdır..
A) tәhlükәli yüklәrin daxili su yolları ilә b\x daşınması haqqında Avropa Sazişi
B) tәhlükәli yolların dәnizlә daşınması haqqında b\x kodeks
C) tәhlükәli yolların quru yollar ilә b\x daşımaları haqqında Avropa Sazişi
D) tәhlükәli yüklәrin nәqliyyatın bütün növlәri ilә, hәmçinin dәmir yolları ilә Daşımaları haqqında Saziş
E) düzgün cavab yoxdur

661) Sual:Konteuner daşımaları dedikdә ....başa düşülür
A) avtomobildәniz daşımaları
B) avtomobilavia daşımaları
C) dәmiryoluhava
D) dәmiryoluavtomobil daşımaları
E) düzgün cavab yoxdur
662) Sual:MULTİDOS bu sәnәd
A) BİMKO tәrәfindәn hazırlanaraq operatorlar tәrәfindәn qarışıq daşımalarda istifadә olunur
B) YUNKTAD tәrәfindәn hazırlanaraq, qqqqqqqqq
C) FİATA, qarışıq daşımalarda ekspeditorların istifadәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
D) yükün ekspeditor tәrәfindәn qәbulunun rәsmi tәsdiqi
E) düzgün cavab yoxdur
663) Sual:SOMBİDOS bu sәnәd
A) BİMKO tәrәfindәn hazırlanaraq, operatorlar tәrәfindәn qarışıq daşımalarda istifadә olunur
B) YUNKTAD tәrәfindәn hazırlanaraq, QQQQQQQ
C) FİATA qarışıq daşımalarda ekspeditorların istifadәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
D) ekspeditorun yükün qәbulu haqqında rәsmi tәsdiqidir
E) düzgün cavab yoxdur
664) Sual:İNTERFRİQO bu
A) tez xarab olan әrzaqların b\x daşımaları haqqında sazişdir
B) tez xarab olan әrzaqların daşınması haqqında b\x tәşkilatdır
C) tez xarab olan yüklәrin daşınması üzrә b\x dәmiryolu cәmiyyәtidir
D) tez xarab olan әrzaqların daşınması üzrә ekspertlәr qrupudur
E) düzgün cavab yoxdur
665) Sual:TRANSFRİQORUTAVROPAbu
A) tez xarab olan әrzaq mәhsullarının b\x daşınması haqqında sazişdir
B) tez xarab olan әrzaqların daşınması haqqında b\x tәşkilatdır

C) tez xarab olan yüklәrin daşınması haqqında b\x dәmiryolu cәmiyyәti
D) tez xarab olan әrzaqların daşınması üzrә ekspertlәr qrupudur
E) düzgün cvavb yoxdur
666) Sual:SPShansı tәşkilatdır
A) tez xarab olan әrzaq mәhsullarının b\x daşınması haqqında Saziş
B) tez xarab olan әrzaqların daşınması haqqında b\x tәşkilat
C) tez xarab olan yüklәrin daşınması haqqında b\x dәmiryolu cәmiyfyәti
D) tez xarab olan әrzaqların daşınması üzrә ekspertlәr qrupu
E) düzgün cavab yoxdur
667) Sual:FBL bu sәnәd...
A) BİMKO tәrәfindәn hazırlanaraq qarışıq yük daşıyan operatorlar tәrәfindәn istifadә olunur
B) BMTnin qarışıq yükdaşımalar haqqında Konvensiyasını hәyata keçirmәk üçün YUNKTADtәrәfindәn yaradılan sәnәddir
C) FİATA qarışıq yükdaşıma ekspeditorlarının istifadәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
D) ekspeditorlardan malın rәsmi qәbulunun tәsdiqi
E) düzgün cavab yoxdur
668) Sual:SOMBİDOS vә FBL sәnәdlәri birbirindәn nә ilә fәrqlәnir..
A) SOMBİDOS yükgöndәrәnlәrin maraqlarını FBLә nisbәtәn daha yüksәk sәviyyәdә әks etdirir
B) SOMBİDOS yükalanların maraqlarını FBL –ә nisbәtәn daha yüksәk sәviyyәdә әks etdirir
C) FBL yükgöndәrәnlәrin maraqlarını SOMBİDOSa nisbәtәn daha yüksәk sәviyyәdә әks etdirir
D) FBL yükalanların maraqlarını SOMBİDOSa nisbәtәn daha yüksәk sәviyyәdә әks etdirir
E) düzgün cavab yoxdur
669) Sual:Konteyner – nәqliyyat avadanlığı olub, әsasәn istifadә edilir..
A) tez xarab olan malların daşınmasında
B) b\x alәmdә fiziki vә hüquqi şәxslәri birlәşdirir
C) nәqliyyatın bir vә ya daha çox növlәri ilә yükdaşımaları asanlaşdırır
D) tәhlükәli yüklӘrin daşınmasını asanlaşdırır
E) düzgün cavab yoxdur

