AAA_1207#01#Q16#01 eduman testinin sualları
Fәnn : 1207 Ekoloji menecmentin әsasları
1 Aşağıdakılardan hansı sığorta sisteminin әsas göstәricilәrindәn sayılmır?

•

sığorta riski.
sığorta ödәnişinin hәcmi
sığorta tәşkilatı
sığorta tariflәri.
sığorta haqqı

2 Ekoloji risk dedikdә nәzәrdә tutulur:

•

sığorta hadisәsinin vә itkisinin yaranma ehtimalı
sığorta hadisәsinin vә itkisinin tәkrarlanma ehtimalı.
sığorta hadisәsinin vә itkisinin yaranma vaxtı.
sığorta hadisәsinin vә itkisinin yarandığı hal.
sığorta hadisәsinin vә itkisinin baş verdiyi mәkan.

3 Sığorta halı nәdir?

•

qәza nәticәsindә atılan zәrәrli maddәlәrin әhaliyә vurduğu ziyanın hәcmi.
qәza nәticәsindә atılan zәrәrli maddәlәrin tәbii mühitә vurduğu iqtisadisosial ziyanın hәcmi.
qәza nәticәsindә atılan zәrәrli maddәlәrin tәbii mühitә vurduğu iqtisadisosial ziyanın baş verdiyi proses.
qәza nәticәsindә atılan zәrәrli maddәlәrin sәnaye müәssisәlәrinә vurduğu ziyanın hәcmi.
qәza nәticәsindә atılan zәrәrli maddәlәrin hәcmi.

4 Aşağıdakı cavablardan hansı sığorta obyektinin mahiyyәtini ifadә edir?

•

sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş sığorta haqqıdır.
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә mәsuliyyәt riskinin hәcmidir.
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә dәymiş ziyanın hәcmidir.
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә ödәnişin dağılmış obyektlәrin sayıdır.
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә ödәnişin hәcmidir.

5 Sığorta müqavilәsi imzalanarkәn hansı halda güzәşt nәzәrdә tutulur?

•

1,5 il müddәtinә imzalandıqda.
yarım il müddәtinә imzalandıqda.
müqavilә 1 illiyә imzalandıqda.
3 ay müddәtinә imzalandıqda.
2 il vә daha çox müddәtә imzalandıqda

6 Ekoloji pasport hansı müddәtdә etibarlıdır?

•

5 il müddәtinә
1 il müddәtinә
2 il müddәtinә.
6 ay müddәtinә
3 il müddәtinә

7 Uzun müddәtli müşahidә sistemi vә onun dәyişmәsi istiqamәtinin proqnozlaşdırılması nәdir?

•

onun dәyişmә istiqamәtinin proqnozlaşdırılmasıdır
әtraf mühitin qısa müddәtlimüşahidә sistemidir.
әtraf mühitin monitorinqidir
demoqrafik proseslәrә nәzarәt sistemidir
әtraf mühitin hazırkı vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsidir

8 әtraf mühitә sәmәrәli tәsir etmәk üçün tәklif vә tövsiyyәlәr hansı sәnәdә aiddir?

•

ekoloji pasporta
әtraf mühitә sәmәrәli tәsir etmәk üçün tәklif vә tövsiyyәlәr.
müәssisә haqqında ümumi mәlumat vә istifadә olunan texnologiya
çirkab sularının tәmizlәnmә mexanizmi, tullantıların keyfiyyәt vә kәmiyәt göstәricilәri.
istifadә olunan ehtiyatın kәmiyyәt, keyfiyyәt göstәricilәri

9 әtraf mühitin çirklәnmәsinә görә vergilәr necә toplanır.

•

investiya yolu ilә
mәqsәdli
sәrbәst
lәng
çevik

10 әtraf mühitin mühafizәsinin idarә olunması üsullarına daxildir?

•

investisiyalar
idxal hesabına köçürmәlәr
dövlәt gәlirlәri ilә әlaqәdar üsullar
tullantıların limiti
sәrbәst gәlirlәr

11 Ekoloji sığorta fondlarının yaradılmasında mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

•

sәnaye müәssisәlәrinin tikilmәsi.
tәsәrrüfat layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi.
ekoloji böhran, fәlakәt vә bәdbәxt hadisәlәr vaxtı müәssisә, әhali vә tәşkilatlara dәyәn ciddi sosialiqtisadi
zәrәrin ödәnilmәsi.
suvarma kanallarının çәkilmәsi.
yeni texnologiyaların alınması.

12 Tәbiәti mühafizә fәaliyyәtinin idarә olunması keçәn әsrin sonunda hansı regionlarda
hazırlanmışdır?

•

SSRİ – dә
Yaponiyada
Avropa vә ABŞ – da
Fransa vә İtaliyada
Kanada vә ABŞ – da

13 Aşağıdakılardan hansı ekoloji sığortanın әsas prinsiplәrindәn hesab edilmir?

•

yaradılmış maliyyә vәsaitindәn tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsindә maksimum istifadәsi.
sığorta olunan tәrәfin dә iqtisadi maraqlarının qorunması.
3cü tәrәfә dәyәn zәrәrin maksimum ödәnilmәsi.
sığorta edәnin sığorta ödәnişinin hәcminin artırılmasında maraqları.
sığortaçının sığorta ödәnişinin minimumlaşmasında maraqları.

14 Aşağıdakılardan hansı sığorta hadisәsinә aid deyil?

•

ilkin tәhqiqatlar vә mәhkәmә proseslәri ilә әlaqәdar mәsrәflәr.
әtraf mühitdә hәyat şәraitinin pislәşmәsi ilә әlaqәdar dәyәn ziyan.
әmlakın korlanması vә mәhv olunması üzündәn dәyәn zәrәrin kompensasiyası.
müәssisә işçilәrinin әmәk haqqlarının ödәnilmәsi ilә әlaqәdar olan mәsrәflәr.
çirklәnmiş әrazinin tәmizlәnmәsi vә oranın abadlaşdırılması üçün mәsrәflәr.

15 Sığorta ödәnişlәri necә hesablanır?

•

müәssisәnin illik dövriyyәsinin illik mәnfәәtә bölünmәsi yolu ilә.
müәssisәnin illik dövriyyәsinin tarif әmsalına vurulması yolu ilә.
müәssisәnin illik dövriyyәsinin tarif әmsalına bölünmәsi yolu ilә.
müәssisәnin illik dövriyyәsinin istehsal xәrclәrinә bölünmәsi yolu ilә.
müәssisәnin illik dövriyyәsinin illik mәnfәәtә vurulması yolu ilә.

16 Aşağıdakılardan hansı ekoloji sığorta tarifinin hәcminә daxil deyildir?

•

sığorta tәşkilatının mәsrәflәrinin ödәnilmәsi.
sığorta hadisәlәrinin xәbәrdarlıq vә qarşısının alınmasının maliyyәlәşdirilmәsi fonduna köçürmәlәr.
sığorta tәminatının ödәnilmәsi üçün ehtiyat fonda köçürmәlәr;
sığortaçının normativ gәliri.
normadan artıq tәbiәtdәn istifadәyә vә çirklәndirmәyә görә köçürmәlәr.

17 Aşağıdakılardan hansı ekoloji sığortanın geniş tәtbiqini lәngidәn sәbәblәrdәn deyil?

•

sığorta hal vә hadisәlәrinin ehtimalının yüksәk olması.
müәssisәlәrin çәtin iqtisadi vәziyyәti.
hәrtәrәfli normativhüquqi bazanın olmaması.
ekoloji proqram vә layihәlәrә killü miqdarda maliyyә vәsaitinin ayrılması.
ekoloji çirklәrә görә tarif dәrәcәlәrinin olmaması.

18 Sığorta müqavilәsinin tәrkibinә daxil deyil:

•

müәssisәnin fәaliyyәtinin ekoloji aspektlәrinә münasibәtdә müsbәt beynәlxalq rәyin formalaşdırılması.
әtraf tәbii mühit haqqında mәlumatlar, havaya, suya, torpağa atılan tullantılar haqqında mәlumat, tullantıların
risk dәrәcәsi vә onların qarşısının alınma tәdbirlәri.
istehsal prosesinin xarakteri haqqında mәlumatlar, xammal, materialların vә istehsal olunan mәhsulun növlәri
müәssisәnin istehsal fәaliyyәti haqqında mәlumatlar.
müәssisәnin ünvanı, adı, ekoloji riskin xarakteri, illik dövriyyәnin hәcmi (manatla)

19 Azәrbaycanda, әtraf Mühitin Mühafizәsi üzrә Milli Fәaliyyәt Planı neçәnci ildәn hәyata keçirilir?

•

1998ci ildәn
1999cu ildәn
1995ci ildәn
1997сi ildәn
1996cı ildәn

20 Tәbiәti idarәetmәnin mexanizminin ilk hazırlandığı dövlәtlәr

•

Cәnub – Şәrqi Asiya ölkәlәri
İngiltәrә, Fransa, Kanada
ABŞ, Yaponiya, Qәrbi Avropa ölkәlәri
ABŞ,SSRİ
Şәrqi Avropa ölkәlәri

21 әtraf mühitin mühafizәsinin idarә olunması üsullarına aiddir

•

qeyrifiskal üsullar
iqtisadi üsul
inzibati üsul
vergi –güzәştlәri üsulu
ekolojinormativ üsul

22 Tәbiәtdәn istifadә problemlәrinin hәlli hansı halda sәmәrәli ola bilәr?

•

regional yanaşma tәtbiqi dedikdә.
yeni texnologiyalar tәtbiq etdikdә.
tәbii ehtiyatlardan istifadә etmәdikdә.
qlobal ekoloji problemlәri hәll etdikdә.
maliyyә vәsaitinin hәcmini artırdıqda.

23 Tullantılara münasibәtdә hansı metodlar vardır? (biri sәhvdir)

•

düzgün cavab yoxdur
separasiya
yandırma
qazlaşdırma
preslәmә

24 Tullantıları zәrәrsizlәşdirmәk üçün metod vә texnologiyaların seçimi zamanı nәzәrә alınan
amillәrdәn biri yalnışdır:

•

tәşkilatihüquqi
tibbi
iqtisadi
sosial
ekoloji

25 XX әsrin ikinci yarısında tullantıların idarәçiliyi sisteminin inkişafına aid olan mәrhәlәlәrdәn biri
sәhvdir:

•

tullantıların kiçik zibilxanalarda yerlәşdirilmәsi
70ci illәrin sonu:poliqonlarınmühәndis qurğularının tikintisi
düzgün cavab yoxdur
bәrk mәişәt tullantılarının vә tәkrar xammal bazasının inkişafı
90cı illәrBMTnin emalı vә onun komposfirә olunması

26 Tullantıların sәnaye üsulu ilә emalının yavaş templә hәyata keçirilmәsinin sәbәbi:(doğru cavabı
seçin)

•

heç biri
az vәsait tәlәb edir
ekoloji cәhәtdәn sәrfәli deyil
iqtisadi cәhәtdәn sәrfәlidir
böyük әsaslı vәsait qoyuluşu tәlәb edir

27 Azәrbaycan Respublikasında qanunla müәyyәn olunmuş iqtisadi tәnzimlәmәnin әsas prinsiplәri
hansıdır?
tullantıların idarә olunması sahәsindә nәzarәt vә mәsuliyyәt

•

tullantıların istifadәsi sahәsindә fәaliyyәtin iqtisadi stimullaşdırılması
tullantıların yerlәşdirilmәsinin ödәnişliyi
az tullantılı vә tullantısız texnologiyanın tәtbiqi
düzgün cavab yoxdur

28 Yaranmış ekoloji vәziyyәtdәn әn sәmәrәli çıxış yoluna aiddir:

•

tullantıların basdırılması
tullantıların emalı
tullantılı texnologiyadan istifadә
kompleks idarәetmә sisteminin tәtbiqi
az tullantılı texnologiyanın tәtbiqi

29 Tәbiәtdәn istifadә prosesindә yaranan qlobal problemlәrdәn deyil:

•

tәbii mühitin qorunması problemi;
әtraf mühitin çirklәnmәsi problemi;
әrzaq problemi;
xammal vә yanacaq problemi.
demoqrafik problemlәr;

30 Tәbiәtdәn istifadә prosesindә yaranan qlobal problemlәrdәndir:

•

çirkab sularının tәmizlәnmәsi problemi;
ekoloji problemi;
tәbii mühitin mühafizәsi;
atmosferin mühafizәsi vә bәrpası.
meşәlәrin bәrpası problemi;

31 BMTnin әtraf mühit mәsәlәsi üzrә konfransı keçirilmişdir:

•

1974cü ildә;
1970ci ildә;
1968ci ildә;
1976cı ildә.
1972ci ildә;

32 Tәbiәtdәn istifadә sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlıq prinsiplәrindәn deyil:

•

kәnd tәsәrrüfatında kimyalaşdırmanın genişlәndirilmәsi;
ölkәlәrin öz әrazilәrindәki tәbii resurslardan istifadә hüququ;
bәrpa olunmayan resurslardan kompleks istifadә;
tәbii resursların gәlәcәk nәsl üçün qorunması.
tәbii ekosistemlәrin qorunması sahәsindә әmәkdaşlıq;

33 Müәssisәnin ekoloji menecment sistemi özündә birlәşdirdiyi xüsusiyyәtlәrdәn hansı düzgündür?

•

ekoloji markirovka
ekoloji idarәetmә sistemlәri
әldә olunmuş nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi üçün tәşkilatı strukturu
ekoloji xarakteristikasının qiymәtlәndirilmәsi
ekoloji audit

34 әnәnәvi ekoloji idarәetmәnin xüsusiyyәti hansıdır?
fәaliyyәt ildәnilә sistematik tәhsis olunur, tamamlanır vә tәkmillәşir

•

әhәmiyyәtli nәticә müәssisәnin rәhbәrliyi vә heyәtin iştirakı şәraitindә mümkündür
qanunvericiliyin tәlәblәri ilә müәyyәn edilәn mәcburi fәaliyyәt
çoxsaylı xәrcsiz vә ya az xәrcli tәdbir vә fәaliyyәt üçün üstünlük tәşkil edir. “xırda” tәdbirlәrә diqqәt
yetirilimir.
fәaliyyәt nәticәlәri çox vaxt menecerin vә heyәtin şәxsi maraqları ilә bağlıdır

35 Ekoloji menecmentin xüsusiyyәti hansıdır?

•

ayrıayrı yüksәk xәrcli tәdbirlәr vә fәaliyyәt üstünlük tәşkil edir.“xırda” tәdbirlәrә diqqәt
dövlәt ekoloji nәzarәtin әsas tәlәblәrinә müvafiq fәaliyyәtin öncüllüyü
qanunvericiliyin tәlәblәri ilә müәyyәn edilәn mәcburi fәaliyyәt
çoxsaylı xәrcsiz vә az xәrcli tәdbirlәr vә fәaliyyәt üstünlük tәşkil edir.“xırda” tәdbirlәrә diqqәt artirilir
müәssisә üçün iqtisadi sәmәrәsi olmayan ekoloji idarәetmә

36 Ekoloji menecment sisteminin inkişaf vә tәkmillәşdirilmәsinә daxil olmayan cavabı seçin:

•

ekoloji siyasәtin vә mәqsәdlәrin işlәnmәsi,tәsdiq edilmәsi vә deklarasiyalaşdırılması
fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsinin daxili monitorinqi vә nәzarәt
nәticәlәrin müstәqil qiymәtlәndirilmәsi,ekoloji menecment sisteminin tәhlili
ekoloji problemlәrin hәlli üçün mәsrәfsiz vә ya az mәsrәfli metodların maksimal istifadә edilmәsi,istifadә
olunmamış daxili ehtiyatların aktivlәşdirilmәsi
planlaşdırılmış fәaliyyәtin bütün heyәtin iştirakı ilә tәşkili vә praktiki reallaşdırılması

37 әnәnәvi ekoloji idarәetmәyә daxil olmayan cavabı seçin:

•

ayrıayrı yüksәk xәrcli tәdbirlәr vә fәaliyyәt üstünlük tәşkil edir.“xırda” tәdbirlәrә diqqәt
müәssisә üçün iqtisadi sәmәrәsi olmayan ekoloji idarәetmә
qanunvericiliyin tәlәblәri ilә müәyyәn edilәn mәcburi fәaliyyәt
fәaliyyәt ildәn – ilә sistematik tәhsis olunur, tamamlanır vә tәkmillәşir
ciddi vәzifә borcu vә tәşkilatlar çәrçivәsindә yerinә yetirilir

38 Ekoloji menecmentin vәzifәlәrinә aid deyil:

•

istehsalın tәkmillәşdirilmәsinә;
ekoloji uyğunluğun tәmini;
tәhlükәsiz istehsal prosesinin tәşkili;
müәssisәnin «yaşıl imicinin» yaradılmasına.
ekoloji öhdәlik vә siyasәtin tәşkili;

39 Ekoloji menecmentin vәzifәlәri: 1. Müәssisәnin yaşıl imicinin yaradılması; 2. Tәhlükәsiz istehsal
prosesinin tәşkili; 3. İstehsalın tәkmillәşdirilmәsi; 4. Ekoloji öhdәlik vә siyasәtin tәşkili; 5. Ekoloji
planlaşdırma vә proqnozlaşdırma.

•

3, 4, 5;
1, 2, 3;
2, 4, 5
1, 4, 5.
2, 3, 4;

40 Ekoloji menecmentin tәrifini tapın ?

•

cәmiyyәtin idarә olunmasını özündә birlәşdirәn bir sahәdir;
tәbiәtdәn istfadә tәdbirlәrinin uçotu vә nәzarәtini tәmin edәn elm sahәsidir.
tәsәrrüfatın inkişafını vә planlaşdırılmasını tәmin edәn sahәdir;
tәbii resurslardan istifadәdә ekolojiiqtisadi problemlәrin idarә olunmasını öyrәnәn elm sahәsidir;
faydalı qazıntıların hasilatı, emalı vә istifadәsini tәmin edәn sahәdir.

41 Ekoloji menecment konsepsiyasına aid deyil:

•

ekoloji menecmentin funksional hәcmi;
texnoloji, sosial ,innovasiya prosesi;
ekoloji menecmentin prinsipi;
elmin metodologiyası vә rolu.
ekoloji menecmentin tәşkili;

42 Ekoloji menecmentin әsasını tәşkil edir:

•

planlaşdırma, proqnozlaşdırma vә monitorinqdir;
ektrapolyasiya, kartoqrafik üsuldur;
qiymәtlәndirmә, tәhlildir;
doğru cavab yoxdur.
balans, nәzarәt, uçot vә auditdir;

43 Ekoloji menecmentin funksiyaları aşağıdakılardır: 1. Tәbiәtdәn istifadә tәdbirlәrinin uçotu vә
nәzarәt; 2. Planlaşma vә tәnzimlәnmә; 3. Balanslaşdırma vә nizamlama; 4. Tәşkilatlanma vә
motivlәşmә; 5. Sәmәrәlilik vә tәhlükәsizlik.

•

1, 4, 5;
2, 3, 5;
1, 2, 4;
2, 4, 5.
3, 4, 5;

44 Ekoloji menecment üzrә hansı seriyalı beynәlxalq standartlar hazırlanmışdır?

•

1000 – 14000 seriyalı
13000 – 14000 seriyalı
14000 seriyalı
15000 seriyalı
13000 seriyalı

45 Nәyin әsasında Ekoloji menecment üzrә beynәlxalq standartlar hazırlanmışdır?

•

ekoloji siyasәt
beynәlxalq standartlaşdırma tәşkilatı
BS vә İSO 9000 seriyalı standartlar
әmtәәlәrin istehsalı vә xidmәtlәrlә
ekoloji idarәetmә

46 Müasir menecmentin funksiyalarına aşağıdakılardan hansılar aid deyil? 1. planlaşma 2. tәşkiletmә
3. sertifikatlaşdırma 4. motivlәşmә

•

1,4
2,4
1,2
yalnız 3
3,4

47 Ekoloji menecment sistemindә neçә әsas element ayrılır?

•

3
7

4
1
5

48 Planlaşmanın әsas mәqsәdlәrinә aşağıdakılardan hansı daxildir? 1 biznes 2. plan 3. biznes – plan

•

1,3
yalnız 2
yalnız 1
yalnız 3
1.2

49 Ekoloji menecmentin vәzifәlәri: 1. Müәssisәnin yaşıl imicinin yaradılması; 2. Tәhlükәsiz istehsal
prosesinin tәşkili; 3. İstehsalın tәkmillәşdirilmәsi; 4. Ekoloji öhdәlik vә siyasәtin tәşkili; 5. Ekoloji
planlaşdırma vә proqnozlaşdırma.

•

3, 4, 5;
1, 2, 3;
2, 4, 5;
1, 4, 5.
2, 3, 4;

50 Ekoloji menecment sisteminin elementlәri: 1. Fәaliyyәtin auditi vә nәzarәt; 2. Ekoloji siyasәt; 3.
Fәaliyyәtin tәşkili vә reallaşdırması; 4. Tәbiәtdәn istifadәnin planlaşdırılması; 5. Ekoloji subsidiyalar.

•

1, 4, 5;
3, 4, 5;
1, 2, 3;
1, 3, 5.
2, 3, 4;

51 Ekoloji menecmentin vәzifәlәrinә aid deyil:

•

istehsalın tәkmillәşdirilmәsi;
ekoloji uyğunluğun tәmini;
tәhlükәsiz istehsal prosesinin tәşkili;
müәssisәnin «yaşıl imicinin» yaradılmasına.
ekoloji öhdәlik vә siyasәtin tәşkili;

52 Biznesplan hansı sahәnin әsas mәqsәdidir?

•

planlaşma
qloballaşma
sertifikatlaşdırma
audit
marketinq

53 Müәssisәnin ekoloji menecment sisteminin özündә birlәşdirdiyi xüsusiyyәtlәrdәn hansı sәhvdir?

•

müәssisәnin ekoloji siyasәti tәtbiqi
ekoloji markirovka
fәaliyyәtin planlaşdırılmasını
әldә olunmuş nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi üçün tәşkilatı strukturu
müәssisәnin ekoloji siyasәtinin işlәnib hazırlanması

54 Menecmentin beynәlmilәşdirilmәsi nәdir?

•

idarәetmә sferasının yeni tendensiyası
yeni müәssisәlәrin yaradılması
idarәetmәdә rәhbәrlik
Insan ekologiyasını tәbliğ etmәk
istehsal qurğularınınn yenilәnmәsi

55 Ekoloji menecmentin sahәsinә daxildir

•

Adi menecment
Tәbii menecment
strateji menecment
Xüsusi menecment
Dәyişәn menecment

56 Ekoloji menecmentin әsasına daxildir

•

ekoloji monitorinq
ekoloji xidmәt
menecmentin funksional hәcmi
ekoloji uçot vә ekoloji audit
ekoloji mahiyyәt

57 Ekoloji menecmentin neçә funksiyası var

•

7
3
2
8
5

58 Ekoloji menecmentin funksiyasıdır

•

ekoloji marağın yaradılması
texnoloji innovasiya prosesi
tullantısız texnologiya
ekoloji bazarın tәşkili
ekoloji idarәetmә

59 Normadan artıq tәbiәtdәn istifadәyә vә çirklәnmәyә görә köçürmәlәrә daxil deyil:

•

sığorta tәşkilatının mәsrәflәrinin ödәnilmәsi
sığorta hadisәlәrinin xәbәrdarlıq vә qarşısının alınmasının maliyyәlәşdirilmәsi fonduna köçürmәlәr.
sığorta tәminatının ödәnilmәsi üçün ehtiyat fonda köçürmәlәr;
sığortaçının normativ gәliri
ekoloji sığorta tarifinin hәcmi

60 Sığorta hadisәsinin vә itkisinin yaranma ehtimalı dedikdә nә nәzәrdә tutulur:

•

sığorta hadisәsinin vә itkisinin yarandığı hal.
sığorta hadisәsinin vә itkisinin baş verdiyi mәkan.
sığorta hadisәsinin vә itkisinin yaranma vaxtı.
sığorta hadisәsinin vә itkisinin tәkrarlanma ehtimalı.
ekoloji riski.

61 Qәza nәticәsindә atılan zәrәrli maddәlәrin tәbii mühitә vurduğu iqtisadisosial ziyan nәdir?

•

qәza nәticәsindә atılan zәrәrli maddәlәrin sәnaye müәssisәlәrinә vurduğu ziyanın hәcmi.
qәza nәticәsindә atılan zәrәrli maddәlәrin hәcmi.
Sığorta halı
sığorta obyektinin mahiyyәti.
qәza nәticәsindә atılan zәrәrli maddәlәrin әhaliyә vurduğu ziyanın hәcmi.

62 Sığorta müqavilәsinin tәrkibinә daxil deyil:

•

müәssisәnin fәaliyyәtinin ekoloji aspektlәrinә münasibәtdә müsbәt beynәlxalq rәyin formalaşdırılması.
istehsal prosesinin xarakteri haqqında mәlumatlar, xammal, materialların vә istehsal olunan mәhsulun növlәri.
müәssisәnin ünvanı, adı, ekoloji riskin xarakteri, illik dövriyyәnin hәcmi (manatla)
müәssisәnin istehsal fәaliyyәti haqqında mәlumatlar.
әtraf tәbii mühit haqqında mәlumatlar, havaya, suya, torpağa atılan tullantılar haqqında mәlumat, tullantıların
risk dәrәcәsi vә onların qarşısının alınma tәdbirlәri.

63 Sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә dәymiş ziyanın hәcmi nә adlanır?

•

sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә dәymiş ziyanın hәcmidir
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә ödәnişin hәcmidir.
sığorta obyektinin mahiyyәti
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә ödәnişin dağılmış obyektlәrin sayıdır.
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş sığorta haqqıdır.

64 Sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә mәsuliyyәt nәdir ?

•

sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә dәymiş ziyanın hәcmidir.
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә ödәnişin hәcmidir.
sığorta obyektinin mahiyyәtir.
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә ödәnişin dağılmış obyektlәrin sayıdır.
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş sığorta haqqıdır.

65 Sığorta müqavilәsi 2 il vә daha çox müddәtә imzalandıqda nә nәzәrdә tutulur?

•

dәyәr vergisi.
güzәşt
aksiz vergisi.
tәzminat
vergi rüsumu

66 Düzgün olanı göstәrin?

•

ekoloji lizinq qaytarmamaq vә müddәtsiz prinsiplәrә әsaslanır.
ekoloji lizinq qaytarmaq prinsiplәrinә әsaslanır.
ekoloji lizinq qaytarmaq vә müddәt prinsiplәrә әsaslanır.
ekoloji lizinq kredit almaq prinsiplәrinә әsaslanır.
ekoloji lizinq qeyri mәhdud prinsiplәrinә әsaslanır.

67 İSO 14000 seriyasına daxili olan standartlardan hansıları әtraf mühiti idarәetmә sistemlәrinin
yaradılması  na tәtbiq edilir?

•

İSO 14001; İSO 14004; İSO 14061
İSO 14031; İSO 14020; İSO 1425
İSO 19001; İSO 14003; İSO 14011
İSO 14063; İSO 14015; İSO 1901

İSO 14043; İSO 14048; İSO 14047

68 Ekoloji sığorta fondlarının yaradılmasında mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

•

ekoloji böhran, fәlakәt vә bәdbәxt hadisәlәr vaxtı müәssisә, әhali vә tәşkilatlara dәyәn ciddi sosialiqtisadi
zәrәrin ödәnilmәsi.
yeni texnologiyaların alınması.
tәsәrrüfat layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi.
suvarma kanallarının çәkilmәsi.
sәnaye müәssisәlәrinin tikilmәsi

69 Aşağıdakılardan hansı ekoloji sığortanın әsas prinsiplәrindәn hesab edilmir?

•

3cü tәrәfә dәyәn zәrәrin maksimum ödәnilmәsi.
sığortaçının sığorta ödәnişinin minimumlaşmasında maraqları.
sığorta olunan tәrәfin dә iqtisadi maraqlarının qorunması.
sığorta edәnin sığorta ödәnişinin hәcminin artırılmasında maraqları.
yaradılmış maliyyә vәsaitindәn tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsindә maksimum istifadәsi.

70 Aşağıdakılardan hansı ekoloji sığortanın geniş tәtbiqini lәngidәn sәbәblәrdәn deyil?

•

hәrtәrәfli normativhüquqi bazanın olmaması.
ekoloji çirklәrә görә tarif dәrәcәlәrinin olmaması.
müәssisәlәrin çәtin iqtisadi vәziyyәti.
ekoloji proqramm vә layihәlәrә killü miqdarda maliyyә vәsaitinin ayrılması.
sığorta hal vә hadisәlәrinin ehtimalının yüksәk olması.

71 2 il vә daha çox müddәtә imzalanan sığorta necә adlanır?

•

müqavilә 1 illiyә imzalandıqda
güzәştli sığorta müqavilәsi
yarım il müddәtinә imzalandıqda.
3 ay müddәtinә imzalandıqda
1,5 il müddәtinә imzalandıqda.

72 Sığorta ödәnişlәri necә hesablanır?

•

müәssisәnin illik dövriyyәsinin tarif әmsalına bölünmәsi yolu ilә.
müәssisәnin illik dövriyyәsinin illik mәnfәәtә vurulması yolu ilә.
müәssisәnin illik dövriyyәsinin tarif әmsalına vurulması yolu ilә.
müәssisәnin illik dövriyyәsinin istehsal xәrclәrinә bölünmәsi yolu ilә.
müәssisәnin illik dövriyyәsinin illik mәnfәәtә bölünmәsi yolu ilә.

73 Aşağıdakılardan hansı ekoloji sığorta tarifinin hәcminә daxil deyildir?

•

sığorta tәminatının ödәnilmәsi üçün ehtiyat fonda köçürmәlәr;
normadan artıq tәbiәtdәn istifadәyә vә çirklәndirmәyә görә köçürmәlәr.
sığorta hadisәlәrinin xәbәrdarlıq vә qarşısının alınmasının maliyyәlәşdirilmәsi fonduna köçürmәlәr.
sığortaçının normativ gәliri.
sığorta tәşkilatının mәsrәflәrinin ödәnilmәsi.

