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Fәnn : 1226 Tәbiәtdәn istifadәnin iqtisadiyyatı vә proqnozlaşdırılması
1 Aşağıdakılardan hansı bazar iqtisadiyyatı üçün xarakterikdir?

•

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

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

•

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

3 Büdcәdәnkәnar әrazi ekoloji fondlarına daxil deyil:

•

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

4 Büdcәdәnkәnar ekoloji fondların yaradılmasında әsas mәqsәd nәdir?

•

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

5 Ekoloji fondların formalaşma mәnbәlәrinә daxil deyil:

•

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

6 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.

7 Büdcәdәnkәnar әrazi ekoloji fondlarına daxil deyil:

•

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

8 Ekoloji fondların formalaşma mәnbәlәrinә daxil deyil:

•

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

9 Tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin maliyә tәminatı nә üçün xarakterikdir?

•

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

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

•

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

11 Respublika büdcәsindәn ayırmalar büdcәdәnkәnar әrazi ekoloji fondlara daxil edilirmi?

•

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

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

•

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

13 Dövlәt büdcәsindәn dotasiyalar vә subsidiyalar hansı mәnbәlәrә daxil deyil?

•

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

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

•

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

•

xüsusi qorunan әrazilәrin inkişaf vә layihәlәşdirilmәsi.

15 Ekoloji tәnzimlәmәdә iqtisadi mexanizmlәrә daxildir:

•

xüsusi mexanizmlәr
iqtisadi mexanizmlәr
sadә mexanizmlәr
resurs amillәri
rentabellik

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

•

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

17 Büdcәdәn ayrılan vәsaitin digәr maliyyәlәşmә mәnbәlәrindәn üstünlüyü nәdir?

•

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

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

•

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

19 әtraf mühitin mühafizәsi ictimai fondunun maliyyәlәşmә fondları hansıdır?
vergilәr.
dövlәt büdcәsi.

•

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

20 Azәrbaycanda ekoloji fond nә vaxt yaradılmışdır?

•

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

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

•

8085 %
8790 %
4550 %
6570 %
5560 %

22 әrazi regional ekoloji fondlarının formalaşma mәnbәlәrinә daxil deyil:

•

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

23 Müәssisәnin ekoloji fondunun vәsaitlәri hansı istiqamәtlәrdә xәrclәnmir?

•

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

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

•

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

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

•

4%
5%
8%
2%
3%

26 әtraf mühitin mühafizәsi ictimai fondunun maliyyәlәşmә fondları hansıdır?

•

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

27 Azәrbaycanda ekoloji fond nә vaxt formalaşmışdır?

•

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

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

•

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

29 Müәssisәnin ekoloji fondunun vәsaitlәri hansı istiqamәtlәrdә xәrclәnmir?

•

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

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

•

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

31 Vәsaitin davamlılığı digәr maliyyә növlәrindәn nә ilә fәrqlәnir?

•

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

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

•

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

33 әhalinin vәsaiti,ictimai tәşkilatların könüllü yardımı vә s. hansı fonda aiddir?

•

әtraf mühitin mühafizәsinin ictimai fonduna
kommersiya bankı
dövlәt büdcәsi.
dünya bankı.

vergilәr.

34 Azәrbaycanda ekoloji fond nә vaxt yaradılmışdır?

•

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

35 әtraf mühitin çirklәnmәsinә görә ekoloji fondların ümumi gәlirlәrindә xüsusi çәkisi nә qәdәrdir?

•

2030%
5055%
1012%
8085%
4045%

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

•

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

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

•

bioloji
daimi
müvәqqәti
birbaşa
xüsusi

38 Ekoloji menecmentin mәqsәdi:
müәssisә vә tәşkilatlarda tәbiәti mühafizә fәaliyyәtini yaxşılaşdırmaqdır.
hüquqi vә fiziki şәxslәrin tәbiәtdәn istifadә fәaliyyәtindә hüquqlarını tәmin etmәkdir;

•

tәbiәtdәn sәmәrәli istifadә vә resurs qoruyucu fәaliyyәtdә beynәlxalq vә milli aktların tәlәblәrinә әmәl etmәkdir;
idarәetmәdә iqtisadi vә ekoloji maraqları tәmin etmәk vә tәhlükәsiz әmәk şәraiti yaratmaqdır;
tәbiәti mühafizә problemlәrinin hәlli üçün menecmentdәn istifadә maraqlarını artırmaqdır;

39 Ekoloji menecmentin әsasına aid deyil:

•

doğru cavab yoxdur.
әtraf mühitin keyfiyyәtinin idarә olunmasına;
ekoloji uçot vә auditә;
ekoloji balans vә nәzarәtә;
ekoloji planlaşdırma vә proqnozlaşdırma;

40 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;

41 Ekoloji menecmentdә işçi heyәtinin idarә olunması yollarından deyil:

•

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

42 Ekoloji menecment sisteminin elementlәrinә aid deyil:

•

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

43 Ekoloji lizinq digәr hansı sәlahiyyәtlәri hәyata keçirir?

•

•

alqı  satqı, sәlәm
subsidiyalar
kreditlәr
kompleks mübadilә
dotasiyalar

44 Çirklәnmә ilә әlaqәdar vәziyyәtin tәxminәn neçә faizindәn sığortalanmaq lazımdır?

•

100%  dәn
80%  dәn
20%  dәn
50%  dәn
60%  dәn

45 Ekoloji sığorta müqavilәlәri hansı müddәtә imzalanır?

•

2 il vә daha çox
5 il qәdәr
3 il müddәtinә
1 ilә qәdәr
yarım ilә

46 Müәssisәlәrin ekoloji fondlarının mәnbәyinә daxildir:

•

belә mәnbәlәr yoxdur
sığorta tariflәri
müәssisәnin gәlirlәri
sığorta mәnbәlәri
xidmәt bazasının vәsaiti

47 Müәssisәlәrin ekoloji fondları harada toplanır?

•

bankda xüsusi hesab kimi
maliyyә qurumlarında
regional fondlarda
faizli әmanәt kimi
ekoloji fond toplanmır

48 әtraf mühitin çirklәnmәsinә görә ödәnişlәr ekoloji fondun neçә faizini tәşkil edir?

•

4050%
2025%
8085%
5060%
3040%

49 Büdcәdәnkәnar ekoloji fondların yaradılmasında әsas mәqsәd nәdir?

•

kreditlәrin verilmәsi
elmi texniki layihәlәrin yaradılması
dövlәt banklarının yaradılması
ekoloji fondların tәşkili
müstәqil maliyyә strukturunun yaradılması

50 Azәrbaycanda neçәnci ildә ekoloji fond yaradılmışdır?

•

2005 – ci ildә
2000ci ildә
1990 cı ildә
1995 cı ildә
2003 cü ildә

51 әtraf mühitin mühafizәsi ictimai fondu nәdir?