670) Sual:Konteynerlәrә dair Gömrük Konvensiyası qәbul edilib..
A) 1971 il
B) 1972il
C) 1970il
D) 1969il
E) düzgün cavab yoxdur
671) Sual:Tәhlükәsiz konteynerlәr üzrә b\x konvensiya qüvvәyә minmişdir
A) 1977il
B) 1976il
C) 1975il
D) 1978il
E) 1979il
672) Sual:FİATAnın hәqiqi üzvlәri ola bilәr..
A) şәxsi ekspeditor firmaları, gömrük brokerlәri
B) MDB üzv dövlәtlәri
C) AİB üzvlәri
D) qeydiyyatda olduğu ölkәdә ekspeditor fәaliyyәtini hәyata keçirәn milli ekspeditor assossasiyası
E) düzgün cavab yoxdur
673) Sual:FİATAnın hәqiqi üzvlәri ola bilәr..
A) qeydiyyatda olduğu ölkәdә ekspeditor fәaliyyәtini hәyata keçirәn milli ekspeditor assossasiyası
B) gömrük brokeri
C) MDB üzv dövlәtlәri
D) AİB üzv dövlәtlәri
E) düzgün cavab yoxdur
674) Sual:B\x Ekspeditor Assossasiyası Federasiyasının (FİATA) әsasnamәsinә әsasәn iki kateqoriya üzvlәr nәzәrdә tutulub..
A) daimi vә daimi olmayan

B) hәqiqi vә assossasiya üzvlәri
C) әsas vә әlavә üzvlәr
D) әsas vә müşahidәçi üzvlәr
E) düzgün cavab yoxdur
675) Sual:Qarışıq daşımalar hәyata keçirilir..
A) bir nәqliyyat növü ilә
B) bir nәqliynövündәn digәrinә yüklәmәklә
C) yükgöndәrәnin anbarından – yükalanın anbarına
D) dәmiryolu nәqliyyatı ilә
E) düzgün cavab yoxdur
676) Sual:B \x qarışıq daşımalar haqqında Konvensiya qәbul olunub....
A) 1884ildә parisdә
B) 1902 ildә Moskvada
C) 1980 ildә Cenevredә
D) 1985ildә madriddә
E) 1922ildә Berndә
677) Sual:Qarışıq daşımalarda әsas sәnәd..
A) konosament
B) avtomobil qaimәsi
C) nәqliyyat qaimәsi
D) birbaşa konosament
E) düzgün cavab yoxdur
678) Sual:Kombinә edilmiş daşımalara aiddir...
A) birbaşa vә qarışıq daşımalar
B) ümumi vә spesifik daşımalar
C) kombinә edilmiş vә qarışıq daşımalar
D) bağlı vә açıq daşımalar