74 R.F hansı setifikatın standartlarına uyğunluğuna görә MDB ölkәlәri üzrә әn irәli getmiş dövlәt
hesab olunur?
OHSAS 18.000
İSO/TS

•

FSC
İSO 9002:1994
İSO 14001

75 İSO/TS:

•

avtomobil sәnayesi sahәlәri üçün nәzәrdә tutulmuş standartlar sistemidir
sağlamlığın vә tәhlükәsizliyin idarә edilmәsi sistemidir
peşә tәhlükәsizliyi vә sağlamlıq üzrә standartlar sistemidir
müәssisә vә tәşkilatların ekoloji effektivliyini tәmin edir
“idarәetmә mexanizminin” yaradılmasına kömәklik edir

76 Hәyat dövriyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi haqqında mәlumat hansı standartın tәlәblәri әsasında
verilir?

•

İSO 14001
İSO 14004
İSO 14010
İSO 13485
İSO 14040

77 İSO 14000 seriyasının ilk standartları rәsmi şәkildә nә vaxt qәbul edilib?

•

1996
1969
1999
1669
1699

78 İSO 14000 standartlarının hazırlanmasında nә әsas götürülür?

•

BS 7750 Britaniya standartları vә mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt üzrә beynәlxalq İSO 9000 standartları әsas
götürülür.
BS 8890 Britaniya standartları vә mәhsulun keyfiyyәtin nәzarәt üzrә beynәlxalq İSO 9000 standartları әsas
götürülür
BS 7750 İspaniya standartları vә mәhsulun keyfiyyәtin nәzarәt üzrә beynәlxalq İSO 9000 standartları әsas
götürülür.
Düzgün cavab yoxdur
BS 7750 Britaniya standartları әsas götürülür

79 İSO 14000 standartları neçә aspekti әhatә edir?

•

3
7
5
11
9

80 İSO 14000 standartlarının hansı aspektlәri var?

•

Doğru cavab yoxdur
idarәetmә sistemi; tәşkilat strukturu vә mәsuliyyәt – cavabdehlik sistemi standartlaşma sistemi
Sәnәdlәşmә sistemi; standartlaşma sistemi
tәşkilat strukturu vә mәsuliyyәt – cavabdehlik sistemi idarәetmә proseduraları sәnәdlәşmә sistemi
idarәetmә sistemi; standartlaşma sistemi

81 İSO 14000 standart seriyanın әsas sәnәdi hansıdır?

•

İSO 14001
İSO 14043
İSO 14048
İSO 14015
İSO 14014

82 İSO 14000 standartları hansı prinsipә әsaslanır?

•

könüllülük
hamısı
idarәetmә
standartlaşma
heç biri

83 İSO 14000 standartları sistemi әtraf mühitә arzuolunmaz tәsirlәrin azalmasını neçә sәviyyәdә
tәmin edir?

•

3
9
7
10
8

84 İSO 14000 standartları neçә hazırlanır?

•

Beynәlxalq standartlar tәşkilatının 207 (İSO / TS 207) texniki komitәsi tәrәfindәn
Ekoloqlar tәrәfindәn
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı tәrәfindәn
doğru cavab yoxdur
Әtraf mühiti idarәetmә tәrәfindәn

85 İSO 14000 seriyasına daxil olan standartlardan hansıları Ekoloji göstәricilәrin qiymәtlәndirilmәsi –
nә tәtbiq edilir?

•

İSO 14031, İSO 14032
İSO 14020
İSO 14063
İSO 19011, İSO 14063, İSO 14040
İSO 14020, İSO 14040, İSO 14010

86 İSO / TN 14025 2000 neçәnci ildә nәşr olunub vә adı nәdir?

•

2000; Ekoloji vә deklarasiyalar – I hissә ekoloji deklarasiyalar
2001; әtraf mühiti idarәetmә sistemlәri – spesifikasiya vә әsasnәmayә dair tәlәblәr
1999; Ekoloji vә deklarasiyalar – ümumi prinsiplәr
1996; Ekoloji audit üzrә әsas tövsiyәlәr – ümumi prinsiplәr
Düzgün cavab yoxdur

87 әtraf mühiti idarәetmә  terminoloji lüğәt – işarәsi hansıdır?

•

İSO 14030 : 2002
İSO Guide 64 1997
İSO İTR 14062 : 2002

İSO 14062: 2002
İSO İİEC Guide 66

88 әtraf Mühiti İdarәetmә  Hәyat dövriyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi – İSO 14041 – in tәtbiqinә dair
misallar hansına aiddir?

•

İSO / TN 14049: 2000
İSO 14020: 2000
İSO 14010: 2001
İSO 19011: 2002
İSO / TS 14048: 2002

89 Ekoloji audit üzrә әsas tövsiyәlәr – Ümumi prinsiplәr aşağıdakılardan hansına aiddir?

•

İSO 14010 – 1996
İSO 14041 – 1998
İSO 14040 – 1997
İSO 14043  2000
İSO 14042 – 2000

90 Azәrbaycanda ekoloji xidmәt sahәlәrinin imkanları hansılardır?

•

audit vә sığorta
marketinq vә audit
menecment vә sığorta
menecment vә marketinq
marketinq vә sığorta

91 Qәza nәticәsindә atılan zәrәrli maddәlәrin tәbii mühitә vurduğu ziyanın baş verdiyi proses nәdir?

•

sığorta halı
qәza nәticәsindә atılan zәrәrli maddәlәrin hәcmi
qәza nәticәsindә atılan zәrәrli maddәlәrin tәbii mühitә vurduğu iqtisadisosial ziyanın hәcmi.
qәza nәticәsindә atılan zәrәrli maddәlәrin sәnaye müәssisәlәrinә vurduğu ziyanın hәcmi
qәza nәticәsindә atılan zәrәrli maddәlәrin әhaliyә vurduğu ziyanın hәcmi

92 Lizinq Standart dedikdә nәzәrdә tutulur:

•

avadanlığın istehsalçısı onu neft şirkәtinә satır. O isә öz hövzәsindә öz lizinq firması vasitәsilә әmlakı icarәyә
verir.
avadanlığın istehsalçısı onu maliyyә şirkәtinә satır, o isә öz növbәsindә öz lizinq vasitәsi ilә әmlakı icarәyә
verir.
avadanlığın istehsalçısı onu turizm şirkәtinә satır, o isә öz növbәsindә
avadanlığın istehsalçısı onu sәhimdar cәmiyyәtә satır, o isә öz növbәsindә әmlakı girov qoyur.
avadanlığın istehsalçısı onu sığorta şirkәtinә satır, o isә öz növbәsindә digәr sığorta şirkәtinә icarәyә verir.

93 Aşağıdakı cavablardan hansı lizinq prosesinin ikinci mәrhәlәsinә daxil deyil?

•

lizinq avadanlığının istismara verilmәsi haqqında akt.
lizinq obyektinin sığortası haqqında müqavilә.
lizinqә verilәn avadanlığa texniki xidmәt haqqında müqavilә.
lizinq obyektinin alqısatqı müqavilәsi.
avadanlığın sonrakı istifadәsi barәdә qәrarın qәbul olunması

94 Aşağıdakılardan hansı sığorta hadisәsinә aid deyil?

•

•

müәssisә işçilәrinin әmәk haqqlarının ödәnilmәsi ilә әlaqәdar olan mәsrәflәr.
ilkin tәdqiqatlar vә mәhkәmә proseslәri ilә әlaqәdar mәsrәflәr.
çirklәnmiş әrazinin tәmizlәnmәsi vә oranın abadlaşdırılması üçün mәsrәflәr.
әtraf mühitdә hәyat şәraitinin pislәşmәsi ilә әlaqәdar dәyәn ziyan.
әmlakın korlanması vә mәhv olunması üzündәn dәyәn zәrәrin kompensasiyası.

95 Aşağıdakı cavablardan hansı sığorta obyektinin mahiyyәtini ifadә edir?

•

sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә dәymiş ziyanın hәcmi.
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә ödәnişin hәcmi.
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә mәsuliyyәt riskinin hәcmi.
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә ödәnişin dağılmış obyektlәrin sayı.
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş sığorta haqqı.

96 Sığorta müqavilәsi imzalanarkәn hansı halda güzәşt nәzәrdә tutulur?

•

müqavilә halı.
2 il vә daha çox müddәtә imzalandıqda xüsusi sığorta
müqavilә şәrti
düzgün cavab yoxdur.
sığorta ödәnişi.

97 Sığorta funksiyası nәyin әsas göstәricilәrinә aid deyil:

•

sığorta riskinin.
sığorta ödәnişinin hәcmnini
Sığorta sisteminin
sığorta tariflәrinin
sığorta haqqının

98 Aşağıdakı cavablardan hansı xayrinqin mahiyyәtini ifadә edir?

•

qısamüddәtli әmәliyyat.
uzunmüddәtli әmәliyyat
orta müddәtli әmәliyyat
müddәtsiz әmәliyyat
1 ilә qәdәrki әmәliyyat

99 Ekoloji sahibkarlığın inkişafı sahәsindәki әmәkdaşlıq formalarına aid deyil?

•

yekun mәlumatların tәhlili
ekologiya sahәsindә qәrb vә beynәlxalq qanunçuluğun öyrәnilmәsi
qәrb şirkәtlәrinin tәәccüblәrinin öyrәnilmәsi
ekoloji yönümlә sahibkarlıq sahәsindә kadrların hazırlanması
ekoloji auditin aparılması tәdbirlәri

100 1990cı ilin göstәricisinә görә kiçik müәssisәlәrin sayında neçә dәfә artım müşahidә olunmuşdur?

•

4.8 dәfә
5 dәfә
6 dәfә
5.2 dәfә
5.4 dәfә

101 Ekoloji sahibkarlığın inkişafı sahәsindәki әmәkdaşlıq formaları kimi verilәnlәrdәn biri doğru

deyil:

•

ekoloji audit üzrә xüsusi proqram hazırlanması
ekoloji auditin aparılması tәdbirlәri
ekoloji yönümlü sahibkarlıq sahәsindә kadrların hazırlanması
qәrb şirkәtlәrinin tәcrübәlәrinin ekologiya sahәsindә qәrb vә beynәlxalq qanunçuluğun
müәssisәlәrdә ekoloji fәaliyyәtin idarә olunması üzrә mütәxәssislәrin hazırlanması

102 Müәssisәlәrdә sosial cavabdehliklәr üzrә tәlәblәr haqqındakı idarәetmә sistemi hansı standartlar
әsasında qurulur?

•

İSO 9002:1994
SA 8000:1997
OHSAS 18001:1999
İSO/TS
İSO 13485/488

103 Müәssisәlәrә verilәn dövlәt yardımı nәdir ?

•

Subsidiya
Kreditlәrdir
Güzәştlәr
Bank yatırımlarıdır
Xüsusi vәsaitlәrdir

104 Yumşaq ekoloji ssudalar nә üçün verilir ?

•

biznes qurmaq üçün
Monitorinqlәrin keçirilmәsi üçün
tәbiәti mühafizә tәdbirlәri üçün
Verilmir
Bank faizlәri üçün

105 Tәbiәtdәrin istifadәyә görә lisennziyaların verilmәsinә aid edilir

•

xüsusi icazә sәnәdlәri
Insanların könüllü yardım
Dövlәtin yardımı
Biosferin qorunması
Tәbiәti mühafizәyә ayrılan vәsait

106 Aşağıdakı tәbiәti muhafizә fәaliyyәt növlәri lisenziayalaşdırılır

•

Mühafizә sәnәdlәrinin reallaşdırılması
qida mәhsullarından istifadә
Bazar qiymәtlәrinin müәyyәn edilmәsi
yeraltı sәrvәtlәrdәn istifadә
istehlak mallarından istifadә

107 Aşağıdakı cavablardan hansı icarәdarlizinqin mahiyyәtini ifadә edir?

•

avadanlığı icarәyә verir
avadanlığın sahibi onu maliyyә şirkәtinә satır.
icarәdarlizinq.
avadanlığın sahibi onu girov qoyur.

avadanlığın sahibi onu istehsalçı şirkәtә satır.

108 I qrup ölkәlәrdә tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinә ümumi Milli mәhsulun neçә faizi hәcmindә vәsait
yönәldilir?

•

1,5%
4%
2%
3%
6%

109 Tİnin vә әtraf mühitin mühafizәsinin idarә olunması üsullarına aiddir

•

inzibati üsul
ekolojinormativ üsul
iqtisadi üsul
qeyrifiskal üsullar
vergi –güzәştlәri üsulu

110 Tәbiәti idarәetmәnin mexanizminin ilk hazırlandığı dövlәtlәr

•

ABŞ, Yaponiya, Qәrbi Avropa ölkәlәri
Şәrqi Avropa ölkәlәriә
İngiltәrә, Fransa, Kanada
ABŞ, SSRİ
Cәnub – Şәrqi Asiya ölkәlәri

111 Ekoloji fondların vәsaitlәrinin istifadәsinә daxil olmayanı göstәrin:

•

güzәştli kredit vә ssudaların ayrılması.
әlavә investisiya resurslarının cәlb olunmasını stimullaşdıran layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsindә iştirak.
tәbiәti mühafizә yönlü mәhsulların istehsalı üçün müәssisәlәrin ilkin kapitalının yaradılmasına vәsait
qoyuluşu.
transmilli layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi.
kommersiya banklarının tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin reallaşmasına verdiyi ssuda vә kreditlәrә görә zәmanәt
durması.

112 Respublika büdcәsinin vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilir:

•

tәbiәti mühafizә işlәri.
zәrәrli maddәlәrin atmosferә atılmasının mәhdudlaşdırılması.
müәssisәnin әsas istehsal proseslәrinin texnoloji rekonstruksiyası.
ancaq dövlәt proqramları tәrkibinә daxil olmuş mühafizә tәdbirlәri.
zәrәrli maddәlәrin su obyektlәrinә axıdılmasının qarşısının alınması.

113 Mineral xammalın daha dәrin emalı vә saflaşdırılması tәdbirlәri ekoloji fondun vәzifәlәrinә
uyğundurmu ?

•

әtraf mühitin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılmasına yönәlmiş elmitexniki layihәlәr, proqramların maliyyәlәşmәsi
vә kreditlәrin ayrılması.
әhalinin ekoloji tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün proqram vә layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi.
ekoloji fondların vәzifәlәrinә aid deyil
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadәnin, ekoloji cәhәtdәn tәmiz texnologiyaların tәtbiqinin iqtisadi maraqlandırılması,
ekoloji tәrbiyә vә tәhsilin inkişafına yardım
tәbiәti mühafizә tәdbir vә proqramlarına yönәldilәn maliyyә resurslarının sәfәrbәr edilmәsi.

114 Transmilli layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi ekoloji fondların vәsaitinin istifadәsindә necә iştirak
edir?

•

güzәştli kredit vә ssudaların ayrılması.
әlavә investisiya resurslarının cәlb olunmasını stimullaşdıran layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsindә iştirak
tәbiәti mühafizә yönlü mәhsulların istehsalı üçün müәssisәlәrin ilkin kapitalının yaradılmasına vәsait
qoyuluşu.
ekoloji fondun üstün istiqamәtinә uyğun deyil
kommersiya banklarının tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin reallaşmasına verdiyi ssuda vә kreditlәrә görә zәmanәt
durması

115 Respublika büdcәsindәn ayırmalar büdcәdәnkәnar әrazi ekoloji fondlara daxil edilirmi?

•

әrazi ekoloji fondlarına aid deyil
meşәlәrin mühafizәsi vә bәrpası fondları.
mineralxammal bazasının bәrpası fondu.
cavabların hamısı doğrudur
su obyektlәrinin bәrpası vә mühafizәsi fondu.

116 Meşә massivlәrindә sәnaye әhәmiyyәtli ağacların doğranması ekoloji fondun investisiya
siyasәtinin prioritet istiqamәtinә aiddir:

•

dövlәt ekologiya proqramlarının hazırlanması
xüsusi qorunan әrazilәrin inkişaf vә layihәlәşdirilmәsi.
ekoloji fondun üstün istiqamәtinә uyğun deyil
tәbiәtdәn istifadәnin normativ hüquqi bazasının yaradılması.
büdcә xәrclәrinin çatışmazlığı şәraitindә ekoloji maariflәndirmә vә tәhsil.

117 Respublika büdcәsinin vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilir:

•

tәbiәti mühafizә işlәrinin vәsaiti.
zәrәrli maddәlәrin atmosferә atılmasının aradan qaldırılması hesabına
müәssisәnin әsas istehsal proseslәrinin vәsaiti.
ancaq dövlәt proqramları tәrkibinә daxil olmuş mühafizә tәdbirlәri.
zәrәrli maddәlәrin su obyektlәrinә axıdılmasının qarşısının alınmasının vәsaiti hesabına.

118 Tәbii mühitlә itkilәrin bәrpası,iqtisadi zәrәrin konpensasiyası vә digәr tәdbirlәrin
maliyyәlәşdirilmәsi hansı mәqsәdlә yaradılır?

•

tәbiәtdәn istifadәyә görә ödәnişlәrin azaldılması .
cәrimә sanksiyalarının tәtbiqi üçün.
tullantısız texnologiyanın tәtbiqi
әrazi ekoloji fondlarına aid deyil.
tәbiәtdәn istifadәnin idarә olunması

119 Dövlәt büdcәsindәn dotasiyalar vә subsidiyalar hansı mәnbәlәrә daxil deyil?

•

ekoloji fondların formalaşmasına
fondun öz vәsaitlәrindәn әldә olunan divident, faiz, bank depozitlәrindәn әldә olunan vәsait.
zәrәrli maddәlәrin әtraf mühitә qәza tullantılarına görә cәrimә ödәnişlәri müәssisә, tәşkilat vә vәtandaşların
könüllü ianәlәri.
tәbii resurslardan normadan artıq istifadәyә vә sәmәrәsiz hasilata görә cәrimә vәsaitlәri.
müsadirә olunmuş qanunsuz ov vә balıqçılıq lәvazimatlarının reallaşmasından әldә olunmuş vәsait.

120 Tәbiәtdә mühafizәdә tәnzimlәmә üsulları içәrisindә hansı daha çox tәtbiq olunur?

•

daimi
müvәqqәti
birbaşa
bioloji
xüsusi

121 Aşağıdakılardan hansı bazar iqtisadiyyatı üçün xarakterikdir?

•

tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin madditexniki tәminatı.
tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin ideoloji tәminatı.
tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin maliyyә tәminatı.
cavabların hamısı doğrudur.
tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin demoqrafik tәminatı.

122 Su mәnbәlәrinin bioloji resurslarının artırılması müәssisәnin ekoloji fondundan hansı vәsaiti tәlәb
edir?

•

tәbiәti mühafizә işlәrinә
bu sahәyә ekoloji fondun vәsaiti xәrclәnmir
başqa müәssisәlәrdә kompensasiya hesablaşmasının aparılmasına.
vәsaitin sәrbәst hissәsinin başqa tәsәrrüfat mәqsәdlәrinә xәrclәnmәsinә vә ya bankda depozit hesabda
saxlanmasına
müәssisәnin әsas istehsal proseslәrinin texnoloji rekonstruksiyasının maliyyәlәşmәsinә.

123 Aşağıdakılardan hansı tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin vә ekoloji proqramların maliyyәlәşmә rolu
oynamır?

•

әhalinin gәlirlәri vә tәqaüdlәr.
müәssisә, tәşkilat, şirkәtlәrin vәsaiti.
müxtәlif sәviyyәli büdcәlәr.
ekoloji sığorta fondu, bank kreditlәri, әhalinin vәsaiti.
büdcәdәnkәnar әrazi ekoloji fondlar.

124 Büdcәdәnkәnar әrazi ekoloji fondlarına daxil deyil:

•

respublika büdcәsindәn ayırmalar.
meşәlәrin mühafizәsi vә bәrpası fondları.
mineralxammal bazasının bәrpası fondu.
cavabların hamısı doğrudur.
su obyektlәrinin bәrpası vә mühafizәsi fondu.

125 Müәssisәnin ekoloji fondunun vәsaitlәri hansı istiqamәtlәrdә xәrclәnmir?

•

su mәnbәlәrinin bioloji resurslarının artırılmasına.
vәsaitin sәrbәst hissәsinin başqa tәsәrrüfat mәqsәdlәrinә xәrclәnmәsinә vә ya bankda depozit hesabda
saxlanmasına.
tәbiәti mühafizә işlәrinә.
müәssisәnin әsas istehsal proseslәrinin texnoloji rekonstruksiyasının maliyyәlәşmәsinә.
başqa müәssisәlәrdә kompensasiya hesablaşmasının aparılmasına.

126 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә tәbiәtin mühafizә tәdbirlәrinә ümumi Milli mәhsulun (ÜMM) neçә faizi
hәcmindә vәsait yönәldilir?

•

4%
8%
5%

•

3%
2%

127 Aşağıdakılardan hansı tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin vә ekoloji proqramların maliyyәlәşmә rolu
oynamır?

•

әhalinin gәlirlәri vә tәqaüdlәr
müәssisә, tәşkilat, şirkәtlәrin vәsaiti
sәviyyәli büdcәlәr.
ekoloji sığorta fondu, bank kreditlәri, әhalinin vәsaiti.
büdcәdәnkәnar әrazi ekoloji fondlar.

128 Müәssisәnin ekoloji fondunun vәsaitlәri hansı istiqamәtlәrdә xәrclәnmir?

•

tәbiәti mühafizә işlәrinin aparılması.
mәnbәlәrinin bioloji resurslarının artırılmasına.
başqa müәssisәlәrdә kompensasiya hesablaşmasının aparılmasını.
vәsaitin sәrbәst hissәsinin başqa tәsәrrüfat mәqsәdlәrinә xәrclәnmәsinә vә ya bankda depozit hesabda
saxlanmasını.
müәssisәnin әsas istehsal proseslәrinin texnoloji rekonstruksiyasının maliyyәlәşmәsini.

129 Su mәnbәlәrinin bioloji resurslarının artırılması müәssisәnin ekoloji fondundan hansı vәsaiti tәlәb
edir?

•

tәbiәti mühafizә işlәrinә
bu sahәyә ekoloji fondun vәsaiti xәrclәnmir
başqa müәssisәlәrdә kompensasiya hesablaşmasının aparılmasına.
vәsaitin sәrbәst hissәsinin başqa tәsәrrüfat mәqsәdlәrinә xәrclәnmәsinә vә ya bankda depozit hesabda
saxlanmasına
müәssisәnin әsas istehsal proseslәrinin texnoloji rekonstruksiyasının maliyyәlәşmәsinә.

130 Aşağıdakılardan hansı tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinә yönәldilәn vәsaitin әsas mәnbәyi hesab
edilir?
dövlәt büdcәsi
dövlәt bankları.
nazirlik vә komitәlәrin vәsaitlәri.
yerli büdcәlәr.
müәssisәlәrin öz vәsaitlәri
dövlәt büdcәsi

131 Ekoloji fondların әsas vәzifәlәrinә daxil olmayanı göstәrin ?

•

әtraf mühitin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılmasına yönәlmiş elmitexniki layihәlәr, proqramların maliyyәlәşmәsi
vә kreditlәrin ayrılmasına.
әhalinin ekoloji tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün proqram vә layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsinә.
mineralxammalın daha dәrin emalı vә saflaşdırma tәdbirlәri.
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadәnin, ekoloji cәhәtdәn tәmiz texnologiyaların tәtbiqinin iqtisadi maraqlandırılması,
ekoloji tәrbiyә vә tәhsilin inkişafına yardımına.
tәbiәti mühafizә tәdbir vә proqramlarına yönәldilәn maliyyә resurslarının sәfәrbәr edilmәsinә.

132 Beynәlxalq maliyyә qurumlarının investisiyalarının müxtәlif sәviyyәli büdcәlәrin gәlirlәrinin
formalaşmasında iştirakı hansı formadadır?
vergilәr.
tәbii resurslardan istifadәyә, әtraf mühiti çirklәndirmәyә görә ödәniş vә köçürmәlәr.

•

tәbii resurslardan istifadәyә, әtraf mühiti çirklәndirmәyә görә ödәniş vә köçürmәlәr.
formalaşmada iştirak etmir
respublika büdcәsindәn ekolojiinvestisiya proqramlarına ayrılan subvensiya.

133 Menecmentin beynәlmilәşdirilmәsi nәdir

•

idarәetmәdә rәhbәrlik
istehsal qurğularınınn yenilәnmәsi
yeni müәssisәlәrin yaradılması
Insan ekologiyasını tәbliğ etmәk
idarәetmә sferasının yeni tendensiyası

134 Ekoloji subsidiyalar:

•

dövlәt mәsrәflәri vә gәlirlәrinә.
әhalinin topladığı pul yardımı;
müәssisәlәrә müvәqqәti vә qaytarılmadan verilәn dövlәt yardımıdır;
müәssisә gәlirlәrindәn ayırmalar.
tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün verilәn qrantlar;

135 Tәbiәtdәn istifadәnin tәnzimlәnmә prinsiplәrinә aid deyil:

•

qanunçuluq;
planlaşdırma;
öncüllük;
ödәnişlilik.
uyğunluq;

136 әtraf mühitin tәnzimlәnmә prinsiplәrinә aid deyil:

•

qanunçuluğuna;
planlaşdırmasına;
öncüllüyünә;
ödәnişlilik.
uyğunluğuna;

137 Subsidiyalar vә limitlәr әtraf mühitin mühafizәsinin hansı göstәricilәrinә aiddir?

•

komplekslilik vә qanunçuluq;
plan vә proqnozlaşma;
iqtisadi metodlarına
hüquqi vә qanunçuluq
informativ vә inzibati;

138 Ödәnişlilik prinsipi tәbiәtdәn istifadәnin hansı göstәricisinә aiddir?

•

qanunçuluq;
planlaşdırma;
öncüllük
tәnzimlәmә prinsipinә
uyğunluq

139 Ekoloji tәnzimlәmәdә iqtisadi mexanizmlәr ilk növbәdә nәlәrә qiymәt qoyulması ilә bağlıdır?

•

әmәk ehtiyatlarına
tәbii ehtiyatlara

•

istehsal sahәlәrinә
tәbii şәraitә
iqlim şәraitinә

140 әtraf mühitin mühafizәsinin iqtisadi metodlarına aiddir:

•

komplekslilik vә qanunçuluq;
plan vә proqnozlaşma;
subsidiyalar vә limitlәr;
hüquqi vә qanunçuluq.
informativ vә inzibati;

141 Ekoloji fondların investisiya siyasәtinin prioritet (üstün) istiqamәtlәrinә aid deyil:

•

dövlәt ekologiya proqramlarının hazırlanmasına.
meşәlәrdә mәcburi kәsimin aparılması.
tәbiәtdәn istifadәnin normativ hüquqi bazasının yaradılmasına.
büdcә xәrclәrinin çatışmazlığı şәraitindә ekoloji maariflәndirmә vә tәhsilә.
xüsusi qorunan әrazilәrin inkişaf vә layihәlәşdirilmәsinә.

142 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә müxanizmlәrin neçә %i subsidiyalardan ibarәtdir

•

50%
45 %
25 %
10%
30%

143 Aşağıdakılardan hansı müxtәlif sәviyyәli büdcәlәrin gәlirlәrinin formalaşmasında iştirak etmir?

•

vergilәr.
respublika büdcәsindәn dotasiyalar, subsidiyalar.
tәbii resurslardan istifadәyә, әtraf mühiti çirklәndirmәyә görә ödәniş vә köçürmәlәr.
beynәlxalq maliyyә qurumlarının investisiyası.
respublika büdcәsindәn ekolojiinvestisiya proqramlarına ayrılan subvensiya.

144 Müәssisәlәrin ekoloji fondları hansı mәnbәlәr hesabına yaranır:

•

tәbiәti mühafizә obyekti vә avadanlıqları üzrә amortizasiya (aşınma) köçurmәlәri.
mәqsәdli subsidiyalar, dotasiyalar, tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinә yönәlmiş kreditlәr.
mәhsul satışından әldә edilәn gәlirlәr, norma daxilindә çirklәnmәyә görә ödәnişlәr vә normadan artıq
çirklәnmәyә görә cәrimә ödәnişlәri.
müәssisәnin ekoloji fondunun bankda saxlanmasına görә depozit faizi, müәssisәnin gәlirlәri.
dövlәt vә kommersiya banklarının kreditlәri.

145 Aşağıdakılardan hansı ekoloji fondların әsas vәzifәlәrinә daxil deyil?

•

әtraf mühitin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılmasına yönәlmiş elmitexniki layihәlәr, proqramların maliyyәlәşmәsi
vә kreditlәrin ayrılması.
әhalinin ekoloji tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün proqram vә layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi.
mineralxammalın daha dәrin emalı vә saflaşdırma tәdbirlәri.
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadәnin, ekoloji cәhәtdәn tәmiz texnologiyaların tәtbiqinin iqtisadi maraqlandırılması,
ekoloji tәrbiyә vә tәhsilin inkişafına yardım.
tәbiәti mühafizә tәdbir vә proqramlarına yönәldilәn maliyyә resurslarının sәfәrbәr edilmәsi.