•

könülü yardım
kreditlәr
bank vәsaitlәri
mәcburi vәsait
subsidiyalar

52 Tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin әsas mәnbәyi nәdir?

•

kreditlәr
şәxsi vәsaitlәr
köçürmә vәsaitlәr
dövlәt büdcәsi

•

banklar

53 Menecmentdә ekoloji fәaliyyәtin tәşkilinә aid deyil:

•

xüsusi sәlahiyyәtli mәsul şәxs vә bölmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi.
tәlәblәrin müәyyәnlәşmәsi vә daxili sәnәdlәşmәnin hazırlanıb tәtbiqi;
idarәetmә prosedurlarının hazırlanması;
vәzifә öhdәliklәrinin vә mәsuliyyәtin bölgüsü;
ekoloji fәaliyyәtin planlaşdırılmasına maraqlı tәrәf vә şәxslәrin cәlbi;

54 Ekoloji menecmentin funksiyalarından biri aşağıdakıdır:

•

doğru cavab yoxdur.
ekoloji öhdәliklәrә;
planlaşdırma;
balanslaşdırmaya;
ekoloji siyasәtә;

55 Ekoloji menecmentin prinsiplәrindәn deyil:

•

sәmәrәlilik.
mәqsәdyönlülük;
uzaqgörәnlik;
tәfәkkürә әsaslanma;
ardıcıllıq;

56 Ekoloji menecment konsepsiyasında mühüm rol oynayan funksiya:

•

yerlәşdirmәdir;
idarәetmәdir;
tullantıların utilizasiyasıdır;
sәmәrәlilikdir.
tәhlükәsizlikdir;

57 Ekoloji menecmentin prinsiplәri aşağıdakılardır: 1. Mәqsәdyönlülük; 2. Tәfәkkürә әsaslanma; 3. İqtisadi tәhlil; 4. Sәmәrәlilik; 5. Ardıcıllıq.
1, 2, 3.
1, 3, 5;

•

2, 4, 5;
1, 2, 5;
3, 4, 5;

58 Ekoloji menecmentin funksiyalarına aid deyil:

•

ekoloji marketinq;
planlaşdırma ;
uçot vә nәzarәt;
tәnzimlәnmә;
balanslaşdırma.

59 Operativ lizinq nәdir?

•

qeyrimüәyyәn müddәtә verilәn vә icarә vaxtı avadanlığın tam aşınmasını nәzәrdә tutan lizinq.
1 il müddәtә verilәn vә icarә vaxtı avadanlığın natamam aşınmasını nәzәrdә tutan lizinq.
35 müddәtә verilәn vә icarә vaxtı avadanlığın natamam aşınmasını nәzәrdә tutan lizinq.
45 illik müddәtә verilәn vә icarә vaxtı avadlığın natamam aşınmasını nәzәrdә tutan lizinq.
13 illik müddәtә verilәn vәicarә vaxtı avadanlığın tam aşınmasını nәzәrdә tutan lizinq.

60 Maliyyә lizinqi dedikdә nәzәrdә tutulur:

•

5 20 il müddәtinә verilәn vә avadanlığın aşınması tam başa çatan lizinq.
2030 il müddәtinә vә avadanlığın aşınması natamam başa çatan lizinq.
35 il müddәtinә verilәn vә avadanlığın aşınması tam başa çatan lizinq.
520 il müddәtinә verilәn vә avadanlığın aşınması tam başa çatmayan lizinq.
520 il müddәtinә verilәn vә avadanlığın aşınması natamam başa çatan lizinq

61 Lizbek lizinq dedikdә başa düşülür:

•

avadanlığın sahibi onu lizinq firmasına satır.
avadanlığın sahibi digәr firmadan icarәyә götürür.
avadanlığın sahibi onu lizinq firmasına satır vә eyni zamanda avadanlığı ondan icarәyә götürür.
avadanlığın sahibi onu icarәyә götürür.
avadanlığın sahibi onu lizinq firmasına satır vә eyni zamanda avadanlığı girov qoyur.

62 Ekoloji lizinq dedikdә nәzәrdә tutulur:

•

tәbiәti mühafizә avadanlığının müvәqqәti istifadәyә verilmәsi.
tәbiәti mühafizә avadanlığının icarәyә verilmәsi ilә bağlı yaranan mürәkkәb sosial münasibәtlәrinin mәcmusu.
tәbiәti mühafizә avadanlığının satılması ilә bağlı münasibәtlәri mәcmusu.
tәbiәti mühafizә avadanlığının daimi istifadәyә verilmәsi ilә bağlı yaranan mürәkkәb vә kompleks әmlak münasibәtlәrinin mәcmusu.
tәbiәti mühafizә avadanlığının müvәqqәti istifadәyә verilmәsi ilә bağlı yaranan mürәkkәb vә kompleks әmlak münasibәtlәrinin mәcmusu.

63 Ekoloji bazarda alıcılar neçә hissәyә bölünür

•

7
3
4
2
5

64 Ekoloji bazar alıcılarına daxildir

•

şirkәtlәr
Dövlәt orqanları
Birjalar
fiziki şәxslәr
müәssisәlәr

65 Operativ lizinq nәdir?

•

45 illik müddәtә verilәn vә icarә vaxtı avadlığın natamam aşınmasını nәzәrdә tutan lizinq.
35 illik müddәtә verilәn vә icarә vaxtı avadanlığın natamam aşınmasını nәzәrdә tutan lizinq.
13 illik müddәtә verilәn vә icarә vaxtı avadanlığın tam aşınmasını nәzәrdә tutan lizinq.
1 il müddәtә verilәn vә icarә vaxtı avadanlığın natamam aşınmasını nәzәrdә tutan lizinq.
qeyrimüәyyәn müddәtә verilәn vә icarә vaxtı avadanlığın tam aşınmasını nәzәrdә tutan lizinq.

66 Lizbek lizinq dedikdә başa düşülür:

•

avadanlığın sahibi onu lizinq firmasına satır vә eyni zamanda avadanlığı ondan icarәyә götürür.
avadanlığın sahibi digәr firmadan icarәyә götürür.
avadanlığın sahibi onu icarәyә götürür.
avadanlığın sahibi onu lizinq firmasına satır vә eyni zamanda avadanlığı girov qoyur.
avadanlığın sahibi onu lizinq firmasına satır.

67 Sığorta bütün çirklәnmә növlәrini әhatә edir?

•

әhatә edir
ekoloji sığorta mәşğuldur
çirklәnmә sığortalanmır
qismәn әhatә edir
әhatә etmir

68 Ekoloji lizinq neçә qrupa bölünür?

•

2
3
5
bölgüsü yoxdur
4

69 Operativ lizinqindә avadanlıq neçә il müddәtinә icarәyә verilir?

•

23 il
daha çox müddәtә
68 il
12 il
35 il

70 LizBek lizinqi nәdir?

•

avadanlıdın sahibi onu icarәyә götürür.
avadanlığın sahibi onu lizinq firmasına satır vә eyni zamanda avadanlığı girov qoyur.
avadanlıdın sahibi onu lizinq firmasına satır.
avadanlığın sahibi digәr firmadan icarәyә götürür
avadanlığın sahibi onu lizinq firmasına satır vә eyni zamanda avadanlığı ondan icarәyә götürür.

71 Çirklәnmәyә görә ödәnişlәrә daxildir:

•

ekoloji tәhsilin inkişafına
tәbii ehtiyatların istifadәsinә görә
tәbii xammalların emalına görә
zәhәrli maddәlәrin atmosferә atılmasına görә

•

tәmiz texnologiyanın tәtbiqinә görә

72 Çirklәnmәyә görә ödәnişlәrә daxildir:

•

tullantıların emalına görә
ekoloji tәhlükәsizliyin tәminatına görә
yeni texnikanın tәtbiqinә görә
tullantıların yerlәşmәsinә görә
әtraf mühitin keyfiyyәtinә görә

73 Şәhәrlәrdә sanitarqoruyucu yaşıllıq zonaları bölünür:

•

eni 501000 m;
eni 510 km;
eni 35 km;
eni 13 km;
eni 1,52 km.

74 Şәhәrlәrdә yaranan smoq tiplәrindәn deyil:

•

Tokio smoqu;
Alyaska smoqu;
London smoqu;
London vә Alyaska smoqu;
LosAnceles smoqu.

75 LosAnceles smoqu adlanır:

•

buzlu;
rütubәtli;
fotokimyәvi;
kimyәvi.
tozlu;

76 London smoqu adlanır:

•

tozlu smoq; ;
rütubәtli smoq; ;

•
fotokimyәvi smoq; ;
kimyәvi smoq;.
buzlu smoq;

77 Alyaska smoqu adlanır:

•

tozlu;
buzlu;
kimyәvi.
fotokimyәvi;
rütubәtli;

78 Şәhәrlәrin istehsalat zonalarından deyil

•

xüsusi tәyinat;
kommunal zonasına aiddir;
sәnaye zonasına aiddir;
mühәndis vә nәqliyyata aiddir;
sanitar qoruyucu zonalara aiddir.