E) düzgün cavab uoxdur
679) Sual:B\x Ekspeditor Assossasiyası Federasiyasının (FİATA) mәqsәdi
A) yükalanın maraqlarının b\x sәviyyәdә qorunması
B) b\x alәmdә yükgöndәrәnin maraqlarının qorunması
C) ekspeditorların maraqlarının b\x alәmdә qorunması
D) yükdaşımaların b\x alәmdә maraqlarının qorunması
E) düzgün cavab yoxdur
680) Sual:B\x Ekspeditor Assossasiyaları Federasiyası(FİATA) neçәnci ildә yaradılıb
A) 1925ildә Parisdә
B) 1927 ildә Madriddә
C) 1928ildә Londonda
D) 1926ildә Vyanada
E) 1930ildә Berndә
681) Sual:Multimodal daşımalara aid deyil
A) bir daşıma sәnәdi әsasında hәyata keçirilir
B) konosamentlә rәsmilәşdirilir
C) operatort tәrәfindәn bir neçә nәqliyyat növünün iştirakı ilә yerinә yetirilir
D) b\x qarışıq daşımalara aiddir
E) iki dövlәt arasında hәyata keçirilir
682) Sual:İntermlodal daşımaya aid deyil
A) iki dövlәt arasında hәyata keçirilir
B) yükgöndәrmә vә tәyinat yeri iki müxtәlif ölkәdә yerlәşmәlidir
C) ayrıayrı nәqliyyat vasitәlәrinin sәnәdlәri әsasında hәyata keçirilir
D) vahid daşıma sәnәdi әsasında rәsmilәşdirilir
E) bir neçә nәqliyyat növü ilә hәyata keçirilir
683) Sual:Birbaşa qarışıq daşımada iştirak edir...

A) iki vә daha çox nәqliyyat vasitәsi
B) nәqliyyatın eyni növlәri
C) yalnız konteynerlәrlә daşınma
D) bir dövlәtdә olan müxtәlif daşımalar
E) nәqliyyatın iki müxtәlif növü iştirak edir
684) Sual:B\xalq qarışıq daşımanı qarışıq daşımadan fәrqi..
A) yükgöndәrәnin daşıma prosesinә mәsuliyyәti
B) daşınmanın iki dövlәt arasında hәyata keçirilmәsi
C) konkret nәqliyyat növündәn istifadә
D) yükün konteynerlәrlә daşınması
E) müxtәlif ölkәlәrin iştirakı şәrt deyil
685) Sual:Unimodal daşımaya aiddir....
A) qarışıq daşımalar
B) әn azı iki növ nәqliyyatın iştirakı
C) yükün xüsusi qablarda daşınması
D) nәqliyyatın bir növü tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi
E) qarışıq daşıma müqavilәsi әsasında hәyata keçirilmәsi
686) Sual:Qarışıq daşımalarda nәqliyyat infrastrukturu müәssisәsinin iştirakı vacibdir..
A) yükә nәzarәt üçün
B) tәyinat yerinә çatdırılması üçün
C) yükün xüsusi qablarda daşınmasına nәzarәt üçün
D) daşıyıcıların fәaliyyәtini birbirilә әlaqәlәndirmәk üçün
E) yükün daşınmasını nәzarәtdә saxlamaq üçün
687) Sual:B\xalq intermodal daşımaların xüxusi prinsiplәrinә aiddir..
A) daşıma prosesinin operator tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi
B) daşıyıcının nәqletmә dövründә mәsuliyyәtinin operatora verilmәsi
C) ancaq b/xalq müqavilәlәrlә tәnzimlәnmәsi

D) daşıma prosesindә nәqliyyat vasitәsinin vahidliyi prinsipi
E) yükün sәrhәd stansiyasına qәdәr daşınması
688) Sual:B\xalq qarışıq daşımaların hәyata keçirilmәsi prosesinә aidiyyatı olmayan tәrәf
A) yükalan
B) operator
C) yükgöndәrәn
D) istehsalçı
E) daşıma әlaqәlәri ilә bağlı dövlәtldәr
689) Sual:B\xalq qarışıq daşımaların hәyata keçirilmәsi prosesindә iştirak etmir..
A) istehsalçı
B) yükgöndәrәn
C) yükalan
D) operator
E) daşıma әlaqәlәri ilә bağlı dövlәtlәr
690) Sual:İntermodal daşımaların nәqliyyat prosesi üçün vacib olan әsas prinsipi
A) ölkәlәr arasında iqtisadi münasibәtlәrin genişlәnmәsi
B) qapıdanqapıya daşımaq prinsipi
C) nәqliyyat vasitәlәrinin avtomatlaşdırılması
D) daşımaların mexaniklәşdirilmәsi
E) daşımanın vaxtında hәyata keçirilmәsi
691) Sual:Daşınmanın hәyata keçirilmәmәsinә görә mülkihüquqi mәsuliyyәt kimin üzәrinә düşür
A) yük sahibinin üzәrinә
B) gömrük sәrhәd mәntәqәlәrinin
C) qarışıq daşıma operatorunun üzәrinә
D) nәqliyyat vasitәsinin naszlığı üzündәn
E) daşınan yükün formasından