146 Ekoloji menecmentin sahәsinә daxildir

•

•

strateji menecment
Dәyişәn menecment
Tәbii menecment
Xüsusi menecment
Adi menecment

147 әtraf mühitin mühafizәsinin iqtisadi metodlarına aiddir:

•

kreditlәr
çirklәnmә sәviyyәsi
maliyyә sistemi
dövlәtlәr arasında müqavilә
limitlәr sistemi

148 Ekoloji menecmentin әsasında daxildir

•

menecmentin funksional hәcmi
ekoloji mahiyyәt
ekoloji xidmәt
ekoloji uçot vә ekoloji audit
ekoloji monitorinq

149 Ekoloji menecmentin funksiyasıdır

•

tullantısız texnologiya
ekoloji bazarın tәşkili
texnoloji innovasiya prosesi
ekoloji marağın yaradılması
ekoloji idarәetmә

150 Maliyyә lizinqindә avadanlıqlar neçә il müddәtinә icarәyә verilir?

•

235 il
57 il
356 il
51020 il
1015 il

151 Ekoloji fondların yaranma mәnbәlәrinә aid deyil:

•

könülü keçirmәlәr
tәbii obyektlәrin qorunmasına görә ödәnişlәr
ekoloji zәrәrin ödәnilmәsinә görә ödәnişlәr
tullantıların yerlәşmәsinә görә ödәnişlәr
çirklәnmәyә görә ödәnişlәr

152 Avadanlığı icarәyә götürәnin özü әmlakı başqasına icarәyә verirsә,bu hansı lizinqdir?

•

avadanlığı icarәyә götürәnin özü әmlakı başqasına satır.
avadanlığın sahibi onu maliyyә şirkәtinә satır.
avadanlığı icarәyә götürәnin özü әmlakı başqasına icarәyә verir.
avadanlığın sahibi onu girov qoyur.
avadanlığın sahibi onu istehsalçı şirkәtә satır.

153 Yumşaq ekoloji ssudalar nә üçün verilir

•

biznes qurmaq üçün
Monitorinqlәrin keçirilmәsi üçün
tәbiәti mühafizә tәdbirlәri üçün
Verilmir
Bank faizlәri üçün

154 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә müxanizmlәrin neçә %i subsidiyalardan ibarәtdir

•

50%
10%
30%
45 %
25 %

155 Ekoloji fondun neçә %  i yerli әhәmiyyәtli tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinә yönәldilir?

•

60 faizi
20 faizi
40 faizi
1520 faizi
1015 faizi

156 Tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin maliyyәlәşmәsi hansı vәsaitin hesabına ola bilәr?

•

bank kreditlәri
fond sistemi
limit sistemi
subsidiyalar
yüksәk fazli kreditlәr

157 Tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin maliyyәlәşmәsi hansı vәsaitin hesabınadır?

•

cәrimәlәrin
müxtәlif tәdbirlәrin
büdcәdәnkәnar әrazi ekoloji fondların
vәsait ayrılmır.
yerli büdcәlәrin

158 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә tәbii mühitin çirklәnmәsi ilә mübarizәyә ümumi milli mәhsulun necә faizi
yönәldilir?

•

5 faizi
20 faizi
10 faizi
6% qәdәri
3% qәdәri

159 Ekoloji fondlar formalaşma mәnbәlәri hansıdır?

•

ekologiya proqramlarının tәrtibi
kredit faizlәri
xarici investisiyalar
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin gәlirlәri
dotasiyalar

160 Çirklәndirici müәssisәlәrin ümumdünya vә ya regional әhәmiyyәtli olması hansı iqtisadi
tәdbirlәrin keçirilmәsinә şәrait yaradır

•

girov sisteminin
ssudaların
qrantların
şәrait yaratmır.
inzibati vergilәr

161 әtraf mühitin çirklәnmәsinә görә ödәnişlәrin perspektivlәrinә aiddir:

•

tullanılan izn hәddi
köçürülmә ödәnişlәri
ödәnişin indeksasiyası
bazar mexanizmlәrinin tәtbiqi
hәrbi әmәliyyatlar

162 Atmosferin çirklәnmәsinә görә ödәnişlәr tәbii resurslardan istifadәyә görә ödәnişә aid edilir?

•

aid edilmir
Sәnaye müәssisәlәri tәrәfindәn sudan istifadәyә görә ödәniş
Meşә gәlirlәri.
Mineralxammal bazasının bәrpasına görә ödәnişlәr.
Yerin tәkindәn istifadәyә görә ödәniş.

163 Çirklәnmәyә görә ödәnişlәrin hesablanması metodikasına aid deyil

•

istifadә miqyasına görә
ödәnişin inqrediyentә görә tәyini
tәdbirlәrin stimullaşdırılması
regional xüsusiyyәtlәrә görә
vahid metodun tәtbiqi

164 Ekoloji menecment nәdir

•

idarә etmәk üsuludur
Ticarәt formasıdır
Istifadә etmәkdir
Qәrarların verilmәsidir
Bazar münasibәtidir

165 Müasir idarәetmә sferasına daxildir

•

plan vә proqnozlara әsaslanmaq
Yeni texnikaya yiyәlәnmәk
sağlam düşüncә vә sadә hәqiqәtlәrә әsaslanmaq
Yeni kadrlar hazırlamaq
Bank, kredit sistemini qurmaq

166 Aşağıdakılardan tәbii ehtiyatlardan istifadәyә görә ödәnişlәrin üsullarına aid olmayan hansıdır?
Mәsrәf.
Tәkrar istehsal vә ya bәrpa
Renta
Doğru cavab yoxdur

•

•

axtarışlar

167 Sudan istifadә hәcminә görә vergilәr ondan istifadәyә görә ödәniş formalarının uyğunluğu:

•

Su vergisi
Su obyektlәrin mühafizәsi vә bәrpasına görә ödәniş
Sudan istifadәyә görә lisenziya haqqları.
Doğru cavab yoxdur.
istifadәyә görә ödәniş formalarından deyil

168 Tәbii mühitdә itkilәrin bәrpası, iqtisadi zәrәrin kompensasiyası vә digәr tәdbirlәrin
maliyyәlәşdirilmәsi nәyin hesabına baş verir ?

•

tәbiәtdәn istifadәyә görә ödәnişlәrin azaldılması .
cәrimә sanksiyalarının tәtbiqi.
tullantısız texnologiyanın tәtbiqi .
Büdcәdәnkәnar ekoloji fondları.
tәbiәtdәn istifadәnin idarә olunması .

169 Ekoloji fondların investisiya siyasәtinin prioritet istiqamәtlәrinә aid deyil:

•

dövlәt ekologiya proqramlarının hazırlanması.
meşәlәrdә mәcburi kәsimin aparılması
tәbiәtdәn istifadәnin normativ hüquqi bazasının yaradılması.
büdcә xәrclәrinin çatışmazlığı şәraitindә ekoloji maariflәndirmә vә tәhsil.
xüsusi qorunan әrazilәrin inkişaf vә layihәlәşdirilmәsi.

170 Ekoloji fondların formalaşma mәnbәlәrinә daxil deyil:

•

dövlәt büdcәsindәn dotasiyalar vә subsidiyalar.
fondun öz vәsaitlәrindәn әldә olunan divident, faiz, bank depozitlәrindәn әldә olunan vәsait.
zәrәrli maddәlәrin әtraf mühitә qәza tullantılarına görә cәrimә ödәnişlәri müәssisә, tәşkilat vә vәtandaşların
könüllü ianәlәrә.
tәbii resurslardan normadan artıq istifadәyә vә sәmәrәsiz hasilata görә cәrimә vәsaitlәrinә
müsadirә olunmuş qanunsuz ov vә balıqçılıq lәvazimatlarının reallaşmasından әldә olunmuş vәsaitә.

171 Bazar iqtisadiyyatı nә ilә xarakterikdir?

•

tәbiәti tmühafizә tәdbirlәrinin madditexniki tәminatı.
tәbiәti tmühafizә tәdbirlәrinin ideoloji tәminatı.
Tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin maliyә tәminatı
cavabların hamısı doğrudur
tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin demoqrafik tәminatı

172 әhalinin gәlir vә tәqaüdlәrinin tәbiәti mühafizә tәdbirlәrindә vә ekoloji proqramların
maliyyәlәşmәsindә nә kimi rolu vardır?

•

maliyyәlәşmәdә rolu yoxdur
müәssisә, tәşkilat, şirkәtlәrin vәsaiti.
müxtәlif sәviyyәli büdcәlәr
ekoloji sığorta fondu, bank kreditlәri, әhalinin vәsaiti.
büdcәdәnkәnar әrazi ekoloji fondlar.

173 Ekoloji fondların formalaşma mәnbәlәrinә daxil deyil:

•

dövlәt büdcәsindәn dotasiyalar vә subsidiyalar.

•

fondun öz vәsaitlәrindәn әldә olunan divident, faiz, bank depozitlәrindәn әldә olunan vәsait.
zәrәrli maddәlәrin әtraf mühitә qәza tullantılarına görә cәrimә ödәnişlәri müәssisә, tәşkilat vә vәtandaşların
könüllü ianәlәri.
tәbii resurslardan normadan artıq istifadәyә vә sәmәrәsiz hasilata görә cәrimә vәsaitlәri.
müsadirә olunmuş qanunsuz ov vә balıqçılıq lәvazimatlarının reallaşmasından әldә olunmuş vәsait.

174 әtraf mühitin keyfiyyәtinin idarә olunmasına aid deyil:

•

әtraf mühiti çirklәndirәn mәhsullara әlavә vergi;
vergi güzәştlәri;
mәqsәdli subsidiyalar;
qrantların verilmәsi.
subsidiyalar;

175 Dövlәt gәlirlәri ilә әlaqәdar üsullardandır:

•

icbari tәbiәti mühafizә şәrtlәrinin tәtbiqi;
tәbiәtdәn istifadәnin lisenziyalaşdırılması vә çirklәnmәyә görә vergilәr;
ekoloji tәmiz mәhsul istehsalı müәssisәlәrinә güzәştlәr;
doğru cavab yoxdur.
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadәyә görә güzәştli kreditlәrin verilmәsi;

176 Dövlәt mәsrәflәri ilә bağlı üsullardan deyil:

•

mәqsәdli tәbiәti mühafizә investisiyaları;
әhalinin ekoloji yönümlü mәşğuliyyәtinin tәmini;
әtraf mühitin mühafizәsi tәdbirlәrinin dövlәt maliyyәlәşdirilmәsi;
lisenziyaların verilmәsi vә ekoloji tәmiz mәhsul istehsalına subsidiyaların nәzәrdә tutulması.
ekoloji yönümlü özәl tәsәrrüfat tәşәbbüslәrinin stimullaşdırılması;

177 Tәbiәtdәn istifadәnin vә tәbiәti mühafizәsinin idarә olunması mexanizmlәri özündә
bәrabәrlәşdirir:

•

vergilәr;
subsidiya, ssuda, iqtisadi;
hüquqi, iqtisadi, inzibati;
limitlәr, lisenziya, parent.
stimullaşdırma, qeyrihüquqi, sosial;

178 Müәssisәlәrә verilәn dövlәt yardımı nәdir

•

Subsidiya
Kreditlәrdir
Güzәştlәr
Bank yatırımlarıdır
Xüsusi vәsaitlәrdir

179 Aşağıdakılardan hansı tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinә yönәldilәn vәsaitin әsas mәnbәyi hesab
edilir?

•

yerli büdcәlәr.
müәssisәlәrin öz vәsaitlәri
nazirlik vә komitәlәrin vәsaitlәri.
kommersiya bankları.
dövlәt büdcәsi

180 Büdcәdәn ayrılan vәsaitin digәr maliyyәlәşmә mәnbәlәrindәn üstünlüyü nәdir?

•

vәsaitin azlığı
vәsaitin davamlılığı
vәsaitin çoxluğu
vәsaitin başqa mәqsәdlәrә xәrclәnmәsi.
vәsaitin tәyinatı üzrә xәrclәnmәsi

181 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә tәbiәtin mühafizә tәdbirlәrinә ümumi Milli mәhsulun (ÜMM) neçә faizi
hәcmindә vәsait yönәldilir?

•

3%
4%
2%
1,5%
6%

182 әtraf mühitin mühafizәsi ictimai fondunun maliyyәlәşmә fondları hansıdır?

•

dövlәt büdcәsi.
dünya bankı.
kommersiya bankı
vergilәr.
әhalinin vәsaiti, ictimai tәşkilatların könüllü yardımı vә s.

183 Ekoloji bazarın bölünmәsi istiqamәtlәri aşağıdakılardır:

•

xammal növlәri üzrә;
mәhsul növlәri vә alıcı qrupları üzrә
texnoloji qurğular vә xammallar üzrә;
tәlabat vә satış üzrә.
mal vә xidmәt növlәri üzrә;

184 Marketinq idarәetmә prosesi mәrhәlәlәrindәn deyil:

•

bazar imkanlarının analizi;
marketinq kompleksinin hazırlanması;
mәqsәdli bazarın seçilmәsi
marketinq tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi.
bazarın hansı mallarla dolduğunu müәyyәnlәşdirmәk;

185 Ekoloji bazarın әsas seqmentindәn (bölünmә) deyil:

•

xammal;
әtraf mühiti mühafizә;
tәbiәti mühafizә;
gigiyenik vә texnoloji.
enerji;

186 Konyuktura neçә hissәyә ayrılır?

•

3
2
6
5

4

187 Evristika metodundan nә zaman istifadә olunur?

•

informasiya bolluğu zamanı
informasiyanın ötürülmәsi zamanı
informasiya qıtlığı zamanı
düzgün cavab yoxdur
informasiya toplanması zamanı

188 Ekoloji bazarda alıcılar neçә әsas hissәyә bölünür?

•

4
2
1
5
3

189 Ekoloji bazarda alıcıları neçә hissәyә bölmәk olar?

•

1
3
2
5
4

190 Qiymәtin kәskin aşağı salınması, istehlakçı krediti vermәk vә ictimaiyyәtlә әlaqәlәrin qurulması
tәdbirlәri hansı mәqsәdlә hәyata keçirilir?

•

Mәhsulların satışının lazımi sәviyyәdә saxlanılması vә yüksәldilmәsi mәqsәdilә
mәhsulların ekoloji qiymәtlәndirilmәsi mәqsәdilә
mәhsullara tәlәbatın formalaşdırılması mәqsәdilә
alıcılarada mәhsul alınmasında maraq yaradılması mәqsәdilә
mәhsulların sertifikatlaşdırılması mәqsәdilә

191 Ekstrapolyasiya metodu nәyә әsaslanır?

•

iqtisadi proqnozların işlәnmәsinә
qabaqcadan fikir yönәldilmәsinә
növbәti il üçün istehsal vә istehlak hәcminin balansının tәrtib edilmәsinә
cari vә keçmiş dövrdә baş vermiş iqtisadihadisәlәrin inkişafının qanunauyğunluqlarının analizinә
sәhvlәrin, tәkrar olunan göstәricilәrin analizinә

192 Ekoloji marketinqdә ekspert qiymәtlәndirmә materiallarından istifadә olunur:

•

ekoloji bazarın vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindә;
ekoloji bazarın planlaşdırılmasında;
iqtisadi proqnozların hesablanmasında;
iqtisadiriyazi modellәşdirmәdә.
satışın stimullaşdırılmasında

193 Ekoloji bazarda satışın stimullaşdırıcı tәdbirlәrinә aid deyil:

•

qiymәtlәrin aşağı salınması;
çox mal almağa görә ucuzlaşma tәtbiq etmәk;
marketinq tәdbirlәrinin hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi;

•

ictimaiyyәtlә әlaqәlәrin qurulması.
istehlakçı krediti vermәk;

194 Ekoloji bazarın gigiyenik seqmentinә (bölünmә) aiddir:

•

meşә vә su resurslarının satışı;
enerji resurs növlәrinin satışı;
ekoloji tәmiz mal vә mәhsulların satışı;
tullantıları emal edәn texnologiyaların satışı.
tәmizlәyici qurğuların satışı

195 Ekoloji bazarda alıcılar bölünür:

•

firma vә şirkәt tәmsilçilәrinә;
kommersiya vә dövlәt tәşkilatları tәmsilçilәrinә;
daxili vә xarici alıcılara;
birlik vә şirkәt alıcılarına.
fiziki vә hüquqi şәxslәrә;

196 Marketinqin funksiyaları:

•

uzunmüddәtli strateji mәqsәd;
proqnozlaşdırmanın tәşkili vә qәrarların qәbulu;
planlaşmanın tәşkili vә informasiya tәminatı;
dövlәt tәnzimlәnmәsi.
müәssisәnin әtraf mühitә tәsirinin tәnzimlәnmәsi;

197 Aşağıdakılardan hansı konyukturanı tәşkil edir?

•

yalnız ümumi tәsәrrüfat konyukturası
ümumi tәsәrrüfat vә әmtәә bazarı konyukturası
yalnız әmtәә bazarı konyukturası
heç biri
xidmәtlәr bazarı konyukturası

198 İstehsal vә istehlak sahәlәri üzrә aparılan statistiki analiz nәyin öyrәnilmәsinә imkan verir? (sәhv
cavabı tapın)

•

bazarda baş verәn kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişikliklәrini aydınlaşdırmaq
malların bazarda rәqabәt vәziyyәtini müәyyәn etmәk
ayrıayrı firmaların rәqabәt vәziyyәtini müәyyәn etmәk
heç biri
ekoloji bazarın vәziyyәtindәn firmaların asılılıq dәrәcәsini müәyyәn etmәk

199 Bazar üzrә aparılan tәdqiqatlar әsasәn nәyi әhatә edir?

•

bazarda hәlledici rol oynayan istehsalçıları,mәhsulları vә istehlakçıları müәyyәn etmәk
düzgün cavab yoxdur
bu vә ya digәr mәhsula olan tәlәbat vә tәkliflәri
müxtәlif proqnoz vә analiz metodlarından birgә istifadә
birbirini tamamlayan müxtәlif informasiyalardan istifadә

200 Aşağıdakılardan hansı bazar konyukturasının öyrәnilmәsinin vacib mәsәlәsidir?

•

müxtәlif proqnozlar
informasiya toplanması

•

informasiyanın cәmiyyәtә ötürülmәsi
tәlәb vә tәklif
analiz metodları

201 Bazar üzrә tәdqiqatlar aparılarkәn hansı informasiya növlәrindәn istifadә edilir?

•

ümumi, xüsusi vә kommersiya informasiyalar
ümumi informasiyalar
xüsusi informasiyalar
kommersiya informasiyalar
düzgün cavab yoxdur

202 Ümumi informasiya nәyi özündә әks etdirir?

•

sahәnin vә ya mövcud istehsalatın inkişafını nәzәrә alaraq bazar vәziyyәtini
iqtisadi proqnozların işlәnmәsini
müәssisәlәrlә aparılan informasiya mübadilәsindәn әldә olunan göstәricilәri
qabaqcadan fikir yönәldilmәsini
növbәti il üçün istehsal vә istehlak hәcminin balansının tәrtib edilmәsini

203 Kommersiya informasiyası:

•

iqtisadi proqnozların işlәnmәsidir
heç biri
qabaqcadan fikir yönәldilmәsidir
müәssisәnin satış üzrә işçi sәnәdlәri, hәmkar müәssisәlәrlә aparılan informasiya mübadilәsinin göstәricilәridir
iqtisadi hadisәlәrin inkişafının qanunauyğunluqlarının analizidir

204 Bazar konyukturasının inkişafını proqnozlaşdıran metodlara aid deyil:

•

ekstrapolyasiya
iqtisadi – riyazi modellәşdirmә
ekspert qiymәtlәndirmә
balans
mümkün vә real çәrçivәdә fәaliyyәt

205 Ekoloji bazarda alıcıların birinci әsas hissәsinә kimlәri aid edirlәr?

•

hüquqi şәxslәri
hüquqi vә fiziki şәxslәri
fiziki şәxslәri
kommersiya birliklәri
düzgün cavab yoxdur

206 Ekoloji bazarda alıcıların ikinci әsas hissәsinә kimlәri aid edirlәr?

•

hüquqi şәxslәri
fiziki şәxslәri
kommersiya birliklәri
heç biri
hüquqi vә fiziki şәxslәri

207 Müasir dövrdә bazar konyunkturasının öyrәnilmәsi neçә sәviyyәdә fәrqlәndirilir?

•

3
8

5
1
7

208 Müasir dövrdә bazar konyunkturasının öyrәnilmәsi aşağıdakı sәviyyәdәn hansılarda
fәrqlәndirilir? 1. ümumi iqtisadi 2. sahәli 3. әmtәәlik

•

yalnız 1
yalnız 3
yalnız 2
1,2,3
1,2

209 Bazar tәdqiqatları apararkәn müxtәlif mәnbәlәrdәn alınan neçә informasiya növündәn istifadә
edilir?

•

1
3
2
5
4

210 Bazar tәdqiqatları apararkәn müxtәlif mәnbәlәrdәn alınan hansı informasiya növlәrindәn istifadә
edilir? 1. ümumi informasiya 2. kommersiya informasiyası 3. xüsusi informasiya

•

yalnız 1
yalnız 3
yalnız 2
1,2,3
1,2

211 Marketin fәaliyyәtinin әn әsas elementlәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. tәlәbatın
formalaşdırma sistemi 2. satışın stimullaşdırılması 3. tәşkiletmә

•

yalnız 1
yalnız 3
yalnız 2
1,2,3
1,2

212 Mәhsulların satışının lazımi sәviyyәdә saxlanılması vә yüksәldilmәsi mәqsәdilә aşağıdakı
tәdbirlәrdәn hansılar keçirmәlidir? 1. Qiymәtin kәskin aşağı salınması 2. istehlakçı krediti vermәk 3.
ictimaiyyәtlә әlaqәlәrin qurulması

•

1,2
2,3
1,3
1,2,3
yalnız 1

213 Marketinq idarәetmә prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?
1
3
2

•

5
4

214 Marketinq idarәetmә prosesi aşağıdakılardan hansı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir 1. bazar imkanlarının
analizi 2. Mәqsәdli bazarın seçilmәsi 3. Marketinq kompleksinin hazırlanması 4. Marketinq
tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi

•

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

215 Ekoloji bazarın seqmentlәşdirilmәsi neçә әsas istiqamәtdә hәyata keçirlә bilәr?

•

1
4
2
3
5

216 Ekoloji bazarın sepmentlәşdirilmәsi aşağıdakı hansı istiqamәtlәr üzrә hәyata keçirilә bilәr? 1.
mәhsulun növlәri üzrә 2. alıcı qrupları üzrә 3. mәhsulun satışı üzrә

•

yalnız 3
1,2
yalnız 1
yalnız 2
1,2,3

217 Ümumi informasiya, kommersiya informasiyası vә xüsusi informasiyadan nә mәqsәdlә istifadә
olunur?

•

bazar tәdqiqatları aparılması mәqsәdilә
ekoloji sertifikatlaşdırma mәqsәdilә
ekspert qiymәtlәndirmә mәqsәdilә
mәhsullara tәlәbatın formalaşdırılması mәqsәdilә
alıcılarada mәhsul alınmasında maraq yaradılması mәqsәdilә

218 Çirklәndirici müәssisәlәrin ümumdünya vә ya regional әhәmiyyәtli olması hansı iqtisadi
tәdbirlәrin keçirilmәsinә şәrait yaradır?

•

girov sisteminin
ssudaların
qrantların
şәrait yaratmır.
inzibati vergilәr

219 Mәhsulun növlәri vә alıcı qrupları nә üçün hәyata keçirilir?

•

ekoloji sertifikatlaşdırma üçün
bazar tәdqiqatları aparılması üçün
ekspert qiymәtlәndirmә üçün
Ekoloji bazarın seqmentlәşdirilmәsi üçün
alıcılarada mәhsul alınmasında maraq yaradılması üçün

220 Alıcıları ekoloji bazarda neçә hissәyә bölmәk olar?

•

1
3
2
5
4

221 İdarәetmәdә iqtisadi vә ekoloji maraqları tәmin etmәk vә tәhlükәsiz әmәk şәraiti yaratmaq nәyi
әks etdirir?

•

Ekoloji menecmentin mәqsәdini
hüquqi vә fiziki şәxslәrin tәbiәtdәn istifadә fәaliyyәtindә hüquqlarını tәmin etmәyi;
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadә vә resurs qoruyucu fәaliyyәtdә beynәlxalq vә milli aktların tәlәblәrinә әmәl etmәyi;
müәssisә vә tәşkilatlarda tәbiәti mühafizә fәaliyyәtini yaxşılaşdırmağı.
tәbiәti mühafizә problemlәrinin hәlli üçün menecmentdәn istifadә maraqlarını artırmağı;

222 Hansı seriyalı standartlar әsasında ekoloji menecment üzrә 14000 seriyalı beynәlxalq standartlar
hazırlanmışdır?

•

BS vә İSO 8000 seriyalı beynәlxalq standartlar
İSO/TS – 207
BS vә İSO 9000 seriyalı beynәlxalq standartlar
BS vә İSO 8000 – 9000 seriyalı beynәlxalq standartlar
BA vә İAO 9000 seriyalı beynәlxalq standartlar

223 Ekoloji sığortanın әsas prinsiplәrindәn biri hansıdır

•

sığorta şirkәtinin mәsuliyyәti
әmlakın sığortalanması vә tәminatı
iki tәrәfin müqavilәsinin pozulması
sığorta haqqının hissә hissә ödәnilmәsi
üçüncü tәrәfә dәyәn zәrәrin maksimum ödәnilmәsi

224 Ekoloji sığorta ödәnişlәri hansı yolla hesablanır?

•

müәssisәnin illik dövriyyәsinin tarif әmsalına vurulması ilә
müәssisәnin istehsal gücü ilә
tarif әmsalının illik miqdarı ilә
maliyyә qanunları ilә
әldә olunan gәlirin miqdarı ilә

225 İqtisadi zәrәrin artması nәdәn asılıdır ?

•

sosial vәziyyәtin yaxşılaşmasından
sığorta hallarının azalmasından
mәnfәәtin artmasından
әmlakın çoxalmasından
ekoloji qәza vә fәlakәtlәrin sayının artmasından

226 2003cü ilin statistik göstәricilәrinә görә respublikada kiçik müәssisәlәrin sayı nә qәdәr
olmuşdur?

•

25.000
25.113

20.000
27.000
30.000

227 2003cü ilin statistik göstәricilәrinә görә respublikada xarici müştәrәk müәssisәlәrin sayı nә qәdәr
olmuşdur?

•

748
628
800
744
740

228 2003cü ilin statistik göstәricilәrinә görә respublikada kәndli(fermer) tәsәrrüfatının düzgün sayı
qeyd olunmuş variantı seçin:

•

2550
2450
2589
2595
2620

229 1990cı ilin göstәricisinә görә 4611 kiçik müәssisәnin neçә faizi sәnaye sahәlәrinә aiddir?

•

11%i
12%i
15%i
14%i
13%i

230 Respublikamızda ekoloji audit vә ekoloji sığortaya ehtiyacı olan müәssisәlәrin sayı hansı
variantda düzgün qeyd olunmuşdur?

•

34.000ә yaxın
33.750
32.500
34.450ә yaxın
35.325

231 İSO 14004:

•

әtraf mühiti idarәetmә sistemlәrinin yaradılması haqqında sәnәddir
“hәyat dövriyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi” haqqında mәlumat verir
ekoloji auditin ümumi prinsiplәri haqqında sәnәddir
avtomobil sәnayesi sahәlәri üçün nәzәrdә tutulmuş standartlar sistemidir
sağlamlığın vә tәhlükәsizliyin idarә edilmәsi sistemidir

232 İSO 14010:

•

avtomobil sәnayesi sahәlәri üçün nәzәrdә tutulmuş standartlar sistemidir
ekoloji auditin ümumi prinsiplәri haqqında mәlumat verir
“hәyat dövriyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi” haqqında mәlumat verir
müәssisә vә tәşkilatların davamlı inkişafını vә ekoloji effektivliyini tәmin edir
әtraf mühiti idarәetmә sistemlәrinin yaradılması haqqında sәnәddir

233 Sağlamlığın vә tәhlükәsizliyin idarә edilmәsi hansı standartın tәlәblәri әsasında tәşkil edilir?

•

İSO 14001
İSO 13485
OHSAS 18.000
İSO 9000:2000
SA 8.000:1997

234 Hansı standartlar sisteminin tәlәblәri İSO 9000:2000 standartlarının tәlәblәrinә yaxın tәşkil
olunmuşdur?

•

16949:2002 – İSO 9000
OHSAS 18001:1999
İSO 9002:1994
İSO 13485
İSO 13488:1996

235 Meşә ehtiyatları hansı standartlar әsasında idarә edilir?

•

İSO 14040
İSO 13488
İSO 13485
FSC
İSO/TS

236 OHSAS 18001:1999 tәlәblәri әsasında sertifitlәşdirilmiş müәssisәnin menecment sisteminin ona
verdiyi üstünlüklәrdәn hansı doğrudur

•

müәssisәdә vәziyyәtin tәhlili
sifarişçi ilә müqavilә bağlanması
müәssisәnin imicinә әlavә müsbәt ştrix gәtirmәk
proqram mәlumatların tәklifi
ekoloji auditin aparılması tәdbirlәri

237 İSO 14001 sertifikatının müddәalarından yalnış olanı seçin:

•

müәssisәnin imicinә әlavә müsbәt ştrix gәtirmәk
müәssisәlәrin davamlı inkişafını tәmin edir
müәssisә vә tәşkilatların iqtisadi vә sosial mәqsәdlәrini hәyata keçirir
“idarәetmә mexanizminin” yaradılmasına kömәklik edir
müәssisәnin ekoloji effektivliyini tәmin edir

238 SUN –TEA Azәrbaycan ilk dәfә olaraq neçәnci ildә vә hansı keyfiyyәt sistemi sertifikatını
almışdır?

•

2000ci ildә, İSO – 9000
1999cu ildә, İSO 9002
1997ci ildә, İSO 9001
2001ci ildә, HACCP
2001ci ildә, İSO 9001

239 İnvestisiya bankı kimi ixtisaslaşmış Cİ Bank 2002ci ildә hansı sertifikatı almışdır?

•

İSO 14000
İSO 9001

İSO 9000
İSO 9002
HACCP

240 Hal – hazırda İSO / TS – 207 sisteminin hazırlanmasında dünyanın neçә ölkәsinin ekspertlәri
iştirak edir?

•

77
88
55
44
66

241 Azәrbaycanda ekoloji xidmәt sahәlәrinin imkanları hansı sektorun inkişafı ilә yaranmışdır?

•

regional
ekoloji
dövlәt
özәl
ümumi

242 İSO 14000 beynәlxalq standartlar seriyasının әsas anlayışı müәssislәrdә hansı termin hesab
olunur?