79 Ekoloji bazarın vәziyyәtinin inkişafını proqnozlaşdıran metodlara aid deyil:

•

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

80 Ekoloji bazarın vәziyyәti qiymәtlәndirilir:

•

faktların vә şәraitin mәcmusu;
firmalardan asılılıq dәrәcәsi;
mal vә materialların olması.
kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişkәnliyi;
rәqabәt vәziyyәti;

81 Bazar tәdqiqatlarında istifadә olunan informasiya növlәri:

•

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

82 Ekoloji bazarın bölünmәsi istiqamәtlәri aşağıdakılardır:

•

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

83 Marketinq idarәetmә prosesi mәrhәlәlәrindәn deyil:

•

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

84 Ekoloji bazarın әsas seqmentindәn (bölunmә) deyil:

•

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

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

•

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

86 Ekoloji biznes nә demәkdir?

•

ekoloji sahibkarlıq
ekoloji menecment
ekoloji marketinq
idarәetmә
ekoloji lizinq

87 Tәbiәtdәn istifadәnin tәnzimlәnmәsinin hüquqi metodlarına aid deyil:

•

icarә.
fәal tәsәrrüfat bölgüsü;
mәcburi göstәriş;
tәqdimat;
özünüidarәnin mәhdudlaşdırılması;

88 Tәbiәtdәn istifadәnin tәnzimlәnmәsinin hüquqi metodlarından biri aşağıdakıdır:

•

nәzarәt.
әrazisahә quruluşu;
ödәnişlilik;
imperativ;
komplekslik;

89 Tәbiәtdәn istifadәnin tәnzimlәnmә prinsiplәrinә aid deyil:

•

ödәnişlilik.
qanunçuluq;
öncüllük;
planlaşdırma;
uyğunluq;

90 әtraf mühitin mühafizәsinin iqtisadi metodlarına aiddir:

•

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

informativ vә inzibati;

91 Tәbiәtdәn istifadәnin tәnzimlәnmәsinin hüquqi metodlarına aid deyil:

•

fәal tәsәrrüfat bölgüsü.
icarә;
mәcburi göstәriş;
tәqdimat;
özünüidarәnin mәhdudlaşdırılması;

92 Tәbiәtdәn istifadәnin tәnzimlәnmә prinsiplәrinә aid deyil:

•

ödәnişlilik.
qanunçuluğuna;
öncüllüyünә;
planlaşdırmasına;
uyğunluğuna;

93 әtraf mühitin mühafizәsinin iqtisadi metodlarına aiddir:

•

hüquqi vә qanunçuluğa.
komplekslilik vә qanunçuluğa;
subsidiyalar vә limitlәr;
plan vә proqnozlaşmaya;
informativ vә inzibatiliyә;

94 Tİnin tәnzimlәnmәsinin hüquqi metodlarına aid deyil:

•

icarә.
fәal tәsәrrüfat bölgüsü
mәcburi göstәriş;
tәqdimat;
özünüidarәnin mәhdudlaşdırılması

95 Komplekslilik Tİnin tәnzimlәnmәsinin hüquqi metodlarından hansına uyğundur?
nәzarәt
әrazisahә quruluşu

•

ödәnişlilik;
uyğun deyil
komplekslik;

96 Ödәnişlilik prinsipi tәbiәtdәn istifadәnin hansı göstәricisinә aiddir?

•

planlaşdırma;
qanunçuluq;
öncüllük
uyğunluq
tәnzimlәmә prinsipinә

97 Subsidiyalar vә limitlәr әtraf mühitin mühafizәsinin hansı göstәricilәrinә aiddir?

•

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

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

•

tәbii şәraitә
әmәk ehtiyatlarına
istehsal sahәlәrinә
tәbii ehtiyatlara
iqlim şәraitinә

99 әtraf mühitin mühafizәsinin iqtisadi metodlarına aiddir:

•

dövlәtlәr arasında müqavilә
kreditlәr
maliyyә sistemi
çirklәnmә sәviyyәsi
limitlәr sistemi

100 Su kadastrı neçә sahәni әhatә edir?

•

5
3
2
7
vahiddir

101 Tәbii mühit hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

tәbii şәrait faktoru
әhalinin maddi problemini
istehsalın maddi faktorun
texnoloji istiqamәti
maariflәndirmәni

102 Lisensiyalaşdırma sisteminә daxil olan icazәlәr neçә qrupa bölünür

•

7
4
2
5
3

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

•

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

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

•

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

105 2 il vә daha çox müddәtә imzalanan sığorta necә adlanır?

•

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

106 Ekoloji lizinq nәdir?

•

tәbiәti mühafizә avadnlıqlarının icarәsi
kredit vәsait almaq
qaytarılmamaq şәrti ilә icarә
tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin maliyyәlәşmәsi
bank işinin tәşkili

107 Ekoloji lizinq hansı prinsip әsasında fәaliyyәt göstәrir?

•

mülkiyyәt lizinqi formasında
dәyәrin birdәfәlik ödәnilmәsi prinsipi
qaytarmaq vә müddәt prinsipi
klassik lizinq formasında
investisiya prinsipi ilә

108 Xayrinq nәdir?

•

sayrinq
rentinq
kempinq
orta müddәtli әmәliyyat
tempinq

109 Standart,Lizbek,icarәdar hansı lizinqin formalarıdır?

•

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

•

standart, icarәdar, operativ

110 İdxal,ixrac hansı lizinqin formasıdır?

•

ixrac, regional.
daxili, xarici
idxal, ixrac
idxal, xaric
kәnar

111 Aşağıdakılardan hansı sığorta sisteminin әsas göstәricilәrindәn sayılmır?

•

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

112 Ekoloji risk dedikdә nәzәrdә tutulur:

•

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

113 Sığorta halı nәdir?

•

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

114 Aşağıdakı cavablardan hansı sığorta obyektinin mahiyyәtini ifadә edir?

•

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

•

sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә mәsuliyyәt riskinin hәcmidir.
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә ödәnişin hәcmidir.
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş sığorta haqqıdır.

115 Sığorta müqavilәsi imzalanarkәn hansı halda güzәşt nәzәrdә tutulur?

•

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

116 Aşağıdakı cavablardan hansı düzgündür?

•

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

117 Rentinq nәdir?

•

1 ilә qәdәrki әmәliyyat
5 ilә qәdәrki әmәliyyat
3 ilә kimi olan әmәliyyat
10 ilә qәdәrki әmәliyyat
2 ilә qәdәrki әmәliyyat

118 Orta müddәtli әmәliyyat necә adlanır?

•

sayrinq
rentinq
kempinq
xayrinq
tempinq

119 Maliyyә lizinqinin hansı formaları vardır?

•

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

120 Kәnar lizinqin hansı formaları vardır?

•

ixrac, regional.
daxili, xarici
idxal, ixrac
idxal, xaric
ixrac, daxil

121 Lizinq prosesindә neçә mәrhәlә ayrılır?

•

6
2
3
4
5

122 Aşağıdakılardan hansı lizinq prosesinin birinci mәrhәlәsinә aid deyil?

•

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

123 Ekoloji sığorta sisteminin әsas göstәricisinә daxil deyildir

•

sığorta müәssisәsi
sığorta riski
sığorta ödәnişinin hәcmi
sığorta haqqı
sığorta tariflәri

124 Ekoloji sığortanın әsas prinsipinә daxildir

•

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

125 Sığorta qiymәti nәdir

•

әmtәә qiymәti
sığorta yığımı
sığorta ödәnişinin illik dovriyyәsinin hәcmi
Sığortanın aparılması
Sığortanın hesablanması