692) Sual:B\xalq qarışıq daşımaya aid deyil
A) iki dövlәt arasında hәyata keçirilir
B) vahid daşıma sәnәdi әsasında operator tәrәfindәn hәyata keçirilir
C) unimodal daşımalar
D) intermodal daşımalar
E) düzgün cavab yoxdur
693) Sual:B\x qarışıq daşımanı qarışıq daşımadan fәrqlәndirәn cәhәt
A) daşınmanın iki dövlәt arasında hәyata keçirilmәsi
B) iki vә daha çox nәqliyyat növündәn istifadә edilir
C) iki qonşu dövlәt arasında hәyata keçirilmәsi
D) yükün xüsusi qablarda daşınması
E) müxtәlif daşıma vasitәlәrindәn istifadә edilmәsi
694) Sual:B\x qarışıq daşımanı qarışıq daşımadan fәrqlәndirәn cәhәt
A) iki vә daha çox nәqliyyat növündәn istifadә olunur
B) daşıma prosesinin operator tәrәfindәn tәşkil olunması
C) nәqliyyat infrastrukturu müәssisәsinin iştirakı ilә hәyata keçirilir
D) yük ardıcıl surәtdә müәyyәn nәqliyyat növünün daşıyıcısından digәr nәqliyyat növü daşıyıcısına verilir
E) әn azı iki nәqliyyat növünün iştirakı
695) Sual: B\xalq qarışıq daşımaların hüquqi tәnzimlәnmәsi
A) b\x müqavilәlәr vә milli qanunvericilik
B) b\x müqavilә vә sazişlәr
C) “B\x qarışıq yükdaşımaları haqqında” BMT Konvensiyası
D) Bern Konvensiyası
E) nәqliyyat haqqında qanun
696) Sual:B/xalq intermodal daşımaların xüsusi prinsiplәrinә aid deyil
A) daşıma prosesinin operator tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi
B) yüklәrin qapıdanqapıya çatdırılması

C) yükün tәyinat yerinә vaxtında çatdırılması
D) bütün nәqletmә prosesi dövründә operatorun mәsuliyyәt daşıması
E) daşıma prosesinin tәk nәqliyyat növü ilә hәyata keçirilmәsi
697) Sual:İntermodal daşımaların spesifik hüquqi tәnzimlәmә predmetinә aiddir..
A) iqtisadi münasibәtlәr
B) nәqliyyat münasibәtlәri
C) hüquqi münasibәtlәr
D) milli adәtlәr
E) dövlәtlәrarası münasibәtlәr
698) Sual:B/xalq qarışıq daşımaların әmәlә gәlmә tarixi
A) xx әsrin axırları
B) 1999 il
C) xıx әsrin әvvәllәri
D) xx әsrin әvvәllәri
E) xxı әsrin әvvәllәri
699) Sual:B/Xalq qarışıq daşımaların digәr daşıma növlәrindәn fәrqi
A) qarışıq daşıma operatoru tәrәfindәn vahid daşıma sәnәdi Әsasında daşıma prosesinin tәşkili
B) hәr bir nәqliyyat vasitәsi operatoru tәrәfindәn ayrıayrı mallar üçün daşıma sәnәdlәrinin verilmәsi ilә hәyata keçirilir
C) vahid nәqliyyat sәnәdi әsasında
D) bir nәqliyyat növündәn istifadә edilmәklә hәyata keçirilәn daşıma
E) qonşu dövlәtlәr arasında hәyata keçirilәn daşıma növüdür
700) Sual:B/xalq qarışıq daşımalarda ...
A) iki vә daha çox nәqliyyat vasitәsindәn istifadә edilir
B) yük vә sәrnişin daşımaları zamanı iki vә daha artıq nәqliyyat növündәn istifadә edilir
C) bir nәqliyyat sәnәdi ilә yükdaşımalarını hәyata keçirir
D) ayrıayrı daşıma sәnәdi әsasında yük vә sәrnişin daşımalarını hәyata keçirir
E) müxtәlif ölkәlәr arasında hәyata keçirilәn multimodal daşımalardır