•

әtraf Mühiti idarәetmә sistemlәri (ӘMİS)
ekoloji yönümlü sahibkarlıq
ekoloji biznes
ekoloji – auditor sistemi
ekoloji xidmәt

243 Artıq dünyanın 100 – dәn çox ölkәsindә nә qәdәr müәssisә İSO 14001 standartlarına uyğunluq
sertifikatı almışdır?

•

1000 – dәn çox
2000 dәn çox
100dәn çox
500 – dәn çox
40000 – dәn çox

244 Rusiyada neçә sәnaye müәssisә İSO 14000 beynәlxalq standartlar seriyasının sertifikatına
malikdir?

•

20
50
40
90
80

245 Meşә ehtiyatlarının idarә edilmәsi sahәsindә hansı standartlar sistemi yaradılmışdır?

•

FSC
OHSAS
İSO
SA
ӘMİS

246 Azәrsun Holdinq ә daxil olan Lәnkәran vә Astara Çay Fabriklәri Avropanın hansı sertifikatının
almışdır?

•

İMO
OHSAS
İSO
SA
ӘMİS

247 Azәrsun Holdinq  ә daxil olan Bakı Yağ vә Qida Sәnaye müәssisәsi hansı sertifikatı almışdır?

•

İSO – 9001
SA
OHSAS
ӘMİS
İMO 4000

248 Hal – hazırda ölkәmizdә hansı sertifikata malik olan tәşkilat tәәssüf ki, yoxdur?

•

İSO – 9002
İSO – 9001
İSO 14000
HACCP
İMO

249 Ekoloji sığorta fondlarının yaradılmasında mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

•

sәnaye müәssisәlәrinin tikilmәsinә.
tәsәrrüfat layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsinә.
ekoloji böhran, fәlakәt vә bәdbәxt hadisәlәr vaxtı müәssisә, әhali vә tәşkilatlara dәyәn ciddi sosialiqtisadi
zәrәrin ödәnilmәsi.
suvarma kanallarının çәkilmәsinә
yeni texnologiyaların alınmasına.

250 Ekoloji böhran,fәlakәt vә bәdbәxt hadisәlәr vaxtı müxtәlif sahәlәrә dәyәn sosial iqtisadi zәrәrin
ödәnilmәsi nәyin yaranmasına imkan verir?

•

sәnaye müәssisәlәrinin tikilmәsi
tәsәrrüfat layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi.
ekoloji sığorta fondlarının
suvarma kanallarının çәkilmәsi.
yeni texnologiyaların alınması

251 Ekoloji sığortanın әsasının prinsiplәrindәn biridir:

•

sığorta şirkәtinin mәsuliyyәti
iki tәrәfin müqavilәsinin pozulması
әmlakın sığortalanması vә tәminatı
sığorta haqqının hissә hissә ödәnilmәsi
üçüncü tәrәfә dәyәn zәrәrin maksimum ödәnilmәsi

252 Ekoloji sığorta kimi müәyyәn olunan sığorta qiymәti necә müәyyәn olunur?

•

müәssisәnin illik mәsrәflәri
ekoloji banklarda vәsaitin vәziyyәti
müәssisәin illik dövriyyәsinin hәcmi

•

müәssisәnin istehsal hәcmi
ekoloji sığorta mәnbәyinin tәyini

253 Normadan artıq tәbiәtdәn istifadәyә vә çirklәnmәyә görә köçürmәlәrә daxil deyil:

•

sığorta tәminatının ödәnilmәsi üçün ehtiyat fonda köçürmәlәr;
ekoloji sığorta tarifinin hәcmi
sığorta hadisәlәrinin xәbәrdarlıq vә qarşısının alınmasının maliyyәlәşdirilmәsi fonduna köçürmәlәr.
sığortaçının normativ gәliri
sığorta tәşkilatının mәsrәflәrinin ödәnilmәsi

254 Müasir idarәetmә sferasına daxildir

•

plan vә proqnozlara әsaslanmaq
Yeni texnikaya yiyәlәnmәk
sağlam düşüncә vә sadә hәqiqәtlәrә әsaslanmaq
Yeni kadrlar hazırlamaq
Bank, kredit sistemini qurmaq

255 Aşınma şәraitinә görә lizinqin qrupuna aiddir

•

tәcili
әmlak
asılı
Ciddi
operativ

256 Kәnar lizinqin formaları hansılardır

•

daxili lizinq
lokal lizinqi
baza lizinqi
idxal, ixrac lizinqi
beynәlxalq lizinq

257 Lizinq prosesi neçә mәrhәlәyә ayrılır

•

2 mәrhәlәyә
5 mәrhәlәdә
3 mәrhәlәdә
4 mәrhәlәdә
7 mәrhәlәdә

258 Ekoloji sığorta fondlarının yaradılmasında mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

•

ekoloji böhran, fәlakәt vә bәdbәxt hadisәlәr vaxtı müәssisә, әhali vә tәşkilatlara dәyәn ciddi sosialiqtisadi
zәrәrin ödәnilmәsi.
yeni texnologiyaların alınmasına.
tәsәrrüfat layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsinә.
suvarma kanallarının çәkilmәsinә
sәnaye müәssisәlәrinin tikilmәsinә.

259 Aşağıdakı cavablardan hansı icarәdarlizinqin mahiyyәtini ifadә edir?

•

avadanlığı icarә lizinqi.
avadanlığın sahibi onu maliyyә şirkәtinә satır.

•

icarәdarlizinq.
avadanlığın sahibi onu girov qoyur.
avadanlığın sahibi onu istehsalçı şirkәtә satır

260 Ekoloji böhran,fәlakәt vә bәdbәxt hadisәlәr vaxtı müxtәlif sahәlәrә dәyәn sosial iqtisadi zәrәrin
ödәnilmәsi nәyin yaranmasına imkan verir?

•

ekoloji sığorta fondlarının
yeni texnologiyaların alınması
tәsәrrüfat layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi.
suvarma kanallarının çәkilmәsi.
sәnaye müәssisәlәrinin tikilmәsi

261 Ekoloji sığorta kimi müәyyәn olunan sığorta qiymәti necә müәyyәn olunur?

•

müәssisәnin illik mәsrәflәri
ekoloji banklarda vәsaitin vәziyyәti
müәssisәin illik dövriyyәsinin hәcmi
müәssisәnin istehsal hәcmi
ekoloji sığorta mәnbәyinin tәyini

262 Klassik lizinq iştirakçıları neçә şәxsdәn ibarәt olur

•

4
2
3
10
6

263 1 ilә qәdәrki әmәliyyat nәdir?

•

kempinq
tempinq
xayrinq
Rentinq
sayrinq

264 . Orta müddәtli әmәliyyat necә adlanır?

•

rentinq
xayrinq
kempinq
sayrinq
tempinq

265 Maliyyә lizinqinin hansı formaları vardır?

•

operativ, kәnar.
standart, lizbek, icarәdar.
lizinq «standart «, operativ «standart».
standart, icarәdar, operativ.
lizbek, icarәdar, kәnar.

266 İdxalvә ixrac lizinqin hansı formalarına uyğundur?
daxili, xarici

•

idxal, xaric
kәnar,daxil
ixrac, regional.
ixrac, daxil

267 Aşağıdakılardan hansı lizinq prosesinin birinci mәrhәlәsinә aid deyil?

•

işlәri rәsmilәşdirilmәsi.
lizinq üzrә ödәmәlәrin aparılması;
mühasibat uçotunun aparılması;
bütün hazırlıq işlәrinin aparılması, hәr әmәliyyatın bütün şәrt vә xüsusiyyәtlәrinin dәqiq öyrәnilmәsi.
lizinq obyektinin sığortası haqqında müqavilә;

268 Ekoloji sığorta sisteminin әsas göstәricisinә daxil deyildir

•

sığorta riski
sığorta müәssisәsi
sığorta tariflәri
sığorta haqqı
sığorta ödәnişinin hәcmi

269 Ekoloji sığortanın әsas prinsipinә daxildir

•

üçüncü tәrәfә dәyәn zәrәrin maksimum ödәnilmәsi
Sığorta hadisәsi
Sığortanın könüllü tәşkili
Prinsip yoxdur
Sığorta vergisi

270 Sığorta ödәnişinin illik dövriyyәsinin hәcmi nәdir

•

sığorta yığımı
Sığortanın aparılması
Sığorta qiymәti
әmtәә qiymәti
Sığortanın hesablanması

271 Ekoloji sığorta mahiyyәti nәdir

•

ekoloji tarazlığını qoruyur
ekoloji tәhlükәsizlik üçün bir vasitәdir
çirklәnmәlәrә qarşı tәdbirdir
Normativ – hüquqi aktdır
Monitorinq keçirmәk

272 İcarә müddәti nә qәdәr ola bilәr

•

1 ildәn 10 ilә qәdәr
1 ildәn 5 ilә qәdәr
1 ildәn 20 ilә qәdәr
Icarә müddәti göstәrilmir
1 ildәn 3 ilә qәdәr

273 Ekoloji lizinq nәdir ?
ödәnişlәrin verilmәsi

•

Rekultiviasiya işlәrinin aparılması
tәbiәti mühafizә avadanlığının icarәsi
Müәssisәnin cәrimә ödәmәsi
Müәssisәlәr arasında әlaqә

274 Ekoloji sığorta ödәnişlәri hansı yolla hesablanır?

•

tarif әmsalının illik miqdarı ilә
әldә olunan gәlirin miqdarı ilә
müәssisәnin istehsal gücü ilә
maliyyә qanunları ilә
müәssisәnin illik dövriyyәsinin tarif әmsalına vurulması ilә

275 Azәrbaycanda ekoloji fond nә vaxt yaradılmışdır?

•

1989cu ildә.
1991ci ildә
1990cı ildә
2000ci ildә.
1995ci ildә

276 Ekoloji fondların ümumi gәlirlәrindә әtraf mühitin çirklәnmәsinә görә xüsusi çәkisi tәşkil edir:

•

8790 %
5560 %
8085 %
4550 %
6570 %

277 әrazi regional ekoloji fondlarının formalaşma mәnbәlәrinә daxil deyil:

•

çirklәnmәyә görә ödәnişlәr, ekoloji vergi vә cәrimәlәr.
tәşkilat, müәssisәlәr, vәtandaşlar regional ekoloji fonda könüllü surәtdә vәsait köçürә bilәrlәr.
regional ekoloji fondlardan respublika ekoloji fonduna köçürmәlәr edir.
regional ekoloji fond әrazidә öz istiqrazlarını yaya bilәr.
xarici bankların investisiyaları bu fondlara köçürülә bilәr.

278 Müәssisәnin ekoloji fondunun vәsaitlәri hansı istiqamәtlәrdә xәrclәnmir?

•

tәbiәti mühafizә işlәrinә.
su mәnbәlәrinin bioloji resurslarının artırılmasına.
başqa müәssisәlәrdә kompensasiya hesablaşmasının aparılmasına.
vәsaitin sәrbәst hissәsinin başqa tәsәrrüfat mәqsәdlәrinә xәrclәnmәsinә vә ya bankda depozit hesabda
saxlanmasına.
müәssisәnin әsas istehsal proseslәrinin texnoloji rekonstruksiyasının maliyyәlәşmәsinә.

279 Ekoloji audit nәdir?

•

ekoloji standartların cәmi
tәbiәti mühafizә sәnәdlәrinin cәmi
vaxt – vaxtdan keçirilәn yoxlama
tәbiәtdәn istifadә fәaliyyәti
tәbii ehtiyatlara qoyulan qadağa

280 Ekoloji audit hansı sәviyyәdә aparıla bilmәz?

•

dövlәt idarәlәri
ekoloji fondlar
transmilli korporasiyalar
müәssisәlәr vә regionlar
bәlәdiyyә idarәlәri

281 Ekoloji auditin predmetinә aid deyil:

•

ekoloji siyasәtin hazırlanması
ekoloji informasiyaların әhaliyә verilmәsi
tәbii resurslardan sәmәrәli istifadә
ekoloji tәhsilin verilmәsi
ekoloji – iqtisadi, ekoloji – hüquqi qanunvericiliyin tәşkili

282 Ekoloji auditor kimdir?

•

qanunvericiliyә әsasәn ekoloji fәaliyyәt göstәrәn hüquqi vә fiziki şәxsdir
ekoloji fondlara nәzarәt edәn şәxs
ekoloji normaları cәmiyyәtdә tәbliğ edәn şәxs
ekoloji sığorta vә cәrimәlәri tәrtib edәn şәxs
ekoloji sığorta sahәsindә çalışan şәxs

283 Ekoloji audit nәyә deyilir?

•

tәbii resurslardan istifadәsi vә bәrpası üzrә hesabatların düzgün tәrtib edilmәsi dә daxil olmaqla tәbiәtdәn
istifadәçi tәrәfindәn ekoloji tәlәblәrin әtraf mühitin mühazirәsi normalarının vә qaydalarının gözlәnilmәsi
mәqsәdi ilә onların tәsәrrüfat vә digәr fәaliyyәtinin yoxlanılmasına.
tәbii resurslardan istifadәsi vә bәrpası üzrә hesabatların düzgün tәrtib edilmәsinә
tәbii resurslardan istifadәsi vә bәrpası üzrә hesabatların düzgün tәrtib edilmәmәlidә daxil olmaqla tәbiәtdәn
istifadәyә
norma vә qaydaların gözlәnilmәmәsә mәqsәdi ilә tәsәrrüfat vә digәr fәaliyyәtlәrin yoxlanılmasına
tәbiәtdәn istifadәçi tәrәfindәn ekoloji tәlәblәrin әtraf mühitin mühafizәsi normalarına

284 Tәbii resurslarin istifadәsi vә bәrpası üzrә hesabatların düzgün tәrtib edilmәsi dә daxil olmaqla
tәbiәtdәn istifadәci tәrәfindәn ekoloji tәlәblәrin әtraf mühitin mühafizәsi normalarının vә qaydalarının
gözlәnilmәsi mәqsәdi ilә onların tәsәrrüfat vә digәr fәaliyyәtinin yoxlanılmasına nә deyilir?

•

ekoloji audit
ekoloji monitorinq
ekoloji menecment
menecment
audit

285 Aşağıdakılardan hansı düzgün cavabdır

•

ekoloji auditor ekoloji sahibkarlıqla mәşğul olan fiziki şәxsdir.
ekoloji auditor mövcud qanunvericiliyә әsasәn ekoloji auditor fәaliyyәti göstәrmәk hüququna malik olan
hüquqi vә ya fiziki şәxsdir.
ekoloji auditor ekoloji monitorinq hәyata keçirәn hüquqi şәxsdir.
ekoloji auditor ekoloji prosesi idarә edәn şәxsdir.
ekoloji auditor ekoloji bazarı tәnzimlәyәn şәxsdir.

286 Ekoloji audit hansı sahәlәrdә aparılmır?

•

sosial müdafiә tәşkilatları.
bәlәdiyyәlәr

dövlәt idarәlәri.
transmilli korporasiyalar
regionlar

287 Ekoloji auditorun xidmәti hansı sahәlәrә ayrılır?

•

ilkin vә yekun xidmәtlәr
istehsalın sәmәrәli tәşkili
müqavilә tәlәb edәn vә etmәyәn
müәssisәdә vәziyyәtin tәhlili
audit siyasәtinin öyrәnilmәsi

288 Ekoloji menecment sistemin bütün elementlәrini şәrti olacaq hansı qruplara bölmәk olar? 1.
idarәedәn 2. idarә olunan 3. әsas

•

yalnız 1
1,3
1,2
yalnız 2
2,3

289 Bunlardan biri ekoloji menecmentin elementlәrindәn deyil:

•

ekoloji öhdәliklәrin hazırlanması
ekoloji menecment sistemindә fәaliyyәtin tәşkili vә onun reallaşdırılması
ekoloji siyasәt
qәbul olunmuş ekoloji siyasәtә uyğun tәbiәtdәn istifadә fәaliyyәtinin planlaşdırılması
daxili yoxlamalar vә hәyata keçirilәn fәaliyyәtin korrektә olunması

290 Prinsiplәrdәn hansında peşәkarlıq sәviyyәsi Azәrbaycanda aşağıdır?

•

problemlәrin vaxtında hәlli prinsipi
profesionallıq prinsipi
mәqsәdyönlülük prinsipi
funksional inteqrasiya prinsipi
ardıcıllıq prinsipi

291 Hansı prinsip müasir bazar iqtisadiyyatı şәraitindә mühüm әhәmiyyәt kәsb edir?

•

profesionallıq prinsipi
ardıcıllıq prinsipi
mәsuliyyәt prinsipi
funksional inteqrasiya prinsipi
mәqsәdyönlülük prinsipi

292 Ekoloji menecmentin prinsiplәri hansı halda fәaliyyәt göstәrә bilirlәr?

•

qarşılıqlı fәaliyyәt göstәrmirlәr
sistem halında qarşılıqlı fәaliyyәt şәklindә
qrup halında
düzgün cavab yoxdur
birbirilәri ilә әlaqәsi yoxdur

293 Ekoloji menecment sisteminin әsas elementlәri aşağıdakılardan hansılardır? 1. Ekoloji
menecment 2. ekoloji audit 3. ekologiyalaşdırılmış menecment

•

yalnız 2
1,3
1,2
yalnız 3
yalnız 1

294 Müasir menecmentin funksiyalarına aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. planlaşma 2. tәşkiletmә 3.
sertifikatlaşdırma 4. motivlәşmә

•

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

295 Ekoloji menecmentin funksiyasına aid deyil

•

әsaslandırma
tәşkiletmә
planlaşdırma
tәftiş
tәnzimlәmә

296 Ekoloji menecmentin neçә vәzifәsi mövcuddur

•

10
5
7
6
8

297 Ekoloji menecment cәmiyyәt qarşısında hansı mahiyyәti daşıyır?

•

sosial
siyasi
iqtisadi
ictimai
inzibatı

298 Ekoloji menecmentin vәzifәlәrinә aid deyil?

•

İstehsalın daim tәkmillәşdirilmәsi
optimal ekoloji iqtisadi uyğunluğun müәyyәn edilmәsi
ekoloji uyğunluğun tәmini
ekoloji xeyriyyә fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi
Ekoloji qadağaların istehsalın xeyrinә istifadә olunması

299 Menecmentdә ekoloji siyasәtin vә öhdәliklәrin әsaslandırılmasında neçә daxili fәaliyyәt növü
vardır?

•

6
5
2
8
4

300 Menecmentin ekoloji fәaliyyәtin tәşkilindә xarici fәaliyyәt neçә bәnddәn ibarәtdir?

•

3
4
2
6
5

301 Menecmentin ekoloji fәaliyyәtin tәşkilindә daxili fәaliyyәt neçә bәnddәn ibarәtdir?

•

5
3
4
2
7

302 Menecmentdә işçi heyәtin idarә olunması fәaliyyәtindә daxili fәaliyyәt neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

7
4
3
5
6

303 Menecmentdә işçi heyәtin idarә olunması fәaliyyәtindә xarici fәaliyyәt neçә bәnddәn ibarәtdir?

•

2
3
4
7
5

304 Menecmentdә әtraf mühitә tәsirin vә tәbii resurslardan istifadәnin idarә olunmasında daxili
fәaliyyәt neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

5
4
3
7
2

305 Menecmentdә әtraf mühitә tәsirin vә tәbii resurslardan istifadәnin idarә olunmasında xarici
fәaliyyәt neçә bәnddәn ibarәtdir?

•

1
3
2
6
4

306 Ekoloji menecmentdә daxili ekoloji monitorinq vә ekoloji nәzarәtdә daxili fәaliyyәt neçә
hissәdәn ibarәtdir?
4
5

•

2
8
3

307 Ekoloji menecmentdә ekoloji fәaliyyәtin nәticәlәrinin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsindә daxili –
fәaliyyәt neçә hissәdәn ibarәtdir.

•

7
4
2
3
5

308 Ekoloji menecmentdә ekoloji fәaliyyәtin nәticәlәrinin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsindә xarici –
fәaliyyәt neçә bәnddәn ibarәtdir

•

6
5
4
2
3

309 Ekoloji menecment sisteminin yenidәn baxılıb tәkmillәşdirilmәsindә neçә daxili fәaliyyәt növü
vardır?

•

3
6
4
7
5

310 Ekoloji menecment sisteminin yenidәn baxılıb tәkmillәşdirilmәsindә neçә xarici fәaliyyәt növü
vardır?

•

9
5
3
2
7

311 Ekoloji menecment sisteminin elementlәri: 1. Fәaliyyәtin auditi vә nәzarәt; 2. Ekoloji siyasәt; 3.
Fәaliyyәtin tәşkili vә reallaşdırması; 4. Tәbiәtdәn istifadәnin planlaşdırılması; 5. Ekoloji subsidiyalar

•

1, 4, 5;
3, 4, 5;
1, 2, 3;
1, 3, 5.
2, 3, 4;

312 Ekoloji menecmentin inkişaf amillәrinә nәlәr daxildir:

•

ekoloji şәraitin monitorinqi, tәsir vә resursların mövcudluğu;
ekoloji yönümlü subsidiyalar;
ekoloji ödәnişlәr;
ekoloji planlaşdırma vә proqnozlaşdırma.

ekoloji mühitә kompleks tәsir;

313 Ekoloji menecmentin әsasına aid deyil:

•

Ekoloji planlaşdırma vә proqnozlaşdırma
ekoloji uçot vә audit;
ekoloji balans vә nәzarәt;
doğru cavab yoxdur.
әtraf mühitin keyfiyyәtinin idarә olunması;

314 Ekoloji menecmentin funksiyaları aşağıdakılardır: 1. Tәbiәtdәn istifadә tәdbirlәrinin uçotu vә
nәzarәt; 2. Planlaşma vә tәnzimlәnmә; 3. Balanslaşdırma vә nizamlama; 4. Tәşkilatlanma vә
motivlәşmә; 5. Sәmәrәlilik vә tәhlükәsizlik.

•

1, 4, 5;
2, 3, 5;
1, 2, 4;
2, 4, 5.
3, 4, 5;

315 Ekoloji menecmentin inkişaf amillәrindәn deyil: 1. Ekoloji subsidiyalar; 2. Ekoloji şәraitin
monitorinqi; 3. Ekoloji tәsir vә resursların mövcudluğu; 4. Ekoloji ödәnişlәr; 5. Ekoloji cәrimәlәr

•

1, 4, 5.
3, 4, 5;
1, 3, 5;
2, 4, 5;
1, 2, 4;

316 Menecmentdә ekoloji fәaliyyәtin tәşkilinә aiddir:

•

ekoloji nәzarәtin tәşkili
ekoloji siyasәtin tәşkili
ekoloji tәklif vә iradlar
ekoloji motivasiyanın tәşkili
vәzifәlәrin, öhdәliklәrin, sәlahiyyәtlәrin vә mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsi

317 Ekoloji menecmentdә işçi heyәtinin idarә olunmasına aid deyil:

•

işçilәrin ekoloji menecment sahәsindә fәaliyyәtә motivasiya edilmәsi
ekoloji menecmentdә daxili ekoloji monitorinq vә ekoloji nәzarәt
ekoloji menecment vә ekoloji idarәetmә sahәsindә, müәssisәnin fәaliyyәti barәsindә
müәssisә rәhbәrliyi vә bütövlükdә işçilәrin ekoloji maariflәndirilmәsi
işçilәrin fövqәladә ekoloji vәziyyәtlәrdә fәaliyyәtә hazırlanması

318 Yaşıl hesabat ın hazırlanması, nәşri, yayılması aiddir:

•

ekoloji menecment sisteminin yenidәn baxılıb tәkmillәşdirilmәsinә
ekoloji monitorinqә
ekoloji menecmentdә ekoloji fәaliyyәtin nәticәlәrinin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsinә
tәkmillәşdirilmiş ekoloji siyasәt vә öhdәliklәrin nәşr edilib yayılmasına
ekoloji standartlara

319 İdarәedәn, idarә olunan vә әsas hansı elm sahәsinin qruplarına aiddir?
ekoloji tәnzimlәmә

•

ekoloji audit
ekoloji biznes
sertifikatlaşdırma
ekoloji menecment

320 Ekoloji menecment, ekoloji audit vә ekologiyalaşdırılmış menecment hansı elm sahәsinin
elementlәridir?

•

sertifikatlaşdırma
ekoloji menecment
ekoloji biznes
ekoloji audit
ekoloji tәnzimlәmә

321 Planlaşma, tәşkiletmә, sertifikatlaşdırma vә motivlәşmә hansı elm sahәsinin funksiyalarına
aiddir?

•

ekoloji tәnzimlәmә
ekoloji audit
ekoloji biznes
sertifikatlaşdırma
ekoloji menecment

322 Ekoloji menecmentә daxil olan prinsiplәrdәn hansı doğru deyil?

•

ardıcıllıq prinsipi
problemlәrin hәllindә uzaqgörәnlik prinsipi
fәaliyyәtin ekoloji motivasiya olunma prinsipi
xarici fәaliyyәt prinsipi
prosessual yanaşmada mәqsәdyönlülük prinsipi

323 Ekoloji menecmentin vәzifәlәrinә aid deyil:

•

mәhsul istehsalının daim tәkmillәşdirilmәsi
ekoloji cәhәtdәn tam tәhlükәsiz istehsal prosesinin tәşkili
müәssisәnin fәaliyyәtinin prioritetli ekoloji aspektlәrinin müәyyәn olunması
cәmiyyәt arasında müәssisәnin “yaşıl imicinin” yaradılması
optimal ekoloji  iqtisadi uyğunluğun müәyyәn edilmәsi

324 Menecmentdә ekoloji siyasәtin vә öhdәliklәrin әsaslandırılması neçә yerә bölünür?

•

4
1
2
heç biri
3

325 Menecmentdә ekoloji siyasәtin vә öhdәliklәrin әsaslandırlmasının xarici fәaliyyәti neçә hissәdәn
ibarәtdir?

•

4
2
1
5
3

326 Ekoloji menecment nәdir?

•

Bazar münasibәtidir
Istifadә etmәkdir
idarә etmә üsuludur
Qәrarların verilmәsidir
Ticarәt formasıdır

327 Bu gün ekoloji menecmentin inkişafı ilk növbәdә nә ilә әlaqәdardır?

•

inzibati – amirlik metodlarından istifadә etmәk
birbaşa vә dolayı üstünlüklәr vermәklә qazanc götürmәyә imkan verir
әmtәәlәrin istehsalı vә istehlakı xidmәtlәrlә әlaqәdar ekoloji problemlәrin praktiki hәlli
investisiyaların cәlb edilmәsi ilә
inzibati  amirlik metodlarından tәdricәn imtina etmәk

328 Ekoloji menecmentin әsas mәqsәdi nәdir?

•

müәssisәnin tәbiәti mühafizә fәaliyyәtinin prinsiplәrinin, vasitәlәrinin toplusu vә növü
müәssisәnin әtraf mühitinin mühafizәsi vә resursların sәmәrәli istifadәsi sahәsindә әsas
ekoloji problemlәrin hәlli üçün mәsrәfsiz vә ya az mәsrәfli metodların maksimal istifadә
nәticәlәrin müstәqil qiymәtlәndirilmәsi, ekoloji menecment sisteminin tәhlili
iqtisadi subyektlәrin müstәqil qәbul etdiklәri ekoloji siyasәt әsasında hazırlanmış

329 Ekoloji menecment sisteminin inkişafı vә tәkmillәşdirilmәsinә hansı daxildir?

•

müәssisәnin fәaliyyәtinin ekoloji aspektlәri üzrә bütün marağı olan şәxslәrlә әmәkdaşlıq
mәsrәfsiz vә ya az mәsrәfli metodların maksimal istifadә edilmәsi
nәticәlәrin müstәqil qiymәtlәndirilmәsi, ekoloji menecment sisteminin tәhlili
müәssisәlәrin ekoloji mәhsullarının artması,dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin azalması,
müәssisәnin ekoloji mәqsәdlәrinin vә әldә edilmiş nәticәlәrin nümayiş etdirilmәsi

330 Ekoloji menecment bir proses kimi özündә hansı funksiyaları birlәşdirir?

•

motivlәşmә
planlaşma
marketinq
idarәetmә
tәşkilatlanma

331 Ekoloji menecment sisteminin bütün elementlәrini şәrti olaraq neçә qrupa bölmәk olar?

•

6
2
1
8
3

332 Ekoloji menecment sistemindәn әsas elementlәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Ekoloji idarәetmә
ekoloji menecment
ekologiyalaşdırılmış menecment
ekoloji marketinq
Ekoloji sahibkarlıq

333 Ekoloji menecment sistemindәki әsas elementlәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

ekoloji menecment
ekoloji sertifikatlaşdırma
ekoloji marketinq
planlaşdırma
ekoloji audit

334 Ekoloji menecment çәrçivәsindә idarәetmә obyektlәrinә hansı şәxslәr aiddirlәr?

•

hüquqi şәxslәrin bir qismi
hәm hüquqi hәm fiziki şәxslәr
yalnız tәbiәtdәn istifadәçilәr
yalnız fiziki şәxslәr
yalnız hüquqi şәxslәr

335 Ekomenecment hansı sistemin bir elementidir?

•

marketinq
planlaşma
sertifikatlaşdırma
audit
menecment

336 Ekomenecmentin müәyyәn olunmuş obyektinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

istehsal marketinq
sertifikatlaşma
istehsalın planlaşdırması
istehsal vә ya maliyyә menecmenti
ekoloji audit

337 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә menecmentin necә әsas qızıl qaydası var?