126 Ekoloji sığorta mahiyyәti nәdir

•

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

127 Ekoloji lizinq nәdir

•

Müәssisәnin cәrimı ödәmәsi
ödәnişlәrin verilmәsi
tәbiәti mühafizә avadanlığının icarәsi
Rekultiviasiya işlәrinin aparılması
Müәssisәlәr arasında әlaqә

128 Klassik lizinq iştirakçıları neçә şәxsdәn ibarәt olur

•

10
4
3
2

•

6

129 İcarә müddәti nә qәdәr ola bilәr

•

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

130 Aşınma şәraitinә görә lizinqin qrupuna aiddir

•

Ciddi
tәcili
asılı
әmlak
operativ

131 Aşınma şәraitinә görә lizinqin qrupuna aiddir

•

müәssisә daxili
kredit lizinqi
maliyyә lizinqi
sığorta lizinqi
әmәliyyat lizinqi

132 Kәnar lizinqin formaları hansılardır

•

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

133 Lizinq prosesi neçә mәrhәlәyә ayrılır

•

4 mәrhәlәdә
2 mәrhәlәyә

•

3 mәrhәlәdә
5 mәrhәlәdә
7 mәrhәlәdә

134 Ekoloji sahibkarlığın mahiyyәti nәdir

•

insan fәallığın potensialıdır
Ticarәtin inkişafıdır
әvvәlcәdәn qiymәtlәndirmәdir
istehlakçıya mәslәhәtdir
ekoloji xidmәtdir

135 Sahibkarlıqda kimlәr uğur qazanır

•

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

136 Sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyası hansı ildә hazırlanmışdır

•

2010
2001
2005
1990
1985

137 1989cu ildә CERES tәşkilatı prinsiplәrini neçә şirkәt yerinә yetirmәyә razılıq verdi

•

101
80
81
60
100

138 CERES prinsiplәrinә aiddir

•

Istehsalın intensivlәşdirilmәsi
enerjiyә qәnaәt
Kompleks istehsal
Mühitin mühafizәsi
Tәbii ehtiyatların mühafizәsi

139 Ekoloji sahibkarlığın növlәri hansılarıdır

•

Vahid vә sabit
ciddi vә zәif
istehsal vә istehlak
yardımçı vә xüsusi
әsas vә kömәkçi

140 Kömәkçi ekoloji sahibkarlıq vәzifәsi

•

Biosferin mühafzәsi
qeyriekoloji istehsal sahәlәri
Ekoloji problemlәrin hәlli
Isthlakın tәşkili
Texnoloji avadanlıqların tәşkili

141 Ekoloji menecment nәdir

•

idarә etmәk üsuludur
Istifadә etmәkdir
Ticarәt formasıdır
Bazar münasibәtidir
Qәrarların verilmәsidir

142 Tәbiәtdәn kompleks istifadәyә görә lisenziyalar nәyә aiddir

•

sistemә daxil olan icazә qrupuna
aztullantılı texnologiyaya
istifadә netodlarına
әhalinin tәbiәtdәn istifadәsinә
kompleks istehsallara

143 Xüsusi lisenziyalar nәdir

•

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

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

•

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

145 Tәbiәtdәn istifadәnin böyük problemlәri hansı sәviyyәdә hәll oluna bilәr

•

Rayon
regional
Iqtisadi
Inzibati
Baza

146 Tәbiәti mühafizәnin regional roblemlәrinin hәlli neçә hissәdәn ibarәtdir

•

6
4
2
5
3

147 Keyfiyyәt – kәmiyyәt problemlәrinin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil

•

Yüksәk kapital tutumu
problemin arasında әlaqәnin mürәkkibliyi
problemin vәziyyәtinin tәhlili
Perspektivlilik

Mәqsәdә nil olmanın alternativliyi

148 Regional proqramın hazırlanması mәrhәlәsinә

•

Dövlәt orqanlarının nәzarәti
Proqramın әvvәldәn tәrtibi
proqramın mәqsәdi vә ilkin tәhlili
Tәrtibә çәkilәn xәrclәr
Layihәlәrin tәrtibatı

149 Regional proqramın hazırlanması mәrhәlәsinә aiddir

•

proqramın kompleks mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşmәsi
proqramın alternativliyi
proqramın vacibliyi
proqramın sәmәrәliliyi
sәnәdlәrin maliyyәlәşdirilmәsi

150 Regional proqramın hazırlanması mәrhәlәsinә aiddir

•

layihәnin maliyyәlәşmәsi
seçilmiş variantın araşdırılması
Proqnozun veilmәsi
Komplekslilik sәviyyәsinin seçilmәsi
Proqrama aid deyil

151 Normativ proqramın son nәticәsi nәdir

•

son nәticәdir
kompleks sәnәddir
dövlәt sәnәddir
ilkin araşdırmadır
regional proqramdır

152 Aşağıdakı cavablardan hansı sığorta obyektinin mahiyyәtini ifadә edir?

•

sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә mәsuliyyәt riskinin hәcmi.
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә dәymiş ziyanın hәcmi.

sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә ödәnişin dağılmış obyektlәrin sayı.
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş sığorta haqqı.
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә ödәnişin hәcmi.

153 Sığorta müqavilәsi imzalanarkәn hansı halda güzәşt nәzәrdә tutulur?

•

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

154 Orta müddәtli әmәliyyat necә adlanır?

•

sayrinq әmәliyyatı
rentinq әmәliyyat
kempinq әmәliyyatı
xayrinq әmәliyyatı
tempinq әmәliyyatı

155 Sığorta sisteminin әsas göstәricilәrinә aid deyil:

•

sığorta ödәnişinin hәcmi
sığorta riski.
sığorta funksiyası
sığorta tariflәri.
sığorta haqqı

156 Sığorta hadisәsinin vә itkisinin yaranma ehtimalı nә adlanır?

•

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

157 CERES әmәkdaşlığının әsas mәqsәdi

•

•

dәyişәn texnologiyaları tәbii mühitә uyğunlaşdırmaqdәyişәn texnologiyaları tәbii mühitә uyğunlaşdırmaq
әtraf mühitin bәrpası
Tәbii ehtiyatların qorunmasına yardım
aztullantılı texnologiya tәtbiq etmәk
yeni texnologiyaları cәlb etmәk

158 Çirklәnmәyә görә ödәnişlәrin hәcmi bu amillәrdәn asılı deyil:

•

Tәbiәti mühafizә xәrclәri.
Yeni texnologiyanın tәtbiqi.
Zәrәrli maddәlәrin nisbi tәhlükә әmsalı.
Tullantıların ümumi hәcmi.
Tullantıların tәrkibi.

159 Suyun çirklәnmәsinә görә ödәnişin hәcmi asılı deyil:

•

Tullantılırın hәcmindәn.
Tullantıların tәrkibindәn.
Regionların ekoloji vәziyyәtindәn.
Tullantıların nisbi tәhlükә әmsalından.
Qlobal ekoloji fonddan.

160 Suyun çirklәnmәsinә görә ödәnişin hәcmi asılıdır:

•

Tәbiәti mühafizә xәrclәri
İstismarın izn hәddi.
Konsentrasiyanın izn hәddi.
Mühitin ekoloji vәziyyәti
Tullantıların izn hәddi.

161 Tәbii resurslardan istifadәyә görә ödәniş müәyyәnlәşdirilir:

•

Onların iqtisadi qiymәtlәndirilmәsi;
Onların tәrkibi;
Onların yatım şәraiti.
Onlardan istifadәnin hәcmi.
Doğru cavab yoxdur.

162 Tәbii resurslardan istifadәyә görә ödәnişlәr sisteminin elementlәrindәn deyil:

•

Ödәniş növüdür.
Ödәnişlәrin istifadә qaydalarıdır.
Ödәnişlәrin xәrclәnmә üsullarıdır.
Ödәnişlәrin tutulmasıdır.
Ayrıayrı ödәnişlәrin miqdarının müәyyәn olunması üsullarıdır.