•

7
2
3
10
4

338 Müasir menecmentdә neçә funksiya ayrılır?

•

15
1
13
4
12

339 Aşağıdakılardan hansı müasir menecmentin funksiyalarına aid deyil?

•

sertifikatlaşdırma
planlaşma
tәşkiletmә
motivlәşmә
nәzarәt

340 Aşağıdakılardan hansı müasir menecmentin funksiyalarına aiddir?

•

planlaşma
audit
marketinq
qloballaşma
sertifikatlaşdırma

341 Planlaşmanın әsas elementlәrinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

plan
ekoloji audit
biznes – plan
biznes
biznessertifikatlaşdırma

342 Tәbiәt qoruyucu vә resurs qoruyucu fәaliyyәtdә biznes planın strukturuna neçә bölmә daxildir?

•

2
4
11
5
3

343 Latıncadan tәrcümәdә manus hansı mәnanı verir?

•

menecment
idarәetmә
әl
әsas
ekologiya

344 Ekoloji menecmentin әsas mәqsәdi hansı sәviyyәlәrdә xalq tәsәrrüfatının idarә olunmasında
cәmiyyәtin maraqlarının tәmin olunmasının nәzәrdә tutur?

•

dünya
yalnız yerli
yalnız regional
ölkә daxilindә
regional

345 Bazar iqtisadiyyatına keçid şәraitindә müәssisә vә tәşkilatların idarә edilmәsi sistemindә hansı
keyfiyyәt dәyişikliklәri baş vermişdir?

•

inzibati – amirlik metodundan imtina etmәk
ekoloji menecment sisteminin tәhlilindәn istifadә etmәk
daxili monitorinq sistemindәn istifadә etmәk
inzibati – amirlik metodundan istifadә etmәk
ekoloji siyasәtin vә mәqsәdlәrin işlәnmәsi, tәsdiq edilmәsi vә deklarasiyalaşdırılması

346 әl sözü latıncadan tәrcümәdә hansı mәnanı verir?

•

bәrabәr
manus
müsbәt

bölgü
sonsuz

347 Biznes – plan hansı sahәnin elementlәridir?

•

planlaşma
audit
sertifikatlaşdırma
qloballaşma
marketinq

348 Bazar iqtisadiyyatına keçid şәraitindә müәssisә vә tәşkilatların idarә edilmәsi sistemindә baş
vermiş keyfiyyәt dәyişikliklәrinin xarakterik xüsusiyyәtlәri aşağıdakılardan hansıdır?

•

müәssisәlәrin ekoloji mәhsullarının artması, dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin azalması
fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsinin daxili monitorinqi
planlaşdırılmış fәaliyyәtin bütün heyәtin iştirakı ilә tәşkili vә praktiki reallaşdırılması
qәbul edilmiş siyasәtә vә mәqsәdlәrә müvafiq fәaliyyәtin planlaşdırılması
nәticәlәrin müstәqil qiymәtlәndirilmәsi, ekoloji menecment sisteminin tәhlili

349 Ekoloji menecment bir proses kimi özündә hansı funksiyaları birlәşdirir?

•

qloballaşma
ekoloji audit
ekoloji marketinq
idarәetmә
sertifikatlaşdırma

350 Aşağıdakılardan Ekoloji menecment konsepsiyasına aid olmayanı göstәrin:

•

texnoloji, sosial ,innovasiya prosesi;
elmin metodologiyası vә rolu.
ekoloji menecmentin funksional hәcmi;
ekoloji menecmentin tәşkili;
ekoloji menecmentin prinsipi;

351 Ekoloji menecmentin tәrifini göstәrin?

•

faydalı qazıntıların hasilatı, emalı vә istifadәsini tәmin edәn sahәdir
cәmiyyәtin idarә olunmasını özündә birlәşdirәn bir sahәdir;
tәbii resurslardan istifadәdә ekolojiiqtisadi problemlәrin idarә olunmasını öyrәnәn elm sahәsidir;
tәsәrrüfatın inkişafını vә planlaşdırılmasını tәmin edәn sahәdir;
tәbiәtdәn istfadә tәdbirlәrinin uçotu vә nәzarәtini tәmin edәn elm sahәsidir.

352 İSO 14000 seriyasına daxil olan standartlardan hansıları Ekoloji deklarasiyalar vә tәlәblәrin
istifadә olunması – na tәtbiq edilir?

•

İSO 14020, İSO 14021, İSO 14024, İSO 14028
İSO 14043, İSO 14041, İSO 14042
İSO 14011,İSO 14022
Doğru cavab yoxdur
İSO 14004

353 İSO 14000 seriyasına daxil olan standartlarından hansı Kommunikasiya göstәricisinә tәtbiq
edilir?

•

•

İSO 14063
İSO 14004
İSO 14008
İSO 14012
İSO 14006

354 İSO Suide 64; 1997 neçәnci ildә nәşr olunub?

•

1997
1999
1979
1989
1988

355 әtraf Mühiti İdarәetmә  Hәyat dövriyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi – sәnәdlәrin formatı
aşağıdakılardan hansına aiddir?

•

İSO / TS 14048 : 2002
İSO 14041 : 1998
İSO / TN 14049 : 2002
İSO / TN 14062 2002
İSO 14024: 1999

356 әtraf Mühiti İdarәetmә Ekoloji kommunikasiya әsas tövsiyәlәr vә misallar aşağıdakılardan
hansına aiddir?

•

İSO / TP 14063
İSO 19011: 2002
İSO / AW 14064
İSO İSEC Guide 66
İSO 14041: 1998

357 Ekoloji bazar alıcılarına kimlәr daxildir

•

tәbiәti mühafizә idarәlәri
hüquqi şәxslәr
bazarlar
istehlakçılar
müәssisәlәr

358 Ekoloji bazarın bölünmәsi istiqamәtlәri aşağıdakılardır:

•

mal vә xidmәt növlәri üzrә;
texnoloji qurğular vә xammallar üzrә;
xammal növlәri üzrә;
tәlabat vә satış üzrә.
mәhsul növlәri vә alıcı qrupları üzrә;

359 Ekoloji bazarın әsas seqmentindәn (bölünmә) deyil:

•

xammal;
enerji;
әtraf mühiti mühafizә;
tәbiәti mühafizә;
gigiyenik vә texnoloji.

360 Bazar tәdqiqatlarında istifadә olunan informasiya növlәri:

•

ümumi, xüsusi, kommersiya;
sahә, birlik, kommersiyalara;
müәssisә, firma vә tәşkilatlara;
doğru cavab yoxdur.
iqtisadi, hüquqi, xüsusi tәdqiqatlara;

361 Faktların vә şәraitin mәcmusu nә ilә qiymәtlәndirilir:

•

firmalardan asılılıq dәrәcәsi;
rәqabәt vәziyyәti;
ekoloji bazarın vәziyyәti
mal vә materialların olması.
kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişkәnliyi;

362 Marketinq tәdbirlәrinin hazırlanması vә hәyata keçirilmәsinә aıd deyil

•

ekoloji bazarda satışın stimullaşdırıcı tәdbirlәri:
çox mal almağa görә ucuzlaşma tәtbiq etmәk;
qiymәtlәrin aşağı salınması;
ictimaiyyәtlә әlaqәlәrin qurulması
istehlakçı krediti vermәk;

363 Ekoloji tәmiz mal vә mәhsulların satışına aiddir:

•

Meşә vә su resurslarının satışına;
enerji resurs növlәrinin satışına;
ekoloji bazarın gigiyenik seqmentinә
tullantıları emal edәn texnologiyaların satışına.
tәmizlәyici qurğuların satışına;

364 Ekoloji bazarda alıcılar hansı hissәyә bölünür:

•

birlik vә şirkәt alıcılarına.
daxili vә xarici alıcılara;
firma vә şirkәt tәmsilçilәnә;
fiziki vә hüquqi şәxslәrә;
kommersiya vә dövlәt tәşkilatları tәmsilçilәrinә;

365 Dövlәt vә sahә statistikası:

•

müәssisә vә şirkәtlәrin statistikasıdır;
Ekoloji bazarda ümumi informasiya mәnbәyi
firma vә istehsalçıların statistikasıdır;
tәdqiqatdan toplanan statistikadır;
regional tәşkilatların statistikasıdır;

366 Ekoloji bazarda xüsusi informasiya mәnbәyi:

•

alıcıların sorğusu, sәrgisatışlardan toplanan materiallardır;
ictimaiyyәtlә әlaqәlәrdәn toplanan materiallardır;
bazarın aylıq statistikasından toplanan materiallardır
bazar imkanlarının analizindәn alınan mәlumatlardır.
ekoloji fondlardan alınan mәlumatlardır;

367 . Marketinqin funksiyaları:

•

uzunmüddәtli strateji mәqsәddir;
proqnozlaşdırmanın tәşkili vә qәrarların qәbuludur;
planlaşmanın tәşkili vә informasiya tәminatıdır;
dövlәt tәnzimlәnmәsidir.
müәssisәnin әtraf mühitә tәsirinin tәnzimlәnmәsidir

368 Marketinq idarәetmә prosesi mәrhәlәlәrindәn deyil:

•

bazar imkanlarının analizi;
marketinq kompleksinin hazırlanması;
mәqsәdli bazarın seçilmәsi;
marketinq tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi.
bazarın hansı mallarla dolduğunu müәyyәnlәşdirmәk;

369 әtraf mühit üzrә BMT proqramı adlanır:

•

YUNESKO;
YUNEP;
FAO;
MAQATE.
UNİDO;

370 әtraf mühit vә inkişaf mövzusu üzrә BMT konfransı keçirilmişdir:

•

1972;
1999;
1992;
2005.
2002;

371 Kioto protokolu imzalanmışdır:

•

bәrk formalı tullantıların mәhdudlaşdırılması üçün;
tәbii resurslardan birgә istifadә üçün;
«istilik effәekti» yaradan qazların atmosferә atılmasının mәhdudlaşdırılması üçün;
tәbii mühit sahәsindә әmәkdaşlıq üçün.
biomüxtәlifliyin qorunması üçün;

372 Tәzminat nәdir?

•

qrant;
ekoloji zәrәrin pulla ifadәsi;
kompensasiya;
tәbiәtdәn istifadә sahәsindә ödәniş.
subsidiya;

373 Ekoloji bazarda ümumi informasiya mәnbәyi

•

müәssisә vә şirkәtlәrin statistikasıdır;
dövlәt vә sahә statistikasıdır;
firma vә istehsalçıların statistikasıdır;
tәdqiqatdan toplanan statistikadır;
regional tәşkilatların statistikasıdır;

374 Bazar vәziyyәtinin öyrәnilmәsi aşağıdakı sәviyyәdә fәrqlәndirilir:

•

normativ, satlıq, iqtisadi vәziyyәti;
ümumiqtisadi, sahәvi, әmtәәlik vәziyyәti;
informativ, sahәvi, kömәkçi vәziyyәti;
proqnostik, analiz, kompleks vәziyyәti
kompleks, hüquqi, әmtәәlik vәziyyәti;

375 Bazarın kanyukturasının (vәziyyәtinin) öyrәnilmәsinә kompleks yanaşmaya aiddir:

•

istehsalçı vә istehlakçılara;
proqnozlaşma vә analitik metodların tәtbiqi;
tәmizlәyici qurğularla tәminatına;
dövlәt vә sahә statistikasına
uçot vә hesabatın rәsmi formasına

376 Ekoloji marketinqdә ekspert qiymәtlәndirmә materiallarından istifadә olunur:

•

ekoloji bazarın vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindәn;
ekoloji bazarın planlaşdırılmasından;
iqtisadi proqnozların hesablanmasından;
iqtisadiriyazi modellәşdirmәdәn.
satışın stimullaşdırılmasından;

377 Ekoloji marketinq nәyi öyrәnir?

•

xammal bazalarının tarixi haqqında elmdir;
ekoloji bazarın vәziyyәtinin öyrәnilmәsinә yönәlәn idarәetmә fәaliyyәtinin növüdür;
tәbii resurs bazarı, enerji resursları vә tәbiәtdәn istifadә sahәsindә idarәetmәdir;
müәssisәnin әsas istehsal proseslәrinin texnoloji rekonstruksiyasının maliyyәlәşmәsi haqqında.
ekoloji bazarın vәziyyәtini analiz edәn bir sistemdir;

378 Ekoloji bazarda istehsal vә istehlak statistikasının öyrәnilmәsi imkan verir:

•

әmtәәlik mәhsulu müәyyәn etmәyә;
müxtәlif statistik vә proqnostik göstәricilәrdәn istifadәni;
kәmiyyәt, keyfiyyәt vә rәqabәti müәyyәn etmәyә;
rәqabәt vә satışı tәnzimlәmәyi.
[yeni cavab]mәhsul satışını stimullaşdırmağı:

379 Ekoloji marketinqdә ekstrarolyasiya üsulu әsaslanır:

•

ekspertlәrin bilik vә intuisiyalarına;
qanunauyğunluqların iqtisadi tәzahürlәrinә vә yayılmasının analizinә;
riyazi modellәrin qurulmasına;
istehsal vә istehlak hәcminin balansına.
iqtisadi plan vә proqnozların analizinә;

380 Marketinq fәaliyyәtinin әsas elementlәrinә aiddir:

•

qiymәtlәrin kәskin aşağı salınması;
marketinq tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi;
istehsal vә istehlakçı kreditlәri vermәk;
tәlabatın formalaşdırılması vә satışın stimullaşdırılması.
xammal bazarının vәziyyәtinin proqnozlaşdırılması;

381 Marketinqin әsas mәqsәdlәrindәn biri:

•

ekoloji bazarın inkişafının tәmin olunmasıdır;
firma vә birliklәrin inkişafının proqnozlaşdırılmasının tәmin olunmasıdır;
müәssisәnin planauyğun vә proporsional inkişafının tәmin olunmasıdır;
әtraf mühitin mühafizәsinin tәmin olunmasıdır.
tәbiәtdәn kompleks istifadәnin tәmin olunmasıdır;

382 Ekoloji bazar konyukturasının öyrәnilmәsi sәviyyәlәri hansılardır

•

müәssisә, firma, bazar
ümumiqtisadi, sahәvi, әmtәәlik
müәssisә, firma, bazar
Hec nә ilә fәrqlәnmir
Alıcılıq, ixrac, idxal

383 Ekoloji marketinq nәdir?

•

ekoloji ekspertiya
Sәnaye mallarının ixracı
ekoloji bazarın idarәetmә fәaliyyәti
Sadәcә termindir
Bazar birjaları

384 Bazar vәziyyәtinin proqnoz metoduna daxil olmayanı göstәrin

•

idarәetmә fәaliyyәti
Ekspert qiymәtlәndirmә
Ekstrapolyasiya
Balans
Iqtisadiriyazi modellәşdirmә

385 Ekoloji bazarın vәziyyәtinin inkişafını proqnozlaşdıran metodlara aid deyil

•

ektrapolyasiya;
iqtisadiriyazi modellәşdirmә;
ekspert qiymәtlәndirmә;
balans.
tәhlil;

386 Büdcәdәnkәnar ekoloji fondların yaradılmasında әsas mәqsәd nәdir?

•

tәbiәtdәn istifadәyә görә ödәnişlәrin azaldılması .
cәrimә sanksiyalarının tәtbiqi üçün
tullantısız texnologiyanın tәtbiqi .
tәbii mühitdә itkilәrin bәrpası, iqtisadi zәrәrin kompensasiyası vә digәr tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsi .
tәbiәtdәn istifadәnin idarә olunması .

387 Ekoloji fondların formalaşma mәnbәlәrinә daxil deyil:

•

dövlәt büdcәsindәn dotasiyalar vә subsidiyalar.
fondun öz vәsaitlәrindәn әldә olunan divident, faiz, bank depozitlәrindәn әldә olunan vәsait.
zәrәrli maddәlәrin әtraf mühitә qәza tullantılarına görә cәrimә ödәnişlәri müәssisә, tәşkilat vә vәtandaşların
könüllü ianәlәri.
tәbii resurslardan normadan artıq istifadәyә vә sәmәrәsiz hasilata görә cәrimә vәsaitlәri.
müsadirә olunmuş qanunsuz ov vә balıqçılıq lәvazimatlarının reallaşmasından әldә olunmuş vәsait.

388 Aşağıdakılardan hansı bazar iqtisadiyyatı üçün xarakterikdir?

•

tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin madditexniki tәminatı.
tәbiәti tmühafizә tәdbirlәrinin ideoloji tәminatı.
tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin maliyyә tәminatı.
cavabların hamısı doğrudur.
tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin demoqrafik tәminatı.

389 Aşağıdakılardan hansı tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin vә ekoloji proqramların maliyyәlәşmә rolu
oynamır?

•

müxtәlif sәviyyәli büdcәlәr.
büdcәdәnkәnar әrazi ekoloji fondlar.
müәssisә, tәşkilat, şirkәtlәrin vәsaiti.
әhalinin gәlirlәri vә tәqaüdlәr.
ekoloji sığorta fondu, bank kreditlәri, әhalinin vәsaiti.

390 Büdcәdәnkәnar әrazi ekoloji fondlarına daxil deyil:

•

respublika büdcәsindәn ayırmalar.
meşәlәrin mühafizәsi vә bәrpası fondları.
mineralxammal bazasının bәrpası fondu.
cavabların hamısı doğrudur.
su obyektlәrinin bәrpası vә mühafizәsi fondu.

391 Büdcәdәnkәnar әrazi ekoloji fondlarına daxil deyil:

•

respublika büdcәsindәn ayırmalar.
meşәlәrin mühafizәsi vә bәrpası fondlarına aiddir.
mineralxammal bazasının bәrpası fonduna aiddir.
cavabların hamısı doğrudur.
su obyektlәrinin bәrpası vә mühafizәsi fonduna aiddir.

392 Mәhsul satışından әldә edilәn gәlirlәr,norma daxilindә vә normadan artıq çirklәnmәyә görә
ödәnişlәr hansı fondun hesabına yaranır?

•

tәbiәti mühafizә obyekti vә avadanlıqları üzrә amortizasiya (aşınma) köçurmәlәri.
mәqsәdli subsidiyalar, dotasiyalar, tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinә yönәlmiş kreditlәr.
müәssisәlәrin ekoloji fondları
müәssisәnin ekoloji fondunun bankda saxlanmasına görә depozit faizi, müәssisәnin gәlirlәri
dövlәt vә kommersiya banklarının kreditlәri.

393 Aşınma şәraitinә görә lizinqin qrupuna aiddir

•

tәcili
әmlak
asılı
ciddi
operativ

394 Aşağıdakı cavablardan hansı icarәdarlizinqin mahiyyәtini ifadә edir?

•

avadanlığı icarәyә götürәnin özü әmlakı başqasına satır.
avadanlığın sahibi onu maliyyә şirkәtinә satır.
avadanlığı icarәyә götürәnin özü әmlakı başqasına icarәyә verir.

avadanlığın sahibi onu girov qoyur
avadanlığın sahibi onu istehsalçı şirkәtә satır.

395 әtraf mühitin mühafizәsinin iqtisadi metodlarına aiddir:

•

komplekslilik vә qanunçuluq;
plan vә proqnozlaşma;
subsidiyalar vә limitlәr;
hüquqi vә qanunçuluq.
informativ vә inzibati;

396 әtraf mühitin mühafizәsinin iqtisadi metodlarına aid olanı göstәrin:

•

komplekslilik vә qanunçuluq;
plan vә proqnozlaşma;
subsidiyalar vә limitlәr;
hüquq vә qanunçuluq.
informativ vә inzibati;

397 Subsidiyalar vә limitlәr әtraf mühitin mühafizәsinin hansı göstәricilәrinә aiddir?

•

komplekslilik ;
proqnozlaşdırma;
iqtisadi
hüquqi
inzibati;

398 Ekoloji qәza vә fәlakәtlәrin sayının artması nә ilә nәticәlәnir?

•

mәnfәәt artır
iqtisadi zәrәr artır
sığorta halları azalır
әmlak korlanır
sosial vәziyyәt yaxşılaşır

399 İki şәxsdәn ibarәt olan lizinq necә adlanır?

•

hüquqi
obyektiv
maliyyә
operativ
klassik

400 Ekoloji menecmentin mәqsәdi nәdәn ibarәtdir ?

•

idarәetmәdә iqtisadi vә ekoloji maraqları tәmin etmәk vә tәhlükәsiz әmәk şәraiti yaratmaqdır;
hüquqi vә fiziki şәxslәrin tәbiәtdәn istifadә fәaliyyәtindә hüquqlarını tәmin etmәkdir;
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadә vә resurs qoruyucu fәaliyyәtdә beynәlxalq vә milli aktların tәlәblәrinә әmәl
etmәkdir;
müәssisә vә tәşkilatlarda tәbiәti mühafizә fәaliyyәtini yaxşılaşdırmaqdır.
tәbiәti mühafizә problemlәrinin hәlli üçün menecmentdәn istifadә maraqlarını artırmaqdır;

401 Ekoloji menecmentin әsasına aid deyil:
ekoloji balans vә nәzarәt;
әtraf mühitin keyfiyyәtinin idarә olunması;

•

ekoloji uçot vә audit;
doğru cavab yoxdur.
ekoloji planlaşdırma vә proqnozlaşdırma;

402 Ekoloji menecmentin inkişaf amillәrindәn deyil: 1. Ekoloji subsidiyalar; 2. Ekoloji şәraitin
monitorinqi; 3. Ekoloji tәsir vә resursların mövcudluğu; 4. Ekoloji ödәnişlәr; 5. Ekoloji cәrimәlәr

•

3, 4, 5;
1, 4, 5.
1, 2, 4;
1, 3, 5;
2, 4, 5;

403 Ekoloji menecmentdә işçi heyәtinin idarә olunması yollarından deyil:

•

işçilәrin attestasiyası;
işçilәrin mәlumatlandırılması;
işçilәrin motivizasiya edilmәsi;
işçilәrin fövqәladә vәziyyәtdә fәaliyyәtә hazırlanması.
işçilәrin ekoloji maariflәndirilmәsi;

404 Ekoloji menecment sisteminin elementlәrinә aid deyil:

•

ekoloji siyasәt;
fәaliyyәtin tәşkili vә reallaşdırılması;
tәbiәtdәn istifadә fәaliyyәtinin planlaşdırılması;
fәaliyyәtin auditi vә nәzarәt sisteminin tәtbiqi.
fәaliyyәtin nәticәlәrinin tәhlili vә yenidәn baxılma;

405 Ekoloji fondun neçә faizi yerli әhәmiyyәtli tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinә yönәldilir?

•

60 faizi
20 faizi
40 faizi
1520 faizi
1015 faizi

406 Ekoloji fondun 10% hansı tәdbirlәrә yönәldilir?

•

yerli әhәmiyyәtli
lokal әhәmiyyәtli
beynәlxalq әhәmiyyәtli
xarici texnologiyaya
Respublika әhәmiyyәtli

407 Xarici bankların investisiyaları bu fondların formalaşma mәnbәlәrinә daxil deyil:

•

çirklәnmәyә görә ödәnişlәr, ekoloji vergi vә cәrimәlәr.
tәşkilat, müәssisәlәr, vәtandaşlar regional ekoloji fonda könüllü surәtdә vәsait köçürmәlәr.
regional ekoloji fondlardan respublika ekoloji fonduna köçürmәlәr .
regional ekoloji fond әrazidә öz istiqrazlarını yaya bilәr.
әrazi regional ekoloji fondlarının.

408 Müәssisәnin ekoloji fondunun vәsaitlәri hansı istiqamәtlәrdә xәrclәnmir?

•

tәbiәti mühafizә işlәrinә.

•

su mәnbәlәrinin bioloji resurslarının artırılmasına.
başqa müәssisәlәrdә kompensasiya hesablaşmasının aparılmasına.
vәsaitin sәrbәst hissәsinin başqa tәsәrrüfat mәqsәdlәrinә xәrclәnmәsinә vә ya bankda depozit hesabda
saxlanmasına.
müәssisәnin әsas istehsal proseslәrinin texnoloji rekonstruksiyasının maliyyәlәşmәsinә.

409 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә tәbii mühitin çirklәnmәsi ilә mübarizәyә ümumi milli mәhsulun necә faizi
yönәldilir?

•

6% qәdәri
3% qәdәri
20 faizi
10 faizi
5 faizi

410 Ekoloji fondlar formalaşma mәnbәlәri hansıdır?

•

xarici investisiyalar
dotasiyalar
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin gәlirlәri
kredit faizlәri
ekologiya proqramlarının tәrtibi

411 Tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin maliyyәlәşmәsi hansı vәsaitin hesabınadır?

•

yerli büdcәlәrin
büdcәdәnkәnar әrazi ekoloji fondların
cәrimәlәrin
vәsait ayrılmır.
müxtәlif tәdbirlәrin

412 Tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin maliyyәlәşmәsi hansı vәsaitin hesabına ola bilәr?

•

yüksәk faizli kreditlәr
limit sistemi
bank kreditlәri
subsidiyalar
fond sistemi

413 Tәbii resurslardan istifadәyә görә ödәnişin növünә daxildir:

•

meşә gәlirlәri
potensial ehtiyatlar
iqlim göstәricilәri
bitkilәrin müxtәlifliyi
ağacın emalı

414 Mәhsul satışından әldә edilәn gәlirlәr,norma daxilindә vә normadan artıq çirklәnmәyә görә
ödәnişlәr hansı fondun hesabına yaranır?

•

dövlәt vә kommersiya banklarının kreditlәri.
müәssisәlәrin ekoloji fondları
tәbiәti mühafizә obyekti vә avadanlıqları üzrә amortizasiya (aşınma) köçurmәlәri.
müәssisәnin ekoloji fondunun bankda saxlanmasına görә depozit faizi, müәssisәnin gәlirlәri.
mәqsәdli subsidiyalar, dotasiyalar, tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinә yönәlmiş kreditlәr.

415 Tәbiәtdәn istifadәnin idarә olunmasının birbaşa inzibati tәnzimlәnmәsinә aiddir:

•

tәbiәti mühafizәnin idarә olunmasının tәkmillәşdirilmәsi;
tullantıların atılma miqdarının müәyyәnlәşdirilmәsi;
әtraf mühitin çirklәnmә hәddi;
hәr mәnbә üçün tullantıların limit hәddi;
doğru cavab yoxdur.

416 Qeyrifiskal üsullara aiddir:

•

tәbiәtdәn istifadәnin lisenziyalaşdırılması;
tәbiәti mühafizә şәrtlәrinin tәtbiqi vә hüquqi şәraitin dәyişmәsi;
әtraf mühitin mühafizәsi tәdbirlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi;
әtraf mühitin çirklәnmәsinә görә vergi vә cәrimәlәr.
özәl tәsәrrüfat tәşәbbüslәrinin stimullaşdırılması vә ekoloji siyasәt;

417 Aşağıdakılardan hansı tәbiәtdәn istifadәyә görә kompleks icazәyә aid deyil?

•

tәsәrrüfat vә digәr fәaliyyәtlәrә icazә verәn ekoloji tәlәblәr.
tәhlükәsiz xidmәt vә mәhsullar.
istifadәyә verilmiş tәbii ehtiyatların saxlanmasının vә mühafizәsinin tәşkili
cәrimә sanksiyalarının tәtbiqi qaydaları vә şәrtlәri.
әtraf mühitin çirklәnmәsinә görә ödәnişin miqdarı

418 Tәbii mühitdә itkilәrin bәrpası,iqtisadi zәrәrin konpensasiyası vә digәr tәdbirlәrin
maliyyәlәşdirilmәsi hansı mәqsәdlә yaradılır?

•

tәbiәtdәn istifadәyә görә ödәnişlәrin azaldılması .
cәrimә sanksiyalarının tәtbiqi üçün.
tullantısız texnologiyanın tәtbiqi .
әrazi ekoloji fondlarına aid deyil.
tәbiәtdәn istifadәnin idarә olunması

419 Dövlәt büdcәsindәn dotasiyalar vә subsidiyalar hansı mәnbәlәrә daxil deyil?

•

ekoloji fondların formalaşmasına
fondun öz vәsaitlәrindәn әldә olunan divident, faiz, bank depozitlәrindәn әldә olunan vәsait.
zәrәrli maddәlәrin әtraf mühitә qәza tullantılarına görә cәrimә ödәnişlәri müәssisә, tәşkilat vә vәtandaşların
könüllü ianәlәri.
tәbii resurslardan normadan artıq istifadәyә vә sәmәrәsiz hasilata görә cәrimә vәsaitlәri.
müsadirә olunmuş qanunsuz ov vә balıqçılıq lәvazimatlarının reallaşmasından әldә olunmuş vәsait.

420 Meşә massivlәrindә sәnaye әhәmiyyәtli ağacların doğranması ekoloji fondun investisiya
siyasәtinin prioritet istiqamәtinә aiddir:

•

dövlәt ekologiya proqramlarının hazırlanması
ekoloji fondun üstün istiqamәtinә uyğun deyil
tәbiәtdәn istifadәnin normativ hüquqi bazasının yaradılması.
büdcә xәrclәrinin çatışmazlığı şәraitindә ekoloji maariflәndirmә vә tәhsil.
xüsusi qorunan әrazilәrin inkişaf vә layihәlәşdirilmәsi.

421 Aşınma şәraitinә görә lizinqin qrupuna aiddir
sığorta lizinqi
müәssisә daxili
kredit lizinqi

•

әmәliyyat lizinqi
maliyyә lizinqi

422 Xüsusi lisenziyalar nәdir

•

ekspertiza sәnәdlәri
Bazar münasibәtlәri sәnәdi
dövlәt orqanları tәrәfindәn keçirilәn sәnәd
audit sәnәdlәri
әhalinin tәrtib etdiyi sәnәdlәr

423 Tәbiәti mühafizә sahәsindәki fәaliyyәtin lisenziyalaşdırılması Azәrbaycan Respublikası
Prezidentinin hansı qәrarı ilә tәsdiq olunmuşdur

•

4 oktyabr 1997ci il
4 oktyabr 1999cu il
4 oktyabr 2009cu il
4 oktyar 2005 –ci il
4 oktyabr 2000ci il

424 Lizinq Standart dedikdә nәzәrdә tutulur:

•

avadanlığın istehsalçısı onu sәhimdar cәmiyyәtә satır, o isә öz növbәsindә әmlakı girov qoyur.
avadanlığın istehsalçısı onu sığorta şirkәtinә satır, o isә öz növbәsindә digәr sığorta şirkәtinә icarәyә verir.
avadanlığın istehsalçısı onu neft şirkәtinә satır. O isә öz hövzәsindә öz lizinq firması vasitәsilә әmlakı icarәyә
verir.
avadanlığın istehsalçısı onu turizm şirkәtinә satır, o isә öz növbәsindә
avadanlığın istehsalçısı onu maliyyә şirkәtinә satır, o isә öz növbәsindә öz lizinq fırması vasitәsi ilә әmlakı
icarәyә verir.

425 Aşağıdakılardan hansı müxtәlif sәviyyәli büdcәlәrin gәlirlәrinin formalaşmasında iştirak etmir?

•

respublika büdcәsindәn ekolojiinvestisiya proqramlarına ayrılan subvensiya.
tәbii resurslardan istifadәyә, әtraf mühiti çirklәndirmәyә görә ödәniş vә köçürmәlәr.
vergilәr.
beynәlxalq maliyyә qurumlarının investisiyası.
respublika büdcәsindәn dotasiyalar, subsidiyalar.

426 Aşağıdakılardan hansı ekoloji fondların әsas vәzifәlәrinә daxil deyil?

•

tәbiәti mühafizә tәdbir vә proqramlarına yönәldilәn maliyyә resurslarının sәfәrbәr edilmәsi.
mineralxammalın daha dәrin emalı vә saflaşdırma tәdbirlәri.
әtraf mühitin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılmasına yönәlmiş elmitexniki layihәlәr, proqramların maliyyәlәşmәsi
vә kreditlәrin ayrılması.
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadәnin, ekoloji cәhәtdәn tәmiz texnologiyaların tәtbiqinin iqtisadi maraqlandırılması,
ekoloji tәrbiyә vә tәhsilin inkişafına yardım.
әhalinin ekoloji tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün proqram vә layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi.

427 Mineral xammalın daha dәrin emalı vә saflaşdırılması tәdbirlәri ekoloji fondun vәzifәlәrinә
uyğundur?

•

әhalinin ekoloji tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün proqram vә layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi.
әtraf mühitin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılmasına yönәlmiş elmitexniki layihәlәr, proqramların maliyyәlәşmәsi
vә kreditlәrin ayrılması.
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadәnin, ekoloji cәhәtdәn tәmiz texnologiyaların tәtbiqinin iqtisadi maraqlandırılması,
ekoloji tәrbiyә vә tәhsilin inkişafına yardım
tәbiәti mühafizә tәdbir vә proqramlarına yönәldilәn maliyyә resurslarının sәfәrbәr edilmәsi.

•

ekoloji fondların vәzifәlәrinә aid deyil

428 Transmilli layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi ekoloji fondların vәsaitinin istifadәsindә necә iştirak
edir?

•

kommersiya banklarının tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin reallaşmasına verdiyi ssuda vә kreditlәrә görә zәmanәt
durması
tәbiәti mühafizә yönlü mәhsulların istehsalı üçün müәssisәlәrin ilkin kapitalının yaradılmasına vәsait
qoyuluşu.
güzәştli kredit vә ssudaların ayrılması.
ekoloji fondun üstün istiqamәtinә uyğun deyil
әlavә investisiya resurslarının cәlb olunmasını stimullaşdıran layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsindә iştirak

429 Aşağıdakı cavablardan hansı lizinq prosesinin ikinci mәrhәlәsinә daxil deyil?

•

lizinqә verilәn avadanlığa texniki xidmәt haqqında müqavilә.
lizinq obyektinin alqısatqı müqavilәsi.
avadanlığın sonrakı istifadәsi barәdә qәrarın qәbul olunması
lizinq obyektinin sığortası haqqında müqavilә.
lizinq avadanlığının istismara verilmәsi haqqında akt.

430 Lizinq prosesi neçә mәrhәlәyә ayrılır

•

7 mәrhәlәyә
3 mәrhәlәyә
2 mәrhәlәyә
4 mәrhәlәyә
5 mәrhәlәyә

431 Ekoloji pasport hansı müddәtdә etibarlıdır?
5 il müddәtinә
1 il müddәtinә
6 ay müddәtinә
3 il müddәtinә

432 әtraf mühitin mühafizәsi ictimai fondunun maliyyәlәşmә fondları hansıdır?

•

әhalinin vәsaiti, ictimai tәşkilatların könüllü yardımı vә s.
kommersiya bankları fonduna
dövlәt büdcәsinә.
vergilәr fonduna.
dünya bankına.

433 Vәsaitin davamlılığının digәr maliyyәlәşmә mәnbәlәrindәn üstünlüyü nәdir?

•

vәsaitin başqa mәqsәdlәrә xәrclәnmәsi.
Büdcәdәn ayrılan olması
vәsaitin çoxluğu
vәsaitin azlığı
vәsaitin tәyinatı üzrә xәrclәnmәsi.

434 әhalinin vәsaiti, ictimai tәşkilatların könüllü yardımına hansı fondlar aiddir?

•

Әtraf mühitin mühafizәsi ictimai fondu
kommersiya bankı

dövlәt büdcәsi.
vergilәr.
dünya bankı.

435 Ekoloji fondların ümumi gәlirlәrindә әtraf mühitin çirklәnmәsinә görә xüsusi çәkisi tәşkil edir:

•

6570 %
8085 %
8790 %
4550 %
5560 %

436 Meşәlәrdә mәcburi kәsimin aparılması aid deyil:

•

ekoloji fondların investisiya siyasәtinin prioritet istiqamәtlәrinә
dövlәt ekologiya proqramlarının hazırlanmasına.
büdcә xәrclәrinin çatışmazlığı şәraitindә ekoloji maariflәndirmә vә tәhsilә.
xüsusi qorunan әrazilәrin inkişaf vә layihәlәşdirilmәsinә.
tәbiәtdәn istifadәnin normativ hüquqi bazasının yaradılmasına.

437 Tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinә yönәldilәn vәsaitin әsas mәnbәyi hesab edilir?

•

müәssisәlәrin öz vәsaitlәri
nazirlik vә komitәlәrin vәsaitlәri.
yerli büdcәlәr.
kommersiya bankları.
dövlәt büdcәsi

438 Vәsaitin davamlılığı digәr maliyyә növlәrindәn nә ilә fәrqlәnir?

•

vәsaitin tәyinatı üzrә xәrclәnmәsi
vәsaitin çoxluğu
vәsaitin azlığı
vәsaitin başqa mәqsәdlәrә xәrclәnmәsi
mәnbәnin üstünlüyü

439 әtraf mühitin mühafizәsinin iqtisadi metodlarına aiddir:

•

limitlәr sistemi
maliyyә sistemi
kreditlәr
dövlәtlәr arasında müqavilә
çirklәnmә sәviyyәsi

440 Tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin vә ekoloji proqramların maliyyәlәşmәsindә rol oynamayanı
göstәrin?

•

büdcәdәnkәnar әrazi ekoloji fondlar.
müxtәlif sәviyyәli büdcәlәr.
әhalinin gәlirlәri vә tәqaüdlәr
ekoloji sığorta fondu, bank kreditlәri, әhalinin vәsaiti
müәssisә, tәşkilat, şirkәtlәrin vәsaiti

441 Ekoloji sahibkarlığın formaları hansıdır?
az tullantılı vә çox tullantılı

•

iqtisadi vә sosial
әsas vә kömәkçi
klassik vә müasir
böyük vә kiçik

442 Kimlәr sahibkarlıq fәaliyyәtindә daha tez uğur qazana bilәr?

•

ekoloji sahibkarlıqla mәşğul olanlar
daha çox kapital ayıranlar
cәmiyyәtin tәlәbini bilәnlәr
iqtisadi sahibkarlıqla mәşğul olanlar
daha çox işçi bazasına malik olanlar

443 Sahibkarlıq fәaliyyәti üçün vacib mәsәlә deyil:

•

qәrarların qәbulu vә reallaşdırılması
istehsalın tәşkili
nәticә üçün mәsuliyyәt daşımaq
gәlirsiz biznes
öz әmlakı ilә risk etmәk

444 Aşağıdakılardan hansı ekoloji fondların әsas vәzifәlәrinә daxil deyil?

•

mineralxammalın daha dәrin emalı vә saflaşdırma tәdbirlәri.
әtraf mühitin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılmasına yönәlmiş elmitexniki layihәlәr, proqramların maliyyәlәşmәsi
vә kreditlәrin ayrılması.
әhalinin ekoloji tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün proqram vә layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi.
tәbiәti mühafizә tәdbir vә proqramlarına yönәldilәn maliyyә resurslarının sәfәrbәr edilmәsi.
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadәnin, ekoloji cәhәtdәn tәmiz texnologiyaların tәtbiqinin iqtisadi maraqlandırılması,
ekoloji tәrbiyә vә tәhsilin inkişafına yardım.

445 Aşağıdakılardan hansı ekoloji fondların vәsaitlәrinin istifadәsinә daxil deyil:

•

güzәştli kredit vә ssudaların ayrılması.
tәbiәti mühafizә yönlü mәhsulların istehsalı üçün müәssisәlәrin ilkin kapitalının yaradılmasına vәsait
qoyuluşu.
әlavә investisiya resurslarının cәlb olunmasını stimullaşdıran layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsindә iştirak.
kommersiya banklarının tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin reallaşmasına verdiyi ssuda vә kreditlәrә görә zәmanәt
durması.
transmilli layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi.

446 Müәssisәlәrin ekoloji fondları hansı mәnbәlәr hesabına yaranır:

•

mәhsul satışından әldә edilәn gәlirlәr, norma daxilindә çirklәnmәyә görә ödәnişlәr vә normadan artıq
çirklәnmәyә görә cәrimә ödәnişlәri.
müәssisәnin ekoloji fondunun bankda saxlanmasına görә depozit faizi, müәssisәnin gәlirlәri.
mәqsәdli subsidiyalar, dotasiyalar, tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinә yönәlmiş kreditlәr.
dövlәt vә kommersiya banklarının kreditlәri.
tәbiәti mühafizә obyekti vә avadanlıqları üzrә amortizasiya (aşınma) köçurmәlәri.

447 Emal olunmuş tәbii resursların orta hesabla neçә faizi hazır mәhsula keçir?

•

68%i
610%i
46%i
1012%i

810%i

448 Fiziki tәrkibinә görә tullantılar neçә formada olur?

•

3
5
4
2
6

449 Hazırda tullantılara münasibәtdә neçә metodlar vardır?

•

7
6
3
4
5

450 Azәrbaycan hazırda tullantıların idarәçiliyi sisteminin neçәnci mәrhәlәsindәdir?

•

1ci
5ci
3cü
2ci
4cü

451 Ekoloji siyasәt aid deyil:

•

tәbiәtdәn istifadә fәaliyyәtinin planlaşdırılmasına;
ekoloji menecment sisteminin elementlәrinә
fәaliyyәtin nәticәlәrinin tәhlili vә yenidәn baxılmasına;
fәaliyyәtin auditi vә nәzarәt sisteminin tәtbiqinә
fәaliyyәtin tәşkili vә reallaşdırılmasına;

452 Ekoloji menecmentdә işçi heyәtinin idarә olunması yollarından deyil:

•

işçilәrin ekoloji maariflәndirilmәsi;
işçilәrin fövqәladә vәziyyәtdә fәaliyyәtә hazırlanması.
işçilәrin motivizasiya edilmәsi;
işçilәrin mәlumatlandırılması;
işçilәrin attestasiyası;

453 Aşağıdakılardan hansı bazar iqtisadiyyatı üçün xarakterikdir?

•

tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin ideoloji tәminatı.
tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin demoqrafik tәminatı.
cavabların hamısı doğrudur.
tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin madditexniki tәminatı.
tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin maliyyә tәminatı.

454 Büdcәdәnkәnar әrazi ekoloji fondlarına daxil deyil:

•

mineralxammal bazasının bәrpası fondu.
respublika büdcәsindәn ayırmalar.
cavabların hamısı doğrudur.
su obyektlәrinin bәrpası vә mühafizәsi fondu

meşәlәrin mühafizәsi vә bәrpası fondları.

455 Büdcәdәnkәnar ekoloji fondların yaradılmasında әsas mәqsәd nәdir?

•

tәbiәtdәn istifadәyә görә ödәnişlәrin azaldılması .
cәrimә sanksiyalarının tәtbiqi üçün.
tullantısız texnologiyanın tәtbiqi .
tәbii mühitdә itkilәrin bәrpası, iqtisadi zәrәrin kompensasiyası vә digәr tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsi
tәbiәtdәn istifadәnin idarә olunması .

456 Ekoloji sertifikatlaşdırma hәyata keçirilir

•

mәcburi, razılıqla;
istehlak, uyğunluq;
icbari, könüllü;
sağlamlıq, icbari
mәqsәdli, mәcburi;

457 Dövlәt ekoloji sertifikatlaşma sisteminin formalaşdırılmasında lazım olmayanlar:

•

obyektin tәmizlik;
elmi araşdırmalar;
tәhlükәsizlik tullantılar;
tәhlükәsiz tullantılar.
standartın forması;

458 İSO 9000 standartlar ailәsinin әsasını neçә sertifikasiya modeli tәşkil edir?

•

1
3
2
5
4

459 Ekoloji sertifikatlaşdırmanı zәruri edәn amillәrә daxil deyil:

•

tәşkilatın regionda vә mәşğul olduğu sahәdә imicinin yüksәlmәsi
xarici tәşkilatlarla birgә әmәkdaşlıq imkanları
әtraf mühitin idarәetmә sisteminin inkişafı
qeyri – istehsal xәrclәrinin azalması
lisenziya vә razılıqların alınması proseslәrini asanlaşdırması

460 İSO 9000 sistemi neçәnci ildәn yaranmışdır?

•

1987ci ildәn
1988ci ildәn
1980ci ildәn
1985ci ildәn
1990cı ildәn

461 Müәssisәnin xarici bazara çıxmasına maneә yaradan amillәrdәndir:

•

sertifikatlaşdırmanın standart olmaması
İSO 900 sisteminin zәif inkişafı
müәssisәnin ekoloji imicinin aşağı sәviyyәdә olması
ekoloji siyasәtin düzgün aparılmaması

müәssisәlәrdә idarәetmә proseduralarının gec inkişafı

462 İSO 14.000 seriyası standartlarının әsas predmeti nәdir?

•

Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi
әtraf mühiti idarәetmә sistemi
Әtraf Mühitin Mühafizәsi Komitәsi
Beynәlxalq standart seriyası
tәbiәti mühafizә tәşkilatları

463 Bunlardan biri standartların 3 әsas aspektlәrindәn biridir:

•

idarәetmә prosedurları
ekoloji menecment
sertifikatlaşdırma
heç biri
ekoloji tәşkilatlar

464 İSO 14.000 standartları hansı prinsipә әsaslanır?

•

ardıcıllıq prinsipi
uzaqgörәnlik prinsipi
könüllülük prinsipi
profesionallıq prinsipi
mәqsәdyönlülük prinsipi

465 İSO 9001 standartında hansı tәlәblәr әsas götürülür?

•

layihәlәndirmә, istehsal, montaj vә xidmәt proseslәri zamanı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi modeli
montaj vә xidmәt proseslәri zamanı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi modeli
istehsal, montaj vә xidmәt proseslәri zamanı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi modeli
keyfiyyәt üzrә rәhbәrliyin әsas müddәaları
Sonuncu nәzarәt vә sınaq işlәri zamanı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi modeli

466 İSO 9002 standartında hansı tәlәblәr әsas götürülür?

•

layihәlәndirmә, istehsal, montaj vә xidmәt proseslәri zamanı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi modeli
montaj vә xidmәt proseslәri zamanı keyfiyyәtin tәmin olunması modeli
istehsal, montaj vә xidmәt proseslәri zamanı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi modeli
Ekoloji yazlı vә deklarasiyalar
xidmәt proseslәri zamanı keyfiyyәtin tәmin olunması modeli

467 İSO 9003 standartında hansı tәlәblәr әsas götürülmüşdür?

•

layihәlәndirmә, istehsal, montaj vә xidmәt proseslәri zamanı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi modeli
xidmәt proseslәri zamanı keyfiyyәtin tәmin olunması modeli
istehsal, montaj vә xidmәt proseslәri zamanı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi modeli
montaj vә xidmәt proseslәri zamanı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi modeli
Sonuncu nәzarәt vә sınaq işlәri zamanı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi modeli

468 Standartlar neçә aspekti әhatә edir?

•

5
6
4
7

•

3

469 Tәbiәtdәn istifadәnin idarә olunması üsulları:

•

fiskal, hüquqi, qeyrihüquqi;
gәlir vә mәsrәflәr, hüquqi;
qeyrifiskal, dövlәt gәlirlәri vә mәsrәflәri ilә bağlı;
hüquqi tәminat vә mәsrәf.
büdcә gәlirlәri, müәssisә mәsrәflәri vә fiskal;

470 Tәbiәtdәn istifadәnin idarә olunması üsullarına aid deyil:

•

dövlәt mәsrәflәri
qeyrifiskal;
dövlәt gәlirlәri;
dövlәt mәsrәflәri vә gәlirlәri.
proqrammәqsәd;

471 Ekoloji subsidiyalar:

•

müәssisәlәrә verilәn faizli kreditlәr;
әhalinin topladığı pul yardımıdır;
müәssisәlәrә müvәqqәti vә qaytarılmadan verilәn dövlәt yardımıdır;
müәssisә gәlirlәrindәn ayırmalardır.
tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün verilәn qrantlardır;

472 Girovlar sistemi:

•

tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinә ayrılan vәsait növüdür;
tәhlükәli mәhsulların qiymәtinә әlavә olunan sığorta haqlarının tutulmasıdır;
tutulan sığorta mәblәğidir;
doğru cavab yoxdur.
tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin stimullaşdırılması üçün ayrılan haqlardır;

473 İnzibati vergilәr:

•

yerli tәbiәti mühafizә orqanlarının nәzarәt fәaliyyәtinә görә ödәniş növudür;
әtraf mühitin çirklәndirmәyә görә tutulan ödәniş növüdür;
ekoloji cәhәtdәn tәmiz mәhsul istehsal edәn müәssisәlәrә verilәn ödәniş növüdür;
tutulan sığorta mәblәğidir
tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsinә görә ödәnişdir;

474 Marketinqin funksiyalarına aid olanı göstәrin:

•

uzunmüddәtli strateji mәqsәddir;
proqnozlaşdırmanın tәşkili vә qәrarların qәbuludur;
planlaşmanın tәşkili vә informasiya tәminatıdır;
dövlәt tәnzimlәnmәsidir.
müәssisәnin әtraf mühitә tәsirinin tәnzimlәnmәsidir;

475 әtraf mühitin mühafizәsinin idarә olunması üsullarına daxildir?

•

dövlәt gәlirlәri ilә әlaqәdar üsullar
sәrbәst gәlirlәr
idxal hesabına köçürmәlәr
tullantıların limiti

investisiyalar

476 әtraf mühitin çirklәnmәsinә görә vergilәr necә toplanır.

•

lәng
mәqsәdli
sәrbәst
çevik
investiya yolu ilә

477 Ekoloji bazarda alıcılar bölünür:

•

firma vә şirkәt tәmsilçilәridir;
kommersiya vә dövlәt tәşkilatları tәmsilçilәridir;
daxili vә xarici alıcılarıdır;
birlik vә şirkәt alıcılarıdır.
fiziki vә hüquqi şәxslәrә;

478 Ekoloji marketinqdә ekspert qiymәtlәndirmә materiallarından istifadә olunur:

•

ekoloji bazarın vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindә;
ekoloji bazarın planlaşdırılmasında;
iqtisadi proqnozların hesablanmasında;
iqtisadiriyazi modellәşdirmәdә.
satışın stimullaşdırılmasında;

479 Ekoloji bazarda satışın stimullaşdırıcı tәdbirlәrinә aid deyil:

•

qiymәtlәrin aşağı salınması;
çox mal almağa görә ucuzlaşma tәtbiq etmәk;
marketinq tәdbirlәrinin hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi;
ictimaiyyәtlә әlaqәlәrin qurulması
istehlakçı krediti vermәk;

480 Ekoloji bazarın konyukturasının (vәziyyәtinin) öyrәnilmәsinin vacib mәrhәlәsi:

•

materiallarla tutulma vәziyyәtini müәyyәn etmәkdir;
statistik mәlumatların toplanmasıdır;
informasiyaların toplanmasıdır;
istehsalçı vә istehlakçıları müәyyәn etmәkdir.
xammalla tutulma sәviyyәsini müәyyәn etmәkdir;

481 Ekoloji bazarda ümumi informasiya mәnbәyi:

•

müәssisә vә şirkәtlәrin statistikasıdır;
dövlәt vә sahә statistikasıdır;
firma vә istehsalçıların statistikasıdır;
tәdqiqatdan toplanan statistikadır;
regional tәşkilatların statistikasıdır;

482 Ekoloji bazarın vәziyyәtinin öyrәnilmәsinә yönәlәn idarәetmә fәaliyyәtinin növü nәdir ?

•

xammal bazalarının tarixidir
ekoloji marketinqdir
istehsal vә istehlak statistikasını öyrәnәn sahәdir.
ekoloji bazarın vәziyyәtini analiz edәn bir sistemdir;

tәbii resurs bazarı, enerji resursları vә tәbiәtdәn istifadә sahәsindә idarәetmәdir;

483 Ekoloji bazarın gigiyenik seqmentinә (bölünmә) aiddir:

•

tәmizlәyici qurğuların satışı;
ekoloji tәmiz mal vә mәhsulların satışı;
meşә vә su resurslarının satışı;
tullantıları emal edәn texnologiyaların satışı.
enerji resurs növlәrinin satışı;

484 Ekoloji bazarda xüsusi informasiya mәnbәyi:

•

ekoloji fondlardan alınan mәlumatlardır;
bazarın aylıq statistikasından toplanan materiallardır;
alıcıların sorğusu, sәrgisatışlardan toplanan materiallardır;
bazar imkanlarının analizindәn alınan mәlumatlardır.
ictimaiyyәtlә әlaqәlәrdәn toplanan materiallardır;

485 Ekoloji bazarda kommersiya informasiya mәnbәyi:

•

mәhsul satışı üzrә hәmkar müәssisәlәrin informasiya mübadilәsi mәlumatları;
iqtisadiriyazi hesabat;
uçot vә hesabat;
şirkәtlәrarası satışın nәticәlәri haqqında toplanan informasiya.
dövlәt vә regional statistikası;

486 Ümumi informasiya mәlumatlarının alınma mәnbәlәrindәn biri yalnışdır:

•

hesabatın rәsmi formaları
uçotun rәsmi formaları
dövlәt statistik göstәricilәri
müәssisәlәrlә aparılan informasiya mübadilәsinin göstәricilәri
sahә statistik göstәricilәri

487 Marketinq idarәetmә prosesi hansı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir? (sәhv cavabı tapın)

•

marketinq kompleksinin hazırlanması
bazar imkanlarının analizi
mәqsәdli bazarın seçilmәsi
idarәetmә fәaliyyәti ardıcıl, düzgün olmalı
marketinq tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi

488 Ekoloji bazarın strukturunda tәklif olunan malların növlәrindәn asılı olaraq seqmentlәri hansı
hissәlәrә ayırırlar? (sәhv cavabı tapın)

•

xammal seqmenti
gigiyenik seqment
enerji seqmenti
texnoloji seqment
ekoloji seqment

489 Hazırda bazar konyunkturasının inkişafını proqnozlaşdıran hansılar metodlar әn geniş
yayılanlardır? 1. ekstrapolyasiya 2. ekspert qiymәtlәndirmә 3. ekoloji sertifikatlaşdırma
yalnız 1
yalnız 3

•

yalnız 2
1,2,3
1,2

490 Hazırda bazar konyunkturasının inkişafını proqnozlaşdıran metodlara aşağıdakılardan hansı
daxildir?

•

ekoloji menecment
tәşkiletmә
ekoloji sertifikatlaşdırma
ekstrapolyasiya
motivlәşmә

491 Ekoloji marketinqdә ekstrapolyasiya üsulu әsaslanır

•

ekspertlәrin bilik vә intuisiyalarına;
qanunauyğunluqların iqtisadi tәzahürlәrinә vә yayılmasının analizinә;
riyazi modellәrin qurulmasına;
istehsal vә istehlak hәcminin balansına
iqtisadi plan vә proqnozların analizinә;

492 Marketinq fәaliyyәtinin әsas elementlәrinә aiddir:

•

qiymәtlәrin kәskin aşağı salınması;
marketinq tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi;
istehsal vә istehlakçı kreditlәri vermәk;
tәlabatın formalaşdırılması vә satışın stimullaşdırılması.
xammal bazarının vәziyyәtinin proqnozlaşdırılması;

493 Marketinqin әsas mәqsәdlәrindәn biri:

•

ekoloji bazarın inkişafının tәmin olunmasıdır;
firma vә birliklәrin inkişafının proqnozlaşdırılmasının tәmin olunmasıdır;
müәssisәnin planauyğun vә proporsional inkişafının tәmin olunmasıdır;
әtraf mühitin mühafizәsinin tәmin olunmasıdır.
tәbiәtdәn kompleks istifadәnin tәmin olunmasıdır;

494 Ümumi tәsәrrüfat konyukturası:

•

marketinq tәdbirlәrini hәyata keçirir
ayrıayrı xammal resursları üzrә tәlәb vә tәkliflәr formalaşdırır
mәqsәdli bazarın seçilmәsinә kömәk edir
әmtәә vә xidmәtlәr mübadilәsi sahәlәrini әhatә edir
ekoloji bazarın vәziyyәtini tam xarakterizә edir

495 әmtәә bazarı konyukturası:

•

әmtәә vә xidmәtlәr mübadilәsi sahәlәrini әhatә edir
bazarda baş verәn kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişikliklәrini aydınlaşdırır
ayrıayrı mәhsullara olan mövcud tәlәb vә tәkliflәri әks etdirir
düzgün cavab yoxdur
mәqsәdli bazarın seçilmәsinә kömәk edir

496 Bazarın konyukturasının öyrәnilmәsinә kompleks yanaşmaya aid olmayanı seçin:
birbirini tamamlayan müxtәlif informasiyalardan istifadә

•

bazar konyukturasını xarakterizә edәn proqnoz göstәricilәrinin retrospektiv analizini
bazarda baş verәn keyfiyyәt vә kәmiyyәt dәyişikliklәrini aydınlaşdırmaq
müxtәlif proqnozlardan istifadә
analiz metodlarından istifadә

497 Bazar üzrә tәdqiqatlar aparılarkәn neçә informasiya növündәn istifadә edilir?

•

2
3
5
4
1

498 Ekoloji menecmentin neçә prinsipi var?

•

10
9
5
11
8

499 Ekoloji menecmentin prinsiplәrinә daxildir

•

müәssisәnin ekoloji fәaliyyәtinin planlaşdırılmasına maraqlı tәrәf vә şәxslәrin cәlb
hazırlanan ekoloji siyasәt vә öhdәliklәr haqqında rәhbәrlik vә işçilәrin
ekoloji mәqsәd vә vәzifәlәrin müәssisәnin rәhbәrliyi ilә razılaşdırılması
problemlәrin hәllindә uzaqgörәnlik prinsipi
cәmiyyәt arasında müәssisәnin “yaşıl imicinin” yaradılması prinsipi

500 ..... öz әksini menecerlәrin ekologiya sahәsindә biliklәrdәn operativ istifadәdә xüsusi hazırlıq
sәviyyәsindә tapır.Bu fikir hansı prinsipә aiddir

•

professionallıq prinsipi
ardıcıllıq prinsipi
mәqsәdyönlülük prinsipi
uzaqgörәnlik prinsipi
motivasiya olunma prinsipi

501 Ekoloji menecmentin vәzifәlәrinә aiddir:

•

yeni istehsal sahәlәrinin yaradılması
istehsal olunmuş mәhsulun dünya bazarına çıxarılması
müәssisәlәrin bütün sahәlәrinin ekoloji uyğunluğunun tәmin edilmәsi
tәbii resursların xarici ölkәlәrә nәqli
ekoloji siyasәt vә öhdәliklәrin tamamlanması

502 Ekoloji fәaliyyәtin planlaşdırılmasına aiddir:

•

müәssisәnin fәaliyyәtinin prioritetli ekoloji aspektlәrinin müәyyәn olunması
yeni sistemin qurulması
ekoloji fәaliyyәtin sığortası
rәhbәrlik vә işçilәr tәrәfindәn tәklif vә iradların müәyyәn olunması vә qeydә alınması
işçilәrin fövqәladә ekoloji vәziyyәtlәrdә fәaliyyәtә hazırlanması

503 Ekoloji menecment özündә neçә әlaqәli elementi birlәşdirir?

•

4
5
6
7
3

504 Menecmentdә ekoloji siyasәtin vә öhdәliklәrin әsaslandırılmasının daxili fәaliyyәti neçә bәnddәn
ibarәtdir?

•

2
4
6
1
3

505 Ekoloji fondların formalaşma mәnbәlәrinә daxil deyil:

•

dövlәt büdcәsindәn dotasiyalar vә subsidiyalar.
zәrәrli maddәlәrin әtraf mühitә qәza tullantılarına görә cәrimә ödәnişlәri müәssisә, tәşkilat vә vәtandaşların
könüllü ianәlәri.
tәbii resurslardan normadan artıq istifadәyә vә sәmәrәsiz hasilata görә cәrimә vәsaitlәri.
müsadirә olunmuş qanunsuz ov vә balıqçılıq lәvazimatlarının reallaşmasından әldә olunmuş vәsait.
fondun öz vәsaitlәrindәn әldә olunan divident, faiz, bank depozitlәrindәn әldә olunan vәsait.

506 Ekoloji fondların investisiya siyasәtinin prioritet (üstün) istiqamәtlәrinә aid deyil:

•

büdcә xәrclәrinin çatışmazlığı şәraitindә ekoloji maariflәndirmә vә tәhsil.
dövlәt ekologiya proqramlarının hazırlanması.
tәbiәtdәn istifadәnin normativ hüquqi bazasının yaradılması.
meşәlәrdә mәcburi kәsimin aparılması.
xüsusi qorunan әrazilәrin inkişaf vә layihәlәşdirilmәsi.