163 Tәbii resurslardan istifadәyә görә ödәnişlәrin prinsiplәrindәn deyil:

•

ödәniş yükünün istehlakçıların üzәrinә yıxılmasına yol verilmәlidir.
Ödәnişlәrin miqdarı aşağı keyfiyyәtli resursa görә yüksәk olmalıdır.
Daha keyfiyyәtli resursa görә yüksәk olmalıdır.
Ödәnişin hәcmi o sәviyyәdә olmalıdır ki, xammal tutumunun azaldılmasını stimullaşdırsın vә ya xammalın әvәz olunmasını tәmin etsin.
istifadә olunmayan tәbii ehtiyatlar iqtisadi cәhәtdәn qiymәtlәndirilmәsidir.

164 Torpaqlardan istifadәyә görә ödәniş formalarından deyil:

•

İcarә haqqına
Torpaq vercisinә.
Doğru cavab yoxdur.
Torpağın keyfiyyәtinә
Torpağın normativ qiymәtinә

165 Tәbiәti mühafizә xәrclәri bu amillәrdәn asılı deyil:

•

Zәrәrli maddәlәrin nisbi tәhlükә әmsalı.
Tullantıların ümumi hәcmi.
Tullantıların tәrkibi
Çirklәnmәyә görә ödәnişlәrin hәcmindәn
Yeni texnoloqiyanın tәtbiqi.

166 Regionların ekoloji vәziyyәti ilә suyun çirklәnmәsi arasında asılılıq:

•

çirklәnmәyә görә ödәnişin hәcmindәn
Tullantılırın hәcmindәn
Qlobal ekoloji fonddan.
Tullantıların tәrkibindәn.

Tullantıların nisbi tәhlükә әmsalından.

167 Mühitin ekoloji vәziyyәtindәn asılıdır:

•

İstismarın izn hәddindәn.
Tәbiәti mühafizә xәrclәrindәn
Tullantıların izn hәddindәn.
Konsentrasiyanın izn hәddindәn.
suyun çirklәnmәsinә görә ödәnişin hәcmi

168 İqtisadi qiymәtlәndirmәyә görә nә müәyyәnlәşdirilir?

•

tәbii resurslardan istifadәyә görә ödәniş
Onlardan istifadәnin hәcminә görә.
Doğru cavab yoxdur
Onların tәrkibinә görә;
Onların yatım şәraitinә görә.

169 Ödәnişlәrin xәrclәnmә üsulları ödәniş sisteminin elementinә daxildir?

•

daxil deyil
Ödәniş növü
Ayrıayrı ödәnişlәrin miqdarının müәyyәn olunması üsulları.
Ödәnişlәrin tutulması
Ödәnişlәrin istifadә qaydaları.

170 Ödәnişlәrin miqdarı aşağı keyfiyyәtli resursa görә olmalıdırhansı prinsipә uyğun gәlir?

•

ödәniş yükünün istehlakçıların üzәrinә yıxılmasına yol verilmәlidir.
Tәbii resurslardan istifadәyә görә ödәniş prinsipi
Daha keyfiyyәtli resursa görә yüksәk olmalıdır.
Ödәnişin hәcmi o sәviyyәdә olmalıdır ki, xammal tutumunun azaldılmasını stimullaşdırsın vә ya xammalın әvәz olunmasını tәmin etsin.
istifadә olunmayan tәbii ehtiyatlar iqtisadi cәhәtdәn qiymәtlәndirilmәsidir.

171 Torpağın keyfiyyәti ondan istifadәyә görә ödәniş formalarına aiddir:
Doğru cavab yoxdur
Torpaq vergisi.

•

İcarә haqqı
İcarә haqqı
yox

172 Konsentrasiyanın izin hәddi müәyyәn olunur:

•

Hәr bir şәhәr .
Bütün kimyәvi elementlәr.
Bütün komponentlәr .
Dәniz vә içmәli sular.
Tәbii ünsürlәrdә rast gәlinә bilәn hәr bir kimyәvi birlәşmә vә element.

173 Mobil telefonlar insanlara hansı mәnfi tәsiri ilә seçilir?

•

Exo.
Radioaktiv şüalanma.
Radio dalğaları.
Elektromaqnit sahәsi.
Sәsküy.

174 Tәlәbat termininә aiddir:

•

Fәaliyyәt növüdür.
Abstrakt
Sosial qruppu әhatә edir
İnsanların yaşayış tәrzi.
Özünü bәrpa qabiliyyәti.

175 Meşәlәrin çirklәnmәsi

•

әtraf mühitin keyfiyyәti
Әrazi istehsal komplekslәri
Tәbii әrazi komplekslәri
Sәnaye qovşaqları.
Şәhәrlәr.

176 Tәbii ünsürlәrә nәlәri aid edirlәr?

•

ozonosfer
biosfer
litosfer
tәbii şәrait
su,torpaq,hava vә s.

177 Tәbii mühitә icazә verilәn tәsir norması nәdir?

•

Texniki tәhlükәsizlik.
keyfiyyәt normativi
Maddәlәrin kimyәvi fәallığı.
Ekoloji tәhlükәsizlik
İqtisadi tәhlükәsizlik.

178 Tәbii mühitin qorunması nәyi tәlәb edir?

•

Meliorasiyanın inkişafı.
Sәnayeni inkişaf etdirmәk.
Yeni mәhsul növlәri tapmaq.
genetik fondun saxlanması
Yeni kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrinin inkişafı.

179 Tәbii ünsürlәrdә kimyәvi birlәşmә vә element üçün nә tәlәb olunub?

•

konsentrasiyanın izn hәddi
Bütün kimyәvi elementlәr üçün.
Bütün kompanentlәr üçün.
Dәniz vә içmәli sular üçün.
Tәbii ünsürlәrdә rast gәlinә bilәn hәr bir kimyәvi birlәşmә vә element üçün.

180 Elektromaqnit sahәsi nәlәr vasitәsilә yarana bilir?

•

Sәsküy.
Radioaktiv şüalanma.
Radio dalğaları.
mobil telefonlar
Exo.

181 Texnogen dәyişiliklәn bir – birindәn nәyә görә fәrqlәnirlәr?

•

tәbii amillәrә görә
mütәxәssislәrә görә
tәsir dairәsinә görә
forma vә miqyasına görә
sosial – iqtisadi göstәricilәrinә görә

182 Tәbiәtlә cәmiyyәt arasında әlaqә necә mәrhәlәdә baş verir?

•

5
2
4
6
3

183 Tәlabat anlayışı nәdir?

•

Fәaliyyәt növüdür.
Abstrakt termindir.
Sosial qruppu әhatә edir.
İnsanların yaşayış tәrzi.
Özünü bәrpa qabiliyyәti.

184 Tәbii komponenlәr (ünsürlәr) hansılardır?

•

Tәbii ehtiyatlar, şәrait.
Hidrosfer, Biosfer.
Biosfer, Litosfer.
Od, bitki vә heyvanat Alәmi.
Torpaq, su, hava, günәş enerjisi.

185 әtraf mühitin keyfiyyәt göstәricilәri hansılardır?

•

Ekoloji normativlәr.
Әrazi istehsal komplekslәri.
Tәbii әrazi komplekslәri.
Sәnaye qovşaqları.

Şәhәrlәr.

186 Keyfiyyәt normativi nәdir?

•

Texniki tәhlükәsizlik.
Tәbii mühitә icazә verilәn tәsir norması.
Maddәlәrin kimyәvi fәallığı.
Ekoloji tәhlükәsizlik.
İqtisadi tәhlükәsizlik.

187 Genetik fondun saxlanması üçün nә etmәk lazımdır?

•

Meliorasiyanın inkişafı.
Sәnayeni inkişaf etdirmәk.
Yeni mәhsul növlәri tapmaq.
Tәbii mühitin qorunması.
Yeni kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrinin inkişafı.