507 Tullantılar arasında fiziki tәrkibinә görә әsas yer tutan hansıdır?

•

heç biri
qaz
bәrk
aerozol
maye

508 Tullantıları zәrәrsizlәşdirmәk üçün metod vә texnologiyaların seçilmәsi zamanı neçә amili nәzәrә
almaq lazımdır?

•

6
4
7
5
8

509 XX әsrin ikinci yarısında tullantıların idarәçiliyi sisteminin inkişafını neçә mәrhәlәyә bölmәk
olar?

•

4
2
3
5

•

6

510 Tullantıların idarә olunması әtraf mühitin mühafizәsi vә tullantılara münasibәt hansı formada
tәnzimlәnir?

•

müxtәlif qanunlarla
qәrarlarla
normativ sәnәdlәrlә
hüquqi sәnәdlәrlә
heç biri

511 Azәrbaycan Respublikasında qanunla müәyyәn olunmuş iqtisadi tәnzimlәmәnin neçә әsas
prinsipi var?

•

1
3
4
2
4

512 Tәbiәtdә mühafizәdә tәnzimlәmә üsulları içәrisindә hansı daha çox tәtbiq olunur?

•

xüsusi
birbaşa
daimi
bioloji
müvәqqәti

513 Ekoloji tәnzimlәmәdә iqtisadi mexanizmlәrә daxildir:

•

sadә mexanizmlәr
rentabellik
resurs amillәri
iqtisadi mexanizmlәr
xüsusi mexanizmlәr

514 Ekoloji fondun 10% i hansı tәdbirlәrә yönәldilir?

•

yerli әhәmiyyәtli
lokal әhәmiyyәtli
beynәlxalq әhәmiyyәtli
xarici texnologiyaya
Respublika әhәmiyyәtli

515 Tәbii obyektlәrin qorunmasına görә ödәnişlәrә aid deyil:

•

könülü keçirmәlәr
Ekoloji mәnbәlәrin yaranma mәnbәlәri
ekoloji zәrәrin ödәnilmәsinә görә ödәnişlәr
tullantıların yerlәşmәsinә görә ödәnişlәr
çirklәnmәyә görә ödәnişlәr

516 Ekoloji menecmentin әsasını tәşkil edәn düzgün cavabı tapın:

•

qiymәtlәndirmә, tәhlildir;
balans, nәzarәt, uçot vә auditdir;

•

ektrapolyasiya, kartoqrafik üsuldur;
doğru cavab yoxdur.
planlaşdırma, proqnozlaşdırma vә monitorinqdir;

517 Aşınma şәraitinә görә lizinqin qrupuna aiddir

•

kredit lizinqi
sığorta lizinqi
maliyyә lizinqi
müәssisә daxili
әmәliyyat lizinqi

518 Tәbii mühitin fiziki halının qiymәtlәndirilmәsi auditin hansı fәaliyyәtinә uyğun deyil:

•

ekoloji siyasәtin hazırlanması.
tәbiәti mühafizәnin mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn edilmәsi.
tәbii resurslardan sәmәrәli istifadә olunması
ekoiqtisadi, ekohüquqi sahәlәrdә tәbiәti vә әtraf mühitin mühafizә qanunvericiliyinin gözlәnilmәsi
ekoloji auditin predmetinә

519 Ekoloji audit aparılması mәrhәlәsinә aid deyil:

•

ekoloji siyasәtin hazırlanması
әhali arasında ekoloji informasiyaların ötürülmәsi
müvafiq qәrarların qәbulu
ekoloji auditin nәticәlәrinin elanı
ekoloji proqnozlar

520 Müәssisәlәrdә ekoloji auditin aparılmasının sәbәbi?

•

mәhsul keyfiyyәtinin qaldırılması
maya dәyәrinin azaldılması
büdcәyә nәzarәt
әtraf mühitin az çirklәnmәsi
ucuz enerji ehtiyatlarının tapılması

521 Ekoloji audit tәbiәtdәn istifadәnin tәnzimlәnmәsindә hansı modellәrdәn biridir?

•

iqtisadi
sosioloji
elmi
regional
fizioloji

522 Ekoloji audit tәrәfindәn istifadәnin iqtisadiyyatının hansı elementlәri ilә sıx әlaqәdardır?

•

ekoloji sığorta, ekoloji monitorinq, monitorinq
menecment, lizinq, sığorta
ekoloji menecment, ekoloji lizinq, ekoloji sığorta
ekoloji menecment, lizinq, ekoloji monitorinq
ekoloji lizinq, ekoloji sığorta, monitorinq

523 Ekoloji audit ilk dәfә neçәnci illәrdә tәtbiq olunmağa başlanmışdır?

•

1950
1980

•

1970
1960
1990

524 Ekoloji audit ilk dәfә harada tәtbiq olunmaya başlanmışdır?

•

Almaniya
İtaliya
ABŞ
İsveç
Rusiya

525 Ekoloji audit hansı ölkәlәrdә inkişaf etmişdir?

•

Böyük Britaniya, Çin, İsveçrә, Hindistan
Hollandiya, Rusiya, Çin, CAR
Böyük Britaniya, Hollandiya, İsveç, Almaniya
Rusiya, İsveç, Nigeriya, Hollandiya
İsveç, Almaniya, Hindistan, Ukrayna

526 Ekoloji auditin hansı növlәri müzakirәyә qoyulur?

•

normativ – aktların auditi, siyasi audit
mühasibat auditi, siyasi audit, normativ audit
operativ audit, mühasibat – uçotunun auditi, dövlәt idarәlәrinin göstәrici ilә normativ aktların auditi
mühasibat – uçotunun auditi, normativ audit
uçotun auditi, operativ audit, siyasi audit

527 Ekoloji audit hansı sahәlәr sәviyyәsindә aparıla bilәr?

•

dövlәt idarәlәri, milli korporasiyalar
yerli idarәlәr, regionlar, milli korporasiyalar
dövlәt idarәlәri, transmilli korporasiyalar, regionlar
ekoloji idarәlәr, transmilli korporasiyalar, beynәlxalq idarәlәr
regionlar, milli korporasiyalar, beynәlxalq idarәlәr

528 Ekoloji audit prosesindә tәbiәtdәn istifadәçinin fәaliyyәt ekoloji qanunvericilik üzrә qәbul
olunmuş nәlәrә uyğun olaraq aparılır?

•

normativ hüquqi sәnәdlәrә, ekoloji tarazlığa
ekoloji siyasәtә, ekoloji tarazlığa
normativ hüquqi sәnәdlәrә, standartlara
ekoloji siyasәtә, standartlara
standartlara, mühasibata

529 Ekoloji audit tәdqiq edәrkәn ona hansı cәhәtlәrdәn baxılır?

•

Ekoloji audit siyasi fәaliyyәt kimi, ekoloji monitorinqin bir elementi kimi
Ekoloji audit sahibkarlıq fәaliyyәti kimi, ekoloji monitorinqin bir elementi kimi
ekoloji audit sahibkarlıq fәaliyyәti kimi, ekoloji menecmentin bir elementi kimi
Ekoloji audit ekoloji menecmentin vә ekoloji monitorinqin bir elementi kimi
Ekoloji audit siyasi fәaliyyәt kimi, ekoloji menecmentin bir elementi kimi

530 Ekoloji auditin predmetinә aid deyil?
tәbii resurslardan sәmәrәli istifadә olunması

•

tәbiәti mühafizәsinin mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn olunması
Ekoloji siyasәtin hazırlanması
әhali, işçi heyәt arasında ekoloji informasiyaların yayılması ekoloji tәhsil fәaliyyәtinin tәşkili.
zәrәrli tullantıların atılmasının, atmosferin çirklәndirmәsinin qarşısının alınması tәdbirlәri

531 Ekoloji auditin tәşkilinin tәnzimlәnmәsindә hansı icra hakimiyyәti orqanları mühüm rol
oynamırlar?

•

yerli hakimiyyәt orqanları, bәlәdiyyәlәr
bәlәdiyyәlәr, ekoloji fondlar
ekoloji müәssisәlәr, regionlar
ekoloji banklar, kommersiya bankları
ekoloji banklar, ekoloji fondlar

532 Ekoloji audit sisteminin funksiyalarına aid deyil? 1. ekoloji auditor kadrlarının hazırlanması,
onların peşә vә ixtisas sәviyyәlәrinin artırılması 2. ekoloji auditor xidmәtinin keçirilmәsinin
keyfiyyәtinә nәzarәt 3. ekoloji auditor fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq istәyәn fiziki vә hüquqi şәxslәrә
lisenziyaların verilmәmәsә 4. ekoloji auditin aparılmasında qanunvericiliyә riayәt olunmasını tәmin
etmәk 5. ekoloji auditor xidmәtinin keçirilmәsinin keyfiyyәtinә nәzarәt

•

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

533 Ekoloji auditor mövcud qanunvericiliyin әsasәn ekoloji auditor fәaliyyәti göstәrmәk hüququna
malik olan hansı şәxsdir?

•

sifarişçi vә ya hüquqi
sәlahiyyәtli vә ya hüquqi
hüquqi vә ya fiziki
sәlahiyyәtli vә ya sifarişçi
fiziki vә ya sәlahiyyәtli

534 Mövcud qanunvericiliyә әsasәn ekoloji auditor fәaliyyәti göstәrmәk hüququna malik olan hüquqi
vә ya fiziki şәxsdir?

•

sәlahiyyәtli şәxs
Ekoloji menecer
ekoloji auditor
sifarişçi vә sәlahiyyәtli şәxs
sifarişçi şәxs

535 Ekoloji auditorun vәzifәlәrinә aid deyil?

•

auditor yoxlanmasını vә mәslәhәt xidmәtlәrini keyfiyyәtli hәyata keçirmәk
Sәnәdlәrin qorunub saxlanması
audit zamanı mәlumatların mәxfi saxlanılması
tabeliyindәn asılı olmayaraq tәbiәtdәn istifadәçilәrin tәbii resurslarından istifadә vә onun bәrpası ilә bağlı
maliyyә fәaliyyәtinin auditini aparmaq
auditin aparılmasında mövcud qanunvericiliyin tәlәblәrinә riayәt etmәk

536 Ekoloji auditorun hüquqlarına aid deyil?

•

ekoloji audit aparılmasına başqa auditorları cәlb etmәmәk

•

ekoloji audit aparılan obyektlәrin ekoloji vә maliyyә fәaliyyәti ilә bağlı sәnәdlәrlә tanış olmaq
bağlanmış müqavilәyә uyğun olaraq auditin forma vә metodlarını sәrbәst müәyyәnlәşdirmәk
sifarişçi lazım olan sәnәdlәri tәqdim etmәdikdә yoxlanmadan imtina etmәk
ekoloji audit aparılan tәsәrrüfat subyektlәrinin rәhbәrlәrindәn vә işçilәrdәn yazılı izahat almaq

537 Avropa birliyi ölkәlәri hansı tarixdәn etibarәn ekoloji auditi tәtbiq etmәyә başlanmışlar?

•

1986 – cı il 7 avqust
1985 – ci il 3 fevral
1988ci il 12 iyul
1993 – cu il 20 dekabr
1990cı il 23 may

538 Audit kimlәr, ya da nәlәr tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

sәrbәst auditorlar, auditor firmaları
sәrbәst auditorlar, ekoloji fondlar
sәlahiyyәtli şәxs, ekoloji fondlar
sifarişçilәr, auditor firmaları
sifarişçilәr, ekoloji banklar

539 Ekoloji auditorun göstәrdiyi xidmәt neçә yerә ayrılır?

•

8
4
2
10
6

540 Ekoloji audit neçә mәrhәlәdә aparılır?

•

7
6
5
9]
8

541 Ekoloji auditin göstәrdiyi xidmәtlәr hansılardır?

•

sәrbәst olan vә olmayan
sifariş verәn vә vermәyәn
audit müqavilәsi tәlәb edәn vә etmәyәn
yazılı olan vә olmayan
sәnәd tәqdim edәn vә etmәyәn

542 Hәqiqi auditә aid deyil?

•

ayrıayrı sahәlәrin yoxlanması
düzgünlüyün yoxlanması
mәslәhәt xidmәti
hamısı aiddir
ixtisar edilmiş formada

543 Audit müqavilәsi tәlәb etmәyәn xidmәtә aid deyil?
Hamısı aiddir

•

mәslәhәt xidmәti
mühasibat uçotunun tәşkili vә aparılması
düzgünlüyün yoxlanılması
tәbiәtdәn istifadәyә görә ödәmәlәr

544 Ekoloji auditdә hansı mәrhәlә yoxdur?

•

yekun mәrhәlә
Hazırlıq işi üzrә mәrhәlә
orta mәrhәlә
Proqramın planlaşdırılması mәrhәlәsi
әsas mәrhәlә

545 Ekoloji audit mәrhәlәsinә aid deyil?

•

auditi aparan qrupun formalaşması
ekoloji audit proqramının mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn olunması
müәssәdә vәziyyәtin tәhlili
hamısı aiddir
sifarişçi ilә müqavilә bağlanması

546 Ekoloji auditorun vәzifәlәrinә aid deyil? 1. müәssәdә vәziyyәtin tәhlili 2. sifarişçi ilә müqavilә
bağlanması 3. auditi aparan qrupun formalaşması 4. dәyәn zәrәrin aradan qaldırılması üzrә tәkliflәrin
hazırlanması

•

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

547 Ekoloji audit proqramının planlaşdırılmasına aid deyil?

•

ekoloji audit üzrә xüsusi proqram hazırlanır.
müәssisәnin ekoloji sәnәdlәri üzrә ilkin araşdırma aparılması
mәslәhәt xidmәti
hamısı aiddir.
yekun mәlumatların tәhlili

548 Bunlardan biri ekoloji auditә aid deyil:

•

intensiv yoxlamalar
ekoloji tarazlığın qorunması
әtraf mühitin qorunması
yeni yataqların kәşfiyyatı
ekoloji siyasәtin uğur qazanmasına kömәk

549 Ekoloji audit aşağıdakılardan hansı ilә sıx әlaqәdә deyil?

•

ekoloji fәaliyyәt
ekoloji sığorta
ekoloji lizinq
ekoloji tәşkilatlar
ekoloji menecment

550 Ekoloji auditin tәşkilinin tәnzimlәnmәsindә iştirak etmir:

•

xarici investisiyalar
ekoloji banklar
ekoloji fondlar
kommersiya bankları
bәlәdiyyәlәr

551 Ekoloji audit nәyin әsas elementidir?

•

ekoloji menecment
ekoloji bank
ekoloji fond
sahibkarlıq fәaliyyәti
ekoloji sığorta

552 1998ci ildәn ildәn Azәrbaycanda hәyata keçirilir?

•

Atmosferin mühafizәsi
Әtraf mühitin mühafizәsi
Ekoloji islahatlar
Heyvanların mühafizәsi
«Әtraf Mühitin Mühafizәsi üzrә Milli Fәaliyyәt Planı»

553 Auditor sözünün latınca mәnası nәdir?

•

izah edәn
әks etdirәn
yoxlayıcı
mәruzәçi
dinlәyici

554 Auditor aşağıdakılardan hansına rәy vermir?

•

tәsnifat
qiymәtlәndirmә
әsaslılıq
ayırma
müşahidә

555 Auditor xidmәti haqqında AR – nın Qanununda auditor yoxlamasının hansı növlәri göstәrilir?

•

mәcburi vә könülü
müxtәlif xidmәtlәr
adi vә mürәkkәb
növlәri yoxdur
uçot vә yoxlama

556 Ekoloji audit hansı ekoloji fәaliyyәtlә uyğundur?

•

ekoloji menecmentin bir elementidir
proqnozlaşmadır
ekoloji monitorinqin bir hissәsidir
ekoloji ekspertizaya uyğundur
mәlumatların tәhlilidir.

557 Ekoloji auditin predmetinә aid olmayanı göstәrin:

•

tәbii mühitin fiziki halının qiymәtlәndirilmәsi.
tәbii resurslardan sәmәrәli istifadә olunması.
ekoloji siyasәtin hazırlanması.
ekoiqtisadi, ekohüquqi sahәlәrdә tәbiәti vә әtraf mühitin mühafizә qanunvericiliyinin gözlәnilmәsi.
tәbiәti mühafizәnin mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn edilmәsi.

558 Ekoloji audit mәrhәlәsinә aid olmayanı göstәrin:

•

sifarişçi ilә müqavilә bağlanması.
ekoloji auditin aparılmasının vaxtının vә xәrcinin süәyyәn olunması.
ekoloji audit proqramının mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn olunması.
audit aparan qrupun formalaşması.
istehsal sahәlәrinin tәşkil olunması.

559 Ekoloji audit sisteminin yaradılmasında iştirak etmәyәnlәri göstәrin:

•

tәhsil müәssisәlәri.
ekoloji fondlar.
yerli hakimiyyәt orqanları vә bәlәdiyyәlәr.
kommersiya bankları.
ekoloji banklar.

560 Ekoloji audit hәmçinin hansı proseslәrin tәmiz, şәffaf keçirilmәsi üçün bir vasitәdir?

•

bioloji
monitorinq
marketinq
elmi
tәbii

561 Aşağıdakı cavablardan hansı icarәdarlizinqin mahiyyәtini ifadә edir?

•

avadanlığın sahibi onu istehsalçı şirkәtә satır.
avadanlığı icarәyә götürәnin özü әmlakı başqasına icarәyә verir.
avadanlığı icarәyә götürәnin özü әmlakı başqasına satır.
avadanlığın sahibi onu girov qoyur.
avadanlığın sahibi onu maliyyә şirkәtinә satır.

562 1990cı ildә Azәrbaycanda hansı fond formalaşmışdır?

•

geoloji
hidroloji
ekoloji
bioloji
meteoroloji

563 1995ci il iyunun 20dә hansı qanun qәbul edilmişdir?

•

Ekoloji tәhlükәsizlik haqqında
Әtraf mühit haqqında
Prezident seçkilәri haqqında
Atmosferin mühafizәsi haqqında
Auditorlar palatası haqqında

564 Ekoloji auditor fәaliyyәti göstәrmәk hüququna malik olan hüquqi vә ya fiziki şәxs kimdir ?

•

ekoloji auditor fәaliyyәti göstәrәn şәxsdir.
ekoloji sahibkarlıqla mәşğul olan fiziki şәxsdir.
ekoloji prosesi idarә edәn şәxsdir.
ekoloji bazarı tәnzimlәyәn şәxsdir.
ekoloji monitorinq hәyata keçirәn hüquqi şәxsdir.ekoloji monitorinq hәyata keçirәn hüquqi şәxsdir.

565 Hansı ölkә Auditin qanunvericilik vәtәni hesab olunur?

•

Yaponiya
İspaniya
Fransa.
Portuqaliya
Böyük Britaniya

566 Tәbiәti vә әtraf mühiti mühafizә sahәsindә qanunvericiliyin gözlәnilmәsi auditin hansı
funksiyasına aiddir?

•

sifarişçi ilә müqavilә bağlanması.
ekoloji auditin predmetinin müәyyәn olunması
ekoloji audit proqramının mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn olunması.
audit aparan qrurun formalaşması
istehsal sahәlәrinin tәşkil olunması.

567 Auditor vәzifәsinә uyğun olmayanı göstәrin ?

•

sәnәdlәrin qorunub saxlanması.
auditor yoxlamasını vә mәslәhәt xidmәtlәrini keyfiyyәtlә hәyata keçirmәk.
Tәbiәti mühafizә tәdbir vә proqramları üçün maliyyә resurslarını sәfәrbәr etmәk
auditin aparılmasında mövcud qanunveriliyin tәlәblәrinә riayәt etmәk.
mәlumatların mәxvi saxlanması.

568 Dövlәt ekoloji nәzarәtinin әsas funksiyalarından biridir:

•

demoqrafik siyasәtin tәrkib hissәsidir.
ekoloji tәhsilin bir formasıdır
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin ekoloji ekspertizası
iqtisadi siyasәtin әsasıdır.
ekoloji maariflәndirmә vasitәsidir.

569 Müstәqillik prinsip ekoloji fәaliyyәtin hansı sahәsinә aiddir?

•

ekoloji ekspertizaya
ekoloji tәnzimlәmәyә
ekoloji monitorinqә
ekoloji maraqlara
ekoloji auditә

570 Ekoloji auditorun xidmәti hansı sahәlәrә ayrılır?

•

müәssisәdә vәziyyәtin tәhlili
istehsalın sәmәrәli tәşkili
müqavilә tәlәb edәn vә etmәyәn
ilkin vә yekun xidmәtlәr

audit siyasәtinin öyrәnilmәsi

571 Aşağıdakılardan hansı ekoloji audit mәrhәlәsinә aid deyil?

•

aparan qrupun formalaşması.
istehsal sahәlәrinin tәşkil olunması.
ekoloji auditin aparılmasının vaxtının vә xәrcinin süәyyәn olunması.
ekoloji audit proqramının mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn olunması.
istehsal sahәlәri ilә müqavilә bağlanması.

572 Auditorların vәzifәsinә daxil olmayan hansıdır?

•

sifarişçiyә informasiya xidmәti
mühasibat uçotunun tәşkilinә kömәk göstәrilmәsi
müәssisәlәrә maliyyә yardımı göstәrmәk
ekspert qiymәtlәndirilmәlәri
verginin hesablanmasına kömәk

573 Nәzarәt obyekti üçün informasiya modelinin seçilmәsi ekoloji auditin hansı fәaliyyәtinә aiddir?

•

әtraf mühitә sәmәrәli tәsir etmәk üçün tәklif vә tövsiyәlәrin verilmәsi.
dәyәn zәrәrin aradan qaldırılması üzrә tәkliflәrin hazırlanması
müәssisәdә vәziyyәtin tәhlili
audit keçirәn müәssisә vә regionda istifadә olunan tәhlükәli predmetlәrdәn istifadәnin azaldılması.
ekoloji auditorun vәzifәsinә uyğun deyil

574 Sosial müdafiә tәşkilatlarının ekoloji auditdә iştirak etmәlәrinә yardım göstәrәn tәşkilatlar
hansıdır?

•

bәlәdiyyәlәr
transmilli korporasiyalar
dövlәt idarәlәri.
ekoloji audit aparılmır
regionlar

575 Auditor xidmәti haqqında AR – nın Qanununda auditor yoxlamasının hansı növlәri göstәrilir?

•

mәcburi vә könüllü
müxtәlif xidmәtlәr
adi vә mürәkkәb
növlәri yoxdur
uçot vә yoxlama

576 Ekoloji audit hansı ekoloji fәaliyyәtlә uyğundur?

•

proqnozlaşmadır
ekoloji ekspertizaya uyğundur
ekoloji menecmentin bir elementidir
mәlumatların tәhlilidir.
ekoloji monitorinqin bir hissәsidir

577 Aşağıdakılardan hansı auditorun vәzifәsinә aid deyil?

•

mәlumatların mәxfi saxlanması.
auditin aparılmasında mövcud qanunveriliyin tәlәblәrinә riayәt etmәk.
Tәbiәti mühafizә tәdbir vә proqramları üçün maliyyә resurslarını sәfәrbәr etmәk.

•

sәnәdlәrin qorunub saxlanması.
auditor yoxlamasını vә mәslәhәt xidmәtlәrini keyfiyyәtlә hәyata keçirmәk.

578 Ekoiqtisadi,ekohüquqi sahәlәrdә tәbiәti vә әtraf mühiti mühafizә sahәsindә qanunvericiliyin
gözlәnilmәsi auditin hansı funksiyasına aiddir?

•

sifarişçi ilә müqavilә bağlanması.
ekoloji auditin predmetinә
ekoloji audit proqramının mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn olunması.
audit aparan qrurun formalaşması
istehsal sahәlәrinin tәşkil olunması.

579 İlk dәfә auditi tәtbiq edәn dövlәtlәr sırasındadır:

•

ABŞ
Yaponiya
Rusiya
Almaniya
Fransa

580 Auditorun vәzifәsinә aid olmayanı göstәrin:

•

mәlumatların mәxfi saxlanma
auditin aparılmasında mövcud qanunveriliyin tәlәblәrinә riayәt etmәk.
Tәbiәti mühafizә tәdbir vә proqramları üçün maliyyә resurslarını sәfәrbәr etmәk.
sәnәdlәrin qorunub saxlanması.
auditor yoxlamasını vә mәslәhәt xidmәtlәrini keyfiyyәtlә hәyata keçirmәk.

581 İnformasiya modelinin seçilmәsi üçün ekoloji auditorun fәaliyyәtinә aid olanı göstәrin ?

•

әtraf mühitә sәmәrәli tәsir etmәk üçün tәklif vә tövsiyәlәrin verilmәsi.
müәssisәdә vәziyyәtin tәhlili
ekoloji auditorun vәzifәsinә uyğun deyil
audit keçirәn müәssisә vә regionda istifadә olunan tәhlükәli predmetlәrdәn istifadәnin azaldılması.
dәyәn zәrәrin aradan qaldırılması üzrә tәkliflәrin hazırlanması

582 Ekoloji pasport hansı müddәtdә etibarlıdır?

•

2 il müddәtinә.
1 il müddәtinә
3 il müddәtinә
5 il müddәtinә
6 ay müddәtinә

583 Auditi ilk tәtbiq edәn dövlәtlәr sırasındadır:

•

Almaniya
Rusiya
Yaponiya
Fransa
ABŞ

584 Auditorların vәzifәsinә daxil olmayan hansıdır?

•

ekspert qiymәtlәndirilmәlәri
müәssisәlәrә maliyyә yardımı göstәrmәk

•

mühasibat uçotunun tәşkilinә kömәk göstәrilmәsi
verginin hesablanmasına kömәk
sifarişçiyә informasiya xidmәti

585 Ekoloji pasportda hansı tәklif vә tövsiyyәlәr öz әksini tapıb ?

•

çirkab sularının tәmizlәnmә mexanizmi haqda
tullantıların keyfiyyәt vә kәmiyәt göstәricilәri haqda
әtraf mühitә sәmәrәli tәsir haqda
istifadә olunan ehtiyatın kәmiyyәt, keyfiyyәt göstәricilәri haqda
müәssisә istifadә olunan texnologiyaya dair

586 Ekoloji sәnәdlәrdәn 1 il müddәtinә etibarlı olan hansıdır?

•

ekoloji audit
cәrimәlәr
ödәniş
ekoloji monitorinq
ekoloji pasport

587 Sosial müdafiә tәşkilatlarının ekoloji auditdә iştirak etmәlәrinә yardım göstәrәn tәşkilatlar
hansıdır?

•

dövlәt idarәlәri.
bәlәdiyyәlәr
regionlar
transmilli korporasiyalar
ekoloji audit aparılmır

588 Audit haqqında ilk sәnәt neçәnci ildә aşkar edilmişdir?

•

1755ci ildә
1800 – ci ildә
1050  ci ildә
1730 – cu ildә
1130 – cu ildә

589 Kömәkçi ekoloji sahibkarlıq hansı istehsal sahәlәri ilә әlaqәdardır

•

nәqliyyatın inkişafı ilә
torpaqların rekultivasiyası ilә
tullantıların emalı ilә
xidmәtә nәzarәt ilә
qeyri – ekoloji istehsal sahәlәri ilә

590 Ekoloji biznesin әsas prinsiplәri hansı sәnәddә verilir?

•

layihә vә proqnozlarda
sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyasında
iqtisadi qanunlarda
Ekologiya vә TS Nazirliyinin sәnәdlәrindә
CERES sәnәdlәrindә

591 Sahibkarlıq nәdir?

•

insan fәallığının potensialı

•

ekoloji fәaliyyәt
gәlirsiz biznes
istehsalın tәşkili
sosial – iqtisadi maraqların cәmi

592 Sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyası dünya ticarәt palatası tәrәfindәn hazırlanıb:

•

1990cı ildә
2001ci ildә
1998ci ildә
1985ci ildә
1987ci ildә

593 Sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyası sәnәdindә öz әksini tapıb:

•

sığorta sәnәdlәri
şirkәtlәrarası müqavilәlәr
ekoloji biznesin әsas prinsiplәri
cәmiyyәtin tәlәblәri
sahibkarlıq fәaliyyәti

594 Sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyası nda neçә prinsiplerden biri duzdur?

•

istehsalı sürәtlәndirmәk
müәssisәnin öz tәbiәti mühafizә fәaliyyәtini mükәmmәllәşdirmәsi
daha çox gәlir әldә etmәk
istehsal xәrclәrini azaltmaq
ucuz xammal

595 Aşağıdakılardan biri sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyası nın prinsiplәrindәn deyil:

•

istehlakçılarla mәslәhәt
tullantıların birbaşa atılması
әvvәlcәdәn qiymәtlәndirmә
tәbiәti mühafizә tәdbirlәrindә kütlәvi iştirak
mәhsul vә xidmәtlәr

596 81 şirkәtin üzv olduğu CERES tәşkilatının әsas prinsiplәrindәn deyil:

•

biosferin mühafizәsi
tәbii ehtiyatların qorunması
tullantıların saxlanması
enerjiyә qәnaәt
tәkrar emalın olmaması

597 CERES tәşkilatının әsas prinsiplәrinә aid deyil:

•

ekoloji böhran
ictimaiyyәtin mәlumatlandırılması
mәsuliyyәt
ekoloji audit
ekoloji mәruzәlәr

598 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin özündә birlәşdirdiyi mәsәlәlәrә aid deyil:

•

cihaz vә qurğuların yenilәnmәsi

•

yeni mәhsulların yüksәk qiymәtә tәqdim olunması
ekoloji qurğuların istehsalı
az tullantılı texnologiyaların alınması
yeni mәhsulların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi

599 Aşağıdakılardan biri kömәkçiekoloji sahibkarlıq növü ilә әlaqәli deyil:

•

ehtiyatların keyfiyyәti
faydalı qazıntıların saflaşdırılması
ehtiyatı az olan yataqlardan imtina
faydalı qazıntıların dәrin emalı
tullantıların tәkrar emalı

600 Ekoloji sahәnin sәmәrәliliyini müәyyәn edәn sәviyyәyә aid deyil:

•

müәssisә sәviyyәsi
region sәviyyәsi
cәmiyyәt sәviyyәsi
firma sәviyyәsi
istehsal sәviyyәsi

601 Sahibkarlıq

•

insan fәaliyyәtinin potensialıdır
beynәlxalq ticarәtdir
insan standart sistemidir
müәssisә öhdәliyidir.
beynәlxalq sistemdir

602 Sahibkarlıq üçün әn vacib mәsәlәlәr hansılardır?

•

müәyyәn qәrarların qәbul edilmәsi vә onun reallaşması prosesidir.
tәşkilat strukturu vә mәsuliyyәt cavabdehlik sistemidir.
sәnәdlәşmә sistemidir
daxili fәaliyyәt sistemidir
xarici fәaliyyәt sistemidir

603 Sahibkarlıqda uğur qazanan şәxslәr nәlәrә tez cavab verirlәr?

•

cәmiyyәtin tәlәbinә vә sorğusuna
cәmiyyәtin tәlәbinә; sәnәdlәşmәyә
sәnәdlәşmәyә cәmiyyәtin sorğusuna
Cәmiyyәtin sorğusuna, keyfiyyәtә
keyfiyyәtә, sәnәdlәşmәyә

604 Ekoloji biznesin әsas prinsiplәri davamlı inkişaf naminә nәdә öz әksini tapmışdır?

•

“Sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyasında”
ekoloji auditdә
ekoloji menecmentdә
biosferin mühafizәsindә
ekoloji bazarda

605 Sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyası kim tәrәfindәn hazırlanmışdır?

•

dünya ticarәt palatası

•

ekoloji fondlar
daxili palata
biosfer palatası
ekoloji banklar

606 Sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyası dünya ticarәt palatası tәrәfindәn neçәnci ildә hazırlanmışdır?

•

1990
1995
1994
1993
1997

607 Xartiyada neçә prinsip irәli sürülmüşdür?

•

16
24
20
21
25

608 Neçәnci ilә qәdәr koalisiyanın prinsiplәrini 81 şirkәt yerinә yetirmәyә razılıq verdi?

•

1996
1999
1998
2002
2001

609 Bunlardan biri ekoloji biznesin növü deyil:

•

ekoloji sahibkarlıq
kommersiya ekoloji biznesi
ekoloji lizinq
maliyyә ekoloji biznesi
ekoloji sığorta

610 Ekoloji sahibkarlığın mahiyyәti nәdir?

•

insan fәallığın potensialıdır
әvvәlcәdәn qiymәtlәndirmәdir
Ticarәtin inkişafıdır
ekoloji xidmәtdir
istehlakçıya mәslәhәtdir

611 Sahibkarlıqda kimlәr uğur qazanır ?

•

daha çox vәsaiti olanlar
cәmiyyәtin tәlәbinә tez cavab verәnlәr
müәssisә sahibi olanlar
Idxal, ixracı bacaranlar
Sәriştәsi olanlar

612 Ekoloji biznes nә demәkdir?
ekoloji menecment

•

idarәetmә
ekoloji marketinq
ekoloji sahibkarlıq
ekoloji lizinq

613 Daha konkret prinsiplәr hansı tәşkilat tәrәfindәn hazırlanmışdır?

•

CERES
UNİCEF
BMT
dünya ticarәt palatası
OPEK

614 CERES.....

•

tәbiәtә mәsul iqtisadiyyatı uğrunda koalisiya
hәyat dövriyyәsi
sahibkarlıq fәaliyyәti
Beynәlxalq ticarәtin şәrtlәri
idarәetmә sistemi

615 Daha konkret prinsiplәr neçәnci ildә CERES tәşkilatı tәrәfindәn hazırlanmışdır?

•

1989
1993
1992
1996
1995

616 1996 – cı ilә qәdәr koalisiyanın prinsiplәrini neçә şirkәt yerinә yetirmәyә razılıq verdi?

•

81
85
84
91
90

617 İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәtli münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşması hansı prinsiplәrin
kömәkliyi ilә mümkün olmayacaqdır?

•

mükәmmәllәşdirmә prosesi
enerjiyә qәnaәt
biosferin mühafizәsi
audit vә mәruzәlәr
riskin azaldılması

618 Bәzәn ekoloji sahibkarlıq hansı növlәrә ayrılır?

•

әsas vә kömәkçi
I vә II sahibkarlıq
әsas vә lazımsız
lazımlı vә lazımsız
әsas vә II sahibkarlıq

619 Formalarına görә ekoloji sahibkarlıq nәlәrә görә tәsnif olunur?

•

•

mülkiyyәt formasına vә fәaliyyәt sahәsinә
sahibkara vә fәaliyyәt sahәsinә görә
sahibkara vә mülkiyyәt formasına görә
mәruzәyә vә enerjiyә qәnaәtә görә
enerjiyә qәnaәtә vә sahibkara görә

620 Ekoloji sahibkarlıq bizim ölkәmizdә neçәnci ildәn başlanmışdır?

•

1989
1994
1993
1997
1996

621 Firma vә müәssisә sәviyyәsinә nә aiddir?

•

әlavә gәlirin alınması
әlavә mәhsul
mәşğulluq
audit
mәruzәlәr

622 Ekoloji sahәnin sәmәrәliliyi ekoloji, sosial vә iqtisadi sәmәrә ilә ona sәrf olunan mәsrәflәrin
nәyinә bәrabәrdir?

•

fәrqinә
hasilinә
cәminә
yarısına
nisbәtinә

623 Tullantılardan istifadәnin sәmәrәlilik göstәricisi hansı bәrabәrsizliklә ifadә olunur?

•

C ≤Cy+Ck+E
C ≤Cy
Cy+Ck+E
Ck+E+Z
C ≤Cy+E

624 C ≤Cy+Ck+E bәrabәrsizliyindә C nәyin ifadәsidir?

•

tullantılardan mәhsul alınmasına sәrf olunan bütün mәsrәflәr
köhnә yatağın әlavә işlәnmәsinә sәrf olunan mәsrәflәr
yeni yatağın işlәnmәsinә sәrf olunan mәsrәflәr
yataq әmsalı
tәbiәti mühazirә mәsrәflәri

625 C ≤Cy+Ck+E bәrabәrsizliyindә yeni yatağın işlәnmәsinә sәrf olunan mәsrәflәr nә ilә ifadә
olunmuşdur?

•

E
Ck
C
Cy
Z

626 C≤Cy+Ck+E bәrabәrsizliyindә köhnә yatağın әlavә işlәnmәsinә sәrf olunan mәsrәflәr nә ilә ifadә
olunmuşdur?

•

Ck
Z
C
E
Cy

627 C≤Cy+Ck+E bәrabәrsizliyindә tәbiәti mühazirә mәsrәflәri nә ilә ifadә olunur?

•

E
Z
C
Ck
Cy]

628 Tәbiәti mühafizә mәsrәflәri – E nәyә bәrabәrdir?

•

E= Z+ Ce
E=Ce
E=Z
E=N
E= Z+N

629 Ekoloji biznes әsas prinsiplәri hansı sәnәddә verilir?

•

iqtisadi qanunlarda
sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyasında
layihә vә proqnozlarda
Ekologiya vә TS Nazirliyinin sәnәdlәrindә
CERES sәnәdlәrindә

630 Kömәkçi ekoloji sahibkarlıq hansı istehsal sahәlәri ilә әlaqәdardır?

•

tullantıların emalı ilә
xidmәtә nәzarәt ilә
qeyri – ekoloji istehsal sahәlәri ilә
torpaqların rekultivasiyası ilә
nәqliyyatın inkişafı ilә

631 әgәr onun dәqiq strategiyası yoxdursa vә o qeyrimüәyyәn mәqsәdlәri hәyata keçirirsә ekoloji
menecment effektiv ola bilmәz  bu fikirlәr ekoloji menecmentin hansı prinsipinә aiddir?

•

fәaliyyәtin ekoloji motivasiya olunma prinsipi
ekoloji problemlәrin hәllindә ardıcıllıq prinsipi
problemlәrin hәllindә uzaqgörәnlik prinsipi
prosessual yanaşmada mәqsәdyönlülük prinsipi
funksional inteqrasiya prinsipi

632 Müәssisәlәrin bütün ekoloji fәaliyyәt növlәri şәrti olaraq ayrılır:

•

yalnız daxili ekoloji fәaliyyәtә
daxili vә xarici ekoloji fәaliyyәtә
yalnız xarici ekoloji fәaliyyәtә

xüsusi ekoloji fәaliyyәtә
ümumi ekoloji fәaliyyәtә

633 Fövqәladә ekoloji vәziyyәtlәrin qarşısının alınması üzrә praktiki fәaliyyәtin tәşkili daxildir:

•

menecmentdә ekoloji fәaliyyәtin tәşkilinә
ekoloji menecmentdә işçi heyәtinin idarә olunmasına
ekoloji fәaliyyәtin planlaşdırılmasına
ekoloji menecment sisteminin yenidәn baxılıb tәkmillәşdirilmәsinә
ekoloji menecmentdә әtraf mühitә tәsirin vә tәbii resurslardan istifadәnin idarә

634 Ekoloji menecmentә daxil olan prinsiplәrdәn doğru olmayanı seçin

•

ardıcıllıq
motivasiya
mәqsәdyönlülük
inzibati – amirlik
uzaqgörәnlik

635 Göstәrilәn prinsiplәrdәn hansı ekoloji menecmentә aid deyil?

•

funksional inteqrasiya
uzaqgörәnlik
Professionallıq
tәkmillәşdirmә
tәfәkkürә әsaslanma

636 Ekoloji menecmentin neçә funksiyası vardır?

•

4
3
7
8
5

637 Müasir idarәetmә sferasına daxildir

•

plan vә proqnozlara әsaslanmaq
Yeni texnikaya yiyәlәnmәk
sağlam düşüncә vә sadә hәqiqәtlәrә әsaslanmaq
Yeni kadrlar hazırlamaq
Bank, kredit sistemini qurmaq

638 Menecmentin beynәlmilәşdirilmәsi nәdir?

•

istehsal qurğularınınn yenilәnmәsi
Insan ekologiyasını tәbliğ etmәk
idarәetmә sferasının yeni tendensiyası
yeni müәssisәlәrin yaradılması
idarәetmәdә rәhbәrlik

639 Ekoloji menecmentin әsasına daxildir

•

menecmentin funksional hәcmi
ekoloji mahiyyәt
ekoloji xidmәt

•

ekoloji uçot vә ekoloji audit
ekoloji monitorinq

640 Tәhlükәsiz xidmәt vә mәhsullar tәbiәtdәn istifadәnin hansı göstәricisinә uyğundur?

•

tәbii ehtiyatlardan istifadә etmәdikdә
tәbiәtdәn istifadәyә görә kompleks icazәyә
yeni texnologiyalar tәtbiq etdikdә.
qlobal ekoloji problemlәri hәll etdikdә
regional yanaşma tәtbiqi dedikdә.

641 Ekoloji menecmentin sahәsinә daxildir

•

strateji menecment
Dәyişәn menecment
Tәbii menecment
Xüsusi menecment
Adi menecment

642 BS vә İSO 9000 seriyalı standartlar, elәcә dә 14000 seriyalı standartların istiqamәtlәrindә sәhv
cavabı tapın:

•

ekoloji idarәetmә sistemlәri
ekoloji markirovka
ekoloji audit
planlaşdırılmış fәaliyyәtin, bütün heyәtin iştirakı ilә tәşkili vә praktiki reallaşdırılması
ekoloji xarakteristikanın qiymәtlәndirilmәsi

643 BS vә İSO 9000 seriyalı standartlar, elәcә dә 14000 seriyalı standartların istiqamәtlәrindә düzgün
cavabı tapın:

•

ekoloji idarәetmә sistemlәri
fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsinin daxili monitorinqi vә nәzarәti
nәticәlәrin müstәqil qiymәtlәndirilmәsi,ekoloji menecment sisteminin tәhlili
qәbul edilmiş siyasәtә vә mәqsәdlәrә müvafiq fәaliyyәtin planlaşdırılması
planlaşdırılmış fәaliyyәtin bütün heyәtin iştirakı ilә tәşkili vә praktiki reallaşdırılması

644 әnәnәvi ekoloji idarәetmәyә aid olan xüsusiyyәti seçin

•

fәaliyyәt ildәn – ilә sistematik hәdsiz olunmur, tamamlanır vә tәkmillәşir.
nәticәlәrin müstәqil qiymәtlәndirilmәsi
Müәssisә üçün iqtisadi sәmәrәsi olmayan ekoloji idarәetmә
fәaliyyәtin planlaşdırılması
fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsinin daxili monitorinqi

645 Ekoloji menecmentә aid olan xüsusiyyәti seçin

•

Mәnfi nәticәlәrә etinasızlıq
Mәnfi nәticәlәrin gizlәdilmәsi
Mәnfi nәticәlәrin dәyәrlәndirilmәsi
“Xırda” tәdbirlәrә diqqәt yetirilmәmәsi
Әtraf mühitә tәsirin xarici normativlәrinin üstünlüyü

646 Son 10 ildә dünya praktikasında ekoloji problemlәrin hәllinә yanaşmalarda hansı keyfiyyәt
dәyişikliklәri baş vermişdir?

•

•

әmtәәlәrin istehsalı vә xidmәtlәrlә
mәhsul keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
istehsal hәcminin artması
әmtәәlәrin istehsalı
xammal vә materialların xüsusi mәsrәflәrinin azalması

647 Son 10 ildә dünya praktikasında ekoloji problemlәrin hәllinә yanaşmalarda hansı xidmәtlәr
әlaqәdardır?

•

әmtәәlәrin istehsalı vә xidmәtlәrlә
sәnaye şirkәtlәrindә istehsal hәcminin artması, xammal vә materialların xüsusi mәsrәflәrinin azalması vә s.
şәraitindә müәssisәnin әtraf mühitә mәnfi tәsiri xeyli azalmışdır
sәnaye şirkәtlәrindә istehsal hәcminin artması, xammal vә materialların xüsusi mәsrәflәrin artmasi vә s.
şәraitindә müәssisәlәrin әtraf mühitә tәsiri xeyli artmişdir
birbaşa vә dolayı xidmәtlәr
inzibati – amirlik

648 Son illәrdә sәnaye istehsalının ekoloji problemlәrinin hәllindә olan nailiyyәti nә ilә
әlaqәlәndirilir?

•

ekoloji menecmentlә
nәticәlәrin müstәqil qiymәtlәndirilmәsi
ekoloji idarәetmә ilә
ekoloji tәnzimlәmәnin işlәnib hazırlanması
inzibati – amirlik metodlarından tәdricәn imtina etmәk

649 Ekoloji menecment sisteminin inkişafı vә tәkmillәşdirilmәsinin neçә növü var?

•

5
4
6
7
2

650 Menecment vә idarәetmә terminlәri insanlara nә vaxtdan mәlumdur?

•

XİX әsrdәn
XX әsrdәn
XX әsrin 2030 – cu illәrindәn
XIV әsrin әvvәllәrindәn
XVIII әsrdәn

651 Menecment sözü latıncadan tәrcümәdә hansı mәnanı verir?

•

әsas
idarәetmә
düzgün cavab yoxdur
baş
әl

652 Elmi cәhәtdәn menecment hansı problemlәri öyrәnәn elm sahәsidir?

•

planlaşma problemlәri
idarәetmә problemlәri
qloballaşma problemlәri
istehsal problemlәri

optimallaşma problemlәri

653 әnәnәvi ekoloji idarәetmә ilә ekoloji – menecment arasında neçә prinsipial fәrq ayırmaq
mümkündür?

•

5
9
7
11
3

654 Ekoloji menecment sisteminin inkişafına aiddir

•

Ekoloji siyasәtin vә mәqsәdlәrin işlәnilmәsi tәsdiq edilmәsi vә deklarasiyalaşdırılması
ekoloji xarakteristikanın qiymәtlәndirilmәsi
ekoloji idarәetmә sistemlәri
ekoloji siyasәt
ekoloji audit

655 Verilәnlәrin hansı menecment sisteminin inkişafına vә tәkmillәşdirilmәsinә daxildir.

•

Planlaşdırılmış fәaliyyәtin bütün heyәtin iştirakı ilә tәşkili vә reallaşdırılması
ekoloji siyasәt vә öhdәliklәrin tamamlanması
yeni istehsal sahәlәrinin yaradılması
ekoloji motivasiyanın tәşkili
yeni sistemin qurulması

656 Müәssisәdә ekoloji menecment sisteminin ümumilәşdirilmiş modelinә aiddir

•

Qәbul edilmiş siyasәtә vә mәqsәdlәrә müvafiq fәaliyyәtin planlaşdırılması
ekoloji motivasiyanın tәşkili
ekoloji fәaliyyәtin
yeni sistemin qurulması
ekoloji siyasәtin tәşkili

657 әnәnәvi ekoloji idarәetmәyә daxil olan cavabı seçin

•

Fәaliyyәt ildәn ilә sistematik tәhsil olmur, tamamlanır vә tәkmillәşir
Fәaliyyәt planlarının vә nәticәlәrinin әlaqәdar şәxslәrә vә tәrәflәrә daim aktiv nümayiş
Ciddi vәzifә borcu vә tәşkilatlar çәrçivәsindә yerinә yetirilir
ekoloji siyasәt
ekoloji idarәetmә

658 Ekoloji menecmentdә daxil olan cavabı seçin

•

Qanunvericiliyin tәlәblәri ilә müәyyәn edilәn mәcburi fәaliyyәt
yeni sistemin qurulması
Müәssisә rәhbәrliyinin qәrarları ilә müәyyәn edilәn tәşәbbüskarlıq vә könüllülük
ekoloji öhdәliklәrin hazırlanması
ekoloji nәzarәtin tәşkili

659 Ekoloji menecment nәyi öyrәnir?

•

tәbiәtlә cәmiyyәt arasında qarşılıqlı әlaqәnin qanunauyğunluqları
tәbii resurslardan sәmәrәli istifadә olunmasının
ekoloji texnika vә cihazların istehsalını

tәbiәtdәn istifadәyә görә ödәmәlәri
istehsal fәaliyyәtinin tәşkilini

660 әl sözü hansı terminin latıncadan tәrcümәsidir?

•

ekologiyanın
menecment
ekosistemin
autoekologiyanın
informatikanın

661 İdarәetmә problemlәrini hansı elm sahәsi öyrәnir?

•

ekologiya
menecment
ekosistem
autoekologiya
informatika

662 İdarәetmә funksiyalarını hansı elm sahәsi özündә birlәşdirir?

•

ekoloji biznes
ekoloji menecment
ekoloji audit
sertifikatlaşdırma
ekoloji tәnzimlәmә

663 Ekoloji marketinq aşağıdakılardan hansına aid deyil?

•

ekoloji biznes
ekoloji menecment
ekoloji audit
sertifikatlaşdırma
ekoloji tәnzimlәmә

664 Menecment hansı sahәnin elementidir?

•

sertifikatlaşdırma
ekoloji audit
ekobiznes
ekoloji tәnzimlәmә
ekomenecment

665 İstehsal vә ya maliyyә menecmenti hansı sahәyә aiddir?

•

ekobiznes
ekomenecment
ekoloji audit
sertifikatlaşdırma
ekoloji tәnzimlәmә

666 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә hansı elm sahәsinin 10 әsas qızıl qaydası var?

•

ekologiya
menecment
ekosistem

autoekologiya
informatika

667 Sertifikatlaşdırma hansı elm sahәsinin funksiyası deyil?

•

ekologiya
menecment
ekosistem
autoekologiya
informatika

668 Planlaşma hansı elm sahәsinin funksiyasıdır?

•

ekologiya
menecment
ekosistem
autoekologiya
informatika

669 Ekoloji bazarın idarәetmә fәaliyyәti nәdir?

•

ekoloji ekspertiza
Sәnaye mallarının ixracı
Ekoloji marketinq
Sadәcә termindir
Bazar birjaları

670 Ekoloji bazar konyukturasının öyrәnilmәsi 3 sәviyyәdә fәrqlәndirilir

•

müәssisә, firma, bazar
ümumiqtisadi, sahәvi, әmtәәlik
idarә, şirkәt, bazar
Hec nә ilә fәrqlәnmir
Alıcılıq, ixrac, idxal

671 Bazar vәziyyәtinin proqnoz metoduna daxil deyil:

•

idarәetmә fәaliyyәti
Ekspert qiymәtlәndirmә
Ekstrapolyasiya
Balans
Iqtisadiriyazi modellәşdirmә

672 Tәbiәtdәn istifadә sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlıq prinsiplәrinә aid deyil:

•

tәbii resursların gәlәcәk nәsl üçün qorunması;
ölkәlәrin öz әrazilәrindәki tәbii resurslardan istifadә hüququ;
bәrpa olunmayan resurslardan sәmәrәli, kompleks vә tәkrar istifadә;
tәbii ekosistemlәrin qorunması sahәsindә әmәkdaşlıq.
bioloji resurslardan istifadәnin genişlәndirilmәsi hüququ;

673 Restitusiya:

•

vurulan ziyanın kompensasiyasıdır;
qanunpozmalara dair mәsuliyyәt növüdür;
pozulmuş hüququn bәrpası vә zәrәrin ödәnilmәsidir;

•

beynәlxalq ödәnişdir.
beynәlxalq әmәkdaşlıq formasıdır;

674 Substitusiya nәdir?

•

tәbii obyektlәrin bәrpasıdır;
beynәlxalq tәdbirlәr sistemidir;
ekoloji qanunpozmaya qarşı mәsuliyyәtdir;
ekosistemin bәrpasına yönәlmiş әmәkdaşlıq formasıdır.
mәhv edilmiş vә yararsız hala düşmüş obyektlәrin әvәzlәnmәsidir;

675 Ekoloji bazar alıcılarına daxildir

•

tәbiәti mühafizә idarәlәri
hüquqi şәxslәr
bazarlar
istehlakçılar
müәssisәlәr

676 Ekoloji bazarın konyukturasının (vәziyyәtinin) öyrәnilmәsinin vacib mәrhәlәsi:

•

xammalla tutulma sәviyyәsini müәyyәn etmәkdir;
informasiyaların toplanmasıdır;
materiallarla tutulma vәziyyәtini müәyyәn etmәkdir;
istehsalçı vә istehlakçıları müәyyәn etmәkdir.
statistik mәlumatların toplanmasıdır;

677 Ekoloji bazarın vәziyyәtinin öyrәnilmәsinә yönәlәn idarәetmә fәaliyyәti nәdir?

•

ekoloji bazarın vәziyyәtini analiz edәn bir sistemdir;
tәbii resurs bazarı, enerji resursları vә tәbiәtdәn istifadә sahәsindә idarәetmәdir;
xammal bazalarının tarixi haqqında elmdir;
istehsal vә istehlak statistikasını öyrәnәn sahәdir.
ekoloji marketinqdir;

678 Ekoloji bazarda kommersiya informasiya mәnbәyi:

•

mәhsul satışı üzrә hәmkar müәssisәlәrin informasiya mübadilәsi mәlumatları;
iqtisadiriyazi hesabat;
uçot vә hesabat;
şirkәtlәrarası satışın nәticәlәri haqqında toplanan informasiya.
dövlәt vә regional statistikası;

679 Aşağıdakılardan hansı müxtәlif sәviyyәli büdcәlәrin gәlirlәrinin formalaşmasında iştirak etmir?

•

respublika büdcәsindәn ekolojiinvestisiya proqramlarına ayrılan subvensiya.
vergilәr.
respublika büdcәsindәn dotasiyalar, subsidiyalar.
tәbii resurslardan istifadәyә, әtraf mühiti çirklәndirmәyә görә ödәniş vә köçürmәlәr.
beynәlxalq maliyyә qurumlarının investisiyası.

680 Respublika büdcәsinin vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilir:

•

tәbiәti mühafizә işlәri.
zәrәrli maddәlәrin atmosferә atılmasının mәhdudlaşdırılması.
müәssisәnin әsas istehsal proseslәrinin texnoloji rekonstruksiyası.

•

ancaq dövlәt proqramları tәrkibinә daxil olmuş mühafizә tәdbirlәri.
zәrәrli maddәlәrin su obyektlәrinә axıdılmasının qarşısının alınması.

681 Aşağıdakılardan biri sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyası nın prinsiplәrindәn deyil:

•

ekoloji tәhlükәsizlik
inteqrә olunmuş menecment
ucuz işçi qüvvәsi
personalın tәhsili
mükәmmәllәşmә prosesi

682 әtraf mühiti mühafizә sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn CERES tәşkilatı nә vaxt yaradılıb?

•

1988ci ildә
1999cu ildә
1970ci ildә
2000ci ildә
1989cu ildә

683 CERES tәşkilatının әsas prinsiplәrindәn deyil:

•

risk faizinin yüksәldilmәsi
keyfiyyәtli mәhsul
tәhlükәsiz xidmәt
әtraf mühitin bәrpası
risk faizinin azaldılması

684 İstehsalın ekolojilәşdirilmәsi zamanı ortaya çıxan nәticәlәrdәn deyil:

•

xalq istehlakı malları artır
әtraf mühitә dәyәn zәrәr azalır
ucuz xammal bazasından istifadә olunur
çirklәnmәyә görә ödәnişlәr azalır
tullantılardan tәkrar istifadә mәhsul keyfiyyәtini artırır

685 Ekoloji tәlәblәr vә mәhdudiyyәtlәrlә bağlı olan әsas sahibkarlıq növü hansı mәsәlәlәri özündә
birlәşdirmir?

•

tullantıların tәkrar emalı
avadanlıq, cihaz vә qurğuların istehsalı
ekoloji texnika istehsalı
yeni aztullantılı mәhsulların hazırlanması
aztullantılı yeni texnologiya hazırlanması

686 Kömәkçi ekoloji sahibkarlıq növü hansı mövcud qeyri  ekoloji istehsal sahәlәri ilә әlaqәdar
deyil?

•

ekoloji texnika istehsalı
tullantıların tәkrar emalı (utilizasiya)
ehtiyatların keyfiyyәt vә xüsusiyyәtlәrinin tәkrar – ardıcıl istifadәsi
faydalı qazıntıların saflaşdırılması tәdbirlәri
faydalı qazıntıların daha dәrin emalı

687 Biznes sahәsindә ekoloji sahibkarlıq öz mühüm yerini tutmalıdır. O hansı bizneslә tәmsil
olunmalıdır?

•

•

böyük, orta, kiçik
I; II; III biznes
böyük, kiçik
böyük; әsas; I biznes
әsas, kömәkçi

688 Ekoloji sahәnin sәmәrәliliyini hansı sәviyyәdә müәyyәn etmәk olmaz?

•

lizinq sәviyyәdә
region sәviyyәsindә
cәmiyyәt sәviyyәsindә
müәssisә sәviyyәsindә
firma sәviyyәsindә]

689 Cәmiyyәt sәviyyәsinә nә aiddir?

•

mәşğulluq, әlavә mәhsul
mәşğulluq, mәruzәlәr
audit, mәruzәlәr
xidmәt, mәruzәlәr
audit, әlavә mәhsul

690 Region sәviyyәsinә nә aiddir?

•

tullantı mәhsullarının istifadәsi
mәruzәlәr
mәşğulluq
audit
әlavә mәhsul

691 Sonuncu versiya olan İSO 9000/2000 versiyası neçәnci ildәn qüvvәdәdir?

•

2000ci ildәn
2001ci ildәn
2002ci ildәn
2003cü ildәn
2004cü ildәn

692 Halhazırda İSO/TS 207 sisteminin hazırlanmasında dünyanın neçә ölkәsinin ekoloji aspektlәri
iştirak edir?

•

66
55
77
88
44

693 İSO 14.000 standartları sistemi әtraf mühitә arzuolunmaz tәsirlәrin azalmasını neçә sәviyyәdә
tәmin edir?

•

1
2
3
5
4

694 İqtisadi vә hüquqi xarakterli tәdbirlәr sistemi nәdir?

•

siyasi vә iqtisadi xarakterli tәdbirlәr sistemidir.
ekoloji ekspertiza
hüquqi vә mәnәvi xarakterli tәdbirlәr sistemidir.
siyasi vә hüquqi xarakterli tәdbirlәr sistemidir.
dövlәt siyasәtli sәnәdlәr toplusu

695 Tәsәrrüfat,layihә vә planları reallaşmaqdan әvvәl hansı hallarda keçirilmәlidir?

•

iqtisadiyyatda böhran baş verdikdә.
ölkәdә iqtisadi islahatlar aparıldıqda.
milli valyuta dәyәrini itirdikdә.
әtraf mühitin ekspertizasında
ekoloji fәlakәt baş verdikdә.

696 Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin ekoloji ekspertizası:

•

ekoloji maariflәndirmә vasitәsidir.
dövlәt ekoloji nәzarәtinin әsas funksiyalarından biridir.
ekoloji tәhsilin bir formasıdır.
demoqrafik siyasәtin tәrkib hissәsidir.
iqtisadi siyasәtin әsasıdır.

697 İmperativ,tәhlükәsizlik,aşkarlıq,müstәqillik,komplekslilik ekspertizanın hansı funksiyasına
aiddir?

•

müstәqillik, aşkarlıq, enerjiyә qәnaәt, riskin azaldılması
peşәkarlıq, müstәqillik, aşkarlıq, imperativ.
enerjiyә qәnaәt, müstәqillik, imperativ, aşkarlıq.
imperativ, tәhlükәsizlik, aşkarlıq, enerjiyә qәnaәt.
ekoloji ekspertizanın әsas prinsipinә

698 Dövlәt ekoloji nәzarәtinin әsas funksiyalarından biridir:

•

tәsәrrüfat fәaliyyәtinin ekoloji ekspertizası
ekoloji tәhsilin bir formasıdır
ekoloji maariflәndirmә vasitәsidir.
demoqrafik siyasәtin tәrkib hissәsidir.
iqtisadi siyasәtin әsasıdır.

699 Müstәqillik prinsip ekoloji fәaliyyәtin hansı sahәsinә aiddir?

•

ekoloji tәnzimlәmәyә
ekoloji maraqlara
ekoloji ekspertizaya
ekoloji auditә
ekoloji monitorinqә