188 әtraf mühit nәdir?

•

İnfrastruktur.
Sәnaye qovşaqları.
Obyektә tәsir edәn mühit.
İqlim mühiti.
Sosial mühit.

189 Ekoloji iqtisadi sistemlәrin hansı tәrkib hissәlәri var?

•

Tәbii әrazi komplekslәri vә әrazi istehsal komplekslәri.
Mәhәlli әrazi istehsal komplekslәri.
Sәnaye qovşaqları.
İqtisadi rayonlar.
Sәnaye qovşaqları vә iqtisadi rayonlar.

190 Tәsәrrüfat fәaliyyәti nәticәsindә әtraf mühit hansı tәsirә mәruz qalır?
Biokimyәvi.
Radioaktiv.

•

Erroziya.
Fiziki, kimyәvi, bioloji vә radioaktiv.
Denudasion.

191 Ekoloji normativlәr lazımdır:

•

Su elektrik stansiyaların tikilmәsi üçün.
Tәbii ehtiyatların qorunması üçün.
İnsanların ekoloji tәhlükәsizliyi üçün.
Qoruqların yaradılması üçün.
Körpülәrin tikilmәsi üçün.

192 әtraf mühitin keyfiyyәt normativlәrinә aiddir.

•

İnsan potensialının inkişaf indeksi.
KİH, TİH.
Ümumdaxili mәhsul.
Ümummilli mәhsul.
Yoxsulluq indeksi.

193 Optimal sәsküy fonu nә qәdәrdir?

•

10 db
90 db
50 db
100 db
20 db

194 Obyektә tәsir edәn mühit necә adlanır?

•

İnfrastruktur
Sәnaye qovşaqları
әtraf mühit
İqlim mühiti
Sosial mühit.

195 [Yeni sual]Tәbii әrazi komplekslәri vә әrazi istehsal komplekslәri nәdir?

•

•

ekoloji iqtisadi sistemlәrin tәrkib hissәsi
Mәhәlli әrazi istehsal komplekslәri.
Sәnaye qovşaqları
İqtisadi rayonlar
Sәnaye qovşaqları vә iqtisadi rayonlar.

196 әtraf mühitin keyfiyyәti nәdir?

•

Meşәlәrin çirklәnmәsi
Suyun çirklәnmәsi.
Atmosferin çirklәnmәsi
Torpağın çirklәnmәsi
ekoloji norma

197 Fiziki,kimyәvi,bioloji vә radioaktiv çirklәnmәlәr nәdir?

•

Başqa planetlәrdәn gәlmәlәr.
Meşәlәr.
Heyvanlar.
tәsәrrüfat fәaliyyәti nәticәsindә
İnsanlar

198 İnsanların ekoloji tәhlükәsizliyinә aid edilir:

•

Texniki tәhlükәsizlik.
Tәbii mühitә icazә verilәn tәsir norması
ekoloji normativlәr
Ekoloji tәhlükәsizlik
İqtisadi tәhlükәsizlik

199 KİH,TİH nәyin göstәricilәridir?

•

İnsan potensialının inkişaf indeksi.
keyfiyyәt normativi
Ümumdaxili mәhsul.
Ümummilli mәhsul.
Yoxsulluq indeksi.

200 Ekoloji norma nәdir?

•

Meşәlәrin çirklәnmәsi.
Suyun çirklәnmәsi.
Atmosferin çirklәnmәsi.
Torpağın çirklәnmәsi.
Әtraf mühitin keyfiyyәti.

201 Desibel hansı çirklәnmәnin vahididir?

•

sürәt vahididir
maye tullantı
sәsküy
bәrk tullantı
toz tullantıları

202 Sәnaye tullantıları ilә torpaq, su vә atmosferin çirklәnmәsi nә ilә nәticәlәnir?

•

tәbii sәrvәtlәrlә
istehsalın
ETT әhatәli olması ilә
istehsalın tәbii mühitә tәsiri ilә
milli maraqlar ilә

203 Cәmiyyәtin inkişafın mühüm göstәricilәrindәn biridir:

•

sosial – iqtisadi göstәrici
iqtisadi tәlәbat
ekoloji – iqtisadi maraqlar
maksimum istehsal
texnogen tәsir

204 Ekoloji marketinq nәdir?

•

istehsal vә istehlak statistikasını öyrәnәn sahәdir.
ekoloji bazarın vәziyyәtinin öyrәnilmәsinә yönәlәn idarәetmә fәaliyyәtinin növüdür;
tәbii resurs bazarı, enerji resursları vә tәbiәtdәn istifadә sahәsindә idarәetmәdir;
xammal bazalarının tarixi haqqında elmdir;

ekoloji bazarın vәziyyәtini analiz edәn bir sistemdir;

205 Ekoloji bazarın konyukturasının (vәziyyәtinin) öyrәnilmәsinin vacib mәrhәlәsi:

•

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

206 Ekoloji bazarda ümumi informasiya mәnbәyi:

•

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

207 Ekoloji bazarda kommersiya informasiya mәnbәyi:

•

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

208 Ekoloji bazarda xüsusi informasiya mәnbәyi:

•

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

209 Ekoloji marketinqdә ekspert qiymәtlәndirmә materiallarından istifadә olunur:

•

iqtisadiriyazi modellәşdirmәdәn.
ekoloji bazarın vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindәn;

•

iqtisadi proqnozların hesablanmasından;
ekoloji bazarın planlaşdırılmasından;
satışın stimullaşdırılmasından;

210 Ekoloji bazarda satışın stimullaşdırıcı tәdbirlәrinә aid deyil:

•

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

211 Ekoloji bazarın gigiyenik seqmentinә (bölünmә) aiddir:

•

tәmizlәyici qurğuların satışına;
meş әvә su resurslarının satışına;
ekoloji tәmiz mal vә mәhsulların satışına;
enerji resurs növlәrinin satışına;
tullantıları emal edәn texnologiyaların satışına.

212 Ekoloji bazarda alıcılar bölünür:

•

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

213 Marketinqin funksiyaları:

•

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

214 әtraf mühitin mühafizәsinin idarә olunması üsullarına daxildir?

•

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

215 әtraf mühitin çirklәnmәsinә görә vergilәr necә toplanır.

•

investiya yolu ilә
lәng
mәqsәdli
sәrbәst
çevik

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

•

girov sisteminin
qrantların
ssudaların
inzibati vergilәr
şәrait yaratmır.

217 Ekologiya hüquqi hansı göstәrici ilә tәnzimlәnir?

•

müәssisәlәrin gәlirlәri
Ekologiya vә TS Nazirliyinin qәrarları
elmin inkişafı.
ekologiya sahәsinә aid qanunvericilik aktı
tәbii resursların stimullaşdırılması

218 Ekoloji biznes әsas prinsiplәri hansı sәnәddә verilir?

•

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

219 Kömәkçi ekoloji sahibkarlıq hansı istehsal sahәlәri ilә әlaqәdardır?

•

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

220 Tәbiәtdәn istifadәnin regional problemlәri üçün sәciyyәvidir:

•

normativ proqram mәqsәdli yanaşma.
qiymәt vә tәlәblәrin qeyri müәyyәndir;
mövcud texnika vә mәlumatların mükәmmәl olmamasıdır;
perspektivlik vә kapital tutumudur;
mәqsәdә nail olmanın alternativliyidir;

221 Regional proqramın hazırlanması mәrhәlәlәrindәn deyil;

•

doğru cavab yoxdur.
proqramın kompleks mәqsәdinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
proqramın mәqsәdi vә ilkin vәziyyәtinin tәhlili;
proqramın variantlarının formalaşması vә әn sәmәrәlisinin seçilmәsi;
proqnozun idarә olunmasının tәşkilati strukturunun müәyyәnlәşdirilmәsi;

222 Şәhәrlәrin özünәmәxsus spesfik xüsusiyyәtlәrindәn (mühitindәn) deyil:

•

havanın tozlu olması su buxarının kondensasiya olmasına şәrait yaradır.
şәhәr özünәmәxsus biokimyәvi әyalәtdir;
şәhәrlәrdә atmosferin şәffaflığı vә su hövzәlәri daha çox çirklәndirilir;
şәhәrlәrdә bitki örtüyü sıx olur;
şәhәrlәrdә hava normadan çox qızır;

223 İri şәhәrlәrdә ekoloji vәziyyәtin gәrginliyi asılıdır:

•

yaşıllıq sahәlәrinin normadan az olmasıdır
şәhәrlәrdә әhalinin sıx cәmlәşmәsidir;
şәhәrlәrdә sәnaye sahәlәrinin sürәtli inkişafıdır;
antropogen tәsirin yüksәk olması vә әhali sıxlığından;

•

nәqliyyatın sürәtli inkişafıdır;

224 Sәnaye müәssisәlәrini şәhәr әtrafında yerlәşdirirkәn ilkin nәzәrә alınan amillәrdәndir:

•

әrazinin torpaqbitki örtüyünün vәziyyәti;
әrazidә hakim külәyin istiqamәti vә gücü;
әrazidә yağıntıların miqdarı vә su mәnbәlәri;
әrazinin tәbii landşaftlarının dәyişmә vәziyyәti.
әrazinin ekoloji vәziyyәti;

225 Şәhәrlәrdә әtraf mühitin әsas çirklәnmә mәnbәlәrinә aid deyil:

•

yanacaq sәnayesi.
әlvan metallurgiya;
kimya sәnayesi;
yüngül sәnaye;
energetika sәnayesi;

226 Urboekologiya zonalarında çirklәndirici mәnbәlәr bölünür: 1) atqılar; 2) su axını; 3) kimyәvi tullantılar; 4) bәrk tullantılar; 5) üzvi tullantılar.

•

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

227 Tәbiәtdәn istifadәnin idarә olunmasının birbaşa inzibati tәnzimlәnmәsinә aiddir:

•

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

228 Qeyrifiskal üsullara aiddir
әtraf mühitin çirklәnmәsinә görә vergi vә cәrimәlәrә.
tәbiәtdәn istifadәnin lisenziyalaşdırılmasına;

•

әtraf mühitin mühafizәsi tәdbirlәrinin maliyyәlәşdirilmәsinә;
tәbiәti mühafizә şәrtlәrinin tәtbiqi vә hüquqi şәraitin dәyişmәsinә;
özәl tәsәrrüfat tәşәbbüslәrinin stimullaşdırılması vә ekoloji siyasәtә;

229 Tәbiәtdәn istifadә hüququ:

•

tәbii ehtiyatlar haqqında qanunvericilik toplumudur;
tәbiәtdәn istifadә üzrә tәşkilatı –texniki tәdbirlәr planıdır;
әtraf müşitin müşafizәsini tәnzimlәyәn qanunlar toplumudur;
tәbii resurs potensialından istifadә planıdır;
tәbii ehtiyatlardan istifadә üzrә münasibәtlәri tәnzimlәyәn normalar sistemidir;

230 Ekologiya hüququnun predmeti:

•

ictimai münasibәtlәrin hüquqi sistemidir.
müxtәlif ekoloji sistemlәrin arasındakı münasibәtlәr;
vәtәndaşlar vә tәşkilatlar arasında istehsalat münasibәtlәridir;
gәlәcәk nәsillәr naminә әtraf mühitin mühafizәsi üzrә tәdbirlәr sistemidir;
insanın yaşayış mühitini tәmin edәn obyektlәrin mәcmusudur;

231 Hüquqi tәnzimlәmә metodu:

•

әtraf mühitin mühafizәsini tәnzimlәyәn hüquqi qanunlar toplusudur.
ictimai münasibәtlәrә dövlәt tәrәfindәn hüquqi tәsir üsuludur;
tәbiәtdәn istifadәyә hüquqi tәsir üsuludur;
sosial sistemlәrә dövlәtin hüquqi tәsir üsuludur;
tәbiәtdәn istifadә münasibәtlәrinә tәnzimlәyәn hüquqi normalardır;

232 Ekologiya hüququnun mәnbәlәrinә aiddir:

•

doğru cavab yoxdur
cәmiyyәtlә tәbiәtin qarşılıqlı tәsirindәn yaranan münasibәtlәri tәnzimlәyәn normativ hüquqi aktlar;
mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafını vә yerlәşdirilmәsini tәnzimlәyәn normativ hüquqi aktlara;
istehsalın inkişafını tәnzimlәyәn hüquqi sәnәdlәr toplusuna;
tәbiәti mühafizә qәrar vә qanunları toplusuna;

233 Tәbiәtdәn istifadә hüququ nәdir?

•

tәbiәtdәn sәmәrәli istifadәni tәnzimlәyәn normalar sistemidir.
tәbii mühitin mühafizәsini tәnzimlәyәn normalar sistemidir;
әtraf mühitin mühafizәsini tәnzimlәyәn normalar sistemidir;
torpaqdan istifadә hüququnu tәnzimlәyәn normalar sistemidir;
tәbii ehtiyatlardan istifadә üzrә münasibәtlәri tәnzimlәyәn normalar sistemidir;

234 Tәbiәtdәn istfadә hüququnun növlәrindәn deyil:

•

meşә fondundan istifadә hüququdur.
torpaqdan istifadә hüququdur;
yerin tәkindәn istifadә hüququdur;
cansız tәbiәtdәn istifadә hüququdur;
atmosfer vә sulardan istifadә hüququdur;

235 İctimai tәhlükәlilik dәrәcәsinә görә ekoloji hüquq pozuntuları bölünür:

•

ekoloji vergi vә cәrimәlәrә.
ekoloji mәsuliyyәt vә sәlahiyyәtә;
ekoloji cәza vә cәrimәlәnmә;
ekoloji xәta vә cinayәtlәrә;
ekoloji hәvәslәndirmә vә kompensasiyaya;

236 Beynәlxalq ekologiya hüququ:

•

doğru cavab yoxdur.
әtraf mühitin fiziki vә digәr tәsirlәrdәn mühafizәsi sahәsindә beynәlxalq hüquq normasıdır;
insanla tәbiәtin qarşılıqlı tәsirini tәnzimlәyәn beynәlxalq hüquq normasıdır;
yer kürәsinin tәbii ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә vә qlobal miqyasda әtraf mühitin zәrәrli tәsirlәrdәn mühafizәsinin pozulmasına görә beynәlxalq mәsuliyyәtdir;
beynәlxalq hüquq norma vә prinsiplәrinin pozulmasına görә beynәlxalq mәsuliyyәtdir;

237 Aşağıdakılardan hansı antropogen tәsir üzrә ekoloji monitorinqin әsas mәsәlәlәrinә daxildir?

•

әhalinin miqrasiyasina nәzarәt.
kәnd tәsәrrüfatının yerlәşmәsinә nәzarәt.
antropogen tәsir mәnbәlәrinә vә tәsir amillәrinә nәzarәt.
nәqliyyat vasitәlәrinә nәzarәt.
sәnaye müәssisәlәrinә nәzarәt

238 Aşağıdakılar hansı monitorinqin praktiki istiqamәtlәrinә aid deyil?

•

әhalinin miqrasiyasının nizamlanması.
әtraf mühitin vәziyyәtinә vә ona tәsir edәn amillәrә nәzarәt etmәk.
әtraf mühitin faktiki vәziyyәti vә çirklәnmә sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk.
çirklәndiricilәrin tәsirindәn әtraf mühitdә yarana bilәcәk vәziyyәtin proqnozu.
bu vәziyyәtin qiymәtlәndirilmәsi.

239 Monitorinqin tәsir amillәrinә aid deyil?

•

sәnaye müәssisәlәrinin çirklәndirilmәsi başa düşülür.
monitorinqin tәsir amili dedikdә müxtәlif kimyәvi çirklәndiricilәrin tәsiri başa düşülür.
müxtәlif kimyәvi çirklәndirici, müxtәlif tәbii vә fiziki tәsir amillәri başa düşülür.
müxtәlif tәbii tәsir amillәri başa düşülür.
müxtәlif fiziki tәsir amillәri başa düşülür.

240 Çirklәndirici mәnbәlәrinin monitorinqi dedikdә başa düşülür:

•

bir nöqtәdә yerlәşәn mәnbәnin.
yerini dәyişmәyәn mәnbәyin monitorinqi.
yerini dәyişmәyәn, bir nöqtәdә yerlәşәn mәnbәyin, hәrәkәtdә olan nәqliyyat vasitәlәrinin vә müәyyәn bir sahәnin
Hәrәkәtdә olan nәqliyyat vasitәlәrinin.
müәyyәn bir sahәnin.

241 Regional monitorinq sistemi nәzarәti hәyata keçirir:

•

dünyada gedәn proseslәrә nәzarәt.
hәr hansı bir ölkә daxilindә olan monitorinq.
inzibati rayon daxilindәki monitorinq.
hәr hansı bir şәhәr daxilindәki monitorinq.
hәr hansı bir region daxilindәki monitorinq

242 Aşağıdakılardan hansı kompleks ekoloji monitorinqin vәzifәlәrinә daxildir?

•

yaranmış neqativ halların lәğv vә ya tәsirinin azaldılması üçün tәdbirlәr hazırlamaq.
ekoloji sistemin vә insanların mәskunlaşma sahәlәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi.
göstәrilәn sahәlәrdә baş vermiş dәyişikliklәrin sәbәbinin müәyyәn edilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi.
ekoloji vә yaşayış sahәlәrinin müayinәsinin keçirilmәsi.

•

qarşılıqlı tәrәflәrin qaneedici qәrarlar qәbul etmәyә yönәlmiş mәslәhәtlәşmәlәri.

243 Aşağıdakı cavablardan hansı ekoloji auditin predmetinә aid deyil?

•

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

244 Aşağıdakılardan hansı auditorun vәzifәsinә aid deyil?

•

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

245 Aşağıdakılardan hansı ekoloji audit mәrhәlәsinә aid deyil?

•

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

246 Ekoloji audit sisteminin yaradılmasında iştirak etmir.

•

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

247 Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin ekoloji ekspertizası.

•

iqtisadi siyasәtin әsasıdır.
dövlәt ekoloji nәzarәtinin әsas funksiyalarından biridir.

•
ekoloji tәhsilin bir formasıdır.
ekoloji maariflәndirmә vasitәsidir.
demoqrafik siyasәtin tәrkib hissәsidir.

248 Ekoloji proqnozlaşdırma nәdir?

•

havanın әvvәlcәdәn proqnozunun verilmәsidir.
tәbii ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsi.
tәbii resurs potensialının vә tәbii ehtiyatlara tәlabatın dәyişilmәsinin qabaqcadan deyilmәsi vә görülmәsidir.
ekoloji siyasәtin işlәnib hazırlanmasıdır.
tәbii ehtiyatlardan istifadәnin idarә olunmasıdır.

249 Aşağıdakılardan hansı genetik vә normativ üsulların sintezinin kömәkliyi ilә müәyyәnlәşdirilmir?

•

tәbiәti mühafizәnin mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn olunması.
real ehtiyat vә imkanların olması.
istehlak normativ vә mәhdudiyyәtlәri.
elmitexniki tәrәqqi ilә şәrtlәnәn texnoloji imkanlar vә real inkişaf istiqamәtlәri.
tәbii mühitin keyfiyyәtini göstәrәn normativ vә izn hәddlәri.

250 Sәnaye müәssisәsinin ekoloji pasportu nәdir?

•

müәssisә ilә әtraf mühit arasında qarşılıqlı әlaqә vә tәsirin xüsusiyyәtlәrinә әks etdirәn kompleks sәnәd.
tullantıların, çirklәnmәnin izn hәddlәri haqqında sәnәd.
tәsәrrüfat vә digәr fәaliyyәtlәrә icazә verәn ekoloji tәlәblәr.
әtraf mühitin çirklәnmәsinә görә ödәnişlәrin miqdarı haqqında sәnәd.
cәrimә sanksiyaların şәrtlәri haqqında sәnәd.

251 Antropogen tәsir mәnbәlәrinә vә tәsir amillәrinә nәzarәt nә adlanır?

•

antropogen tәsir üzrә ekoloji monitorinq
nәqliyyat vasitәlәrinә nәzarәt.
sәnaye müәssisәlәrinә nәzarәt
әhalinin miqrasiyasina nәzarәt.
kәnd tәsәrrüfatının yerlәşmәsinә nәzarәt.

252 әhalinin miqrasiyasınin nizamlanması hansı monitorinqin tәrkib hissәsidir?

•

•

monitorinq sisteminә daxil deyil
әtraf mühitin vәziyyәtinә vә ona tәsir edәn amillәrә nәzarәt etmәk
әtraf mühitin faktiki vәziyyәti vә çirklәnmә sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk.
çirklәndiricilәrin tәsirindәn әtraf mühitdә yarana bilәcәk vәziyyәtin proqnozu.
bu vәziyyәtin qiymәtlәndirilmәsi

253 Monitorinq sözünün mәnası latıncadan tәrcümәdәn nәdir?

•

çirklәnmәni azaltmaq
öyrәnmәk
nәzәr salmaq
nәzәr salmaq
uzlaşdırmaq

254 Hәr hansı bir region daxilindә gedәn proseslәr hansı monitorinq adlanır?

•

dünyada gedәn proseslәrә.
hәr hansı bir ölkә daxilindә gedәn proseslәrә.
hәr hansı bir ölkә daxilindә gedәn proseslәrә.
hәr hansı bir şәhәr daxilindә gedәn proseslәrә.
regional monitorinq sistemi

255 Qarşılıqlı tәrәflәrin qaneedici qәrarlar qәbul etmәyә yönәlmiş mәslәhәtlәşmәlәr hansı monitorinqin vәzifәsi hesab olunur?

•

kompleks ekoloji monitorinqinin.
ekoloji sistemin vә insanların mәskunlaşma sahәlәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi.]
göstәrilәn sahәlәrdә baş vermiş dәyişikliklәrin sәbәbinin müәyyәn edilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi.
ekoloji vә yaşayış sahәlәrinin müayinәsinin keçirilmәsi
kompleks ekoloji monitorinqinin.

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

•

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

257 Tәbiәti mühafizә tәdbir vә proqramları üçün maliyyә resurslarını sәfәrbәr hansı auditor vәzifәsi ilә uyğundur?

•

sәnәdlәrin qorunub saxlanması.
auditor vәzifsinә uyğun deyil
auditin aparılmasında mövcud qanunveriliyin tәlәblәrinә riayәt etmәk.
auditor yoxlamasını vә mәslәhәt xidmәtlәrini keyfiyyәtlә hәyata keçirmәk.
mәlumatların mәxvi saxlanması.

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

•

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

259 Dövlәt ekoloji nәzarәtinin әsas funksiyalarından biridir:

•

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

260 Tәbii resurs potensialının vә ona tәlәbatın dәyişilmәsinin qabaqcadan deyilmәsi nәdir?

•

havanın әvvәlcәdәn proqnozunun verilmәsidir
tәbii ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsi
ekoloji proqnozlaşmadır
ekoloji siyasәtin işlәnib hazırlanmasıdır.
tәbii ehtiyatlardan istifadәnin idarә olunmasıdır.

261 Müәssisә ilә әtraf mühit arasında qarşılıqlı әlaqә vә tәsirin xüsusiyyәtlәrini әks etdirәn sәnәd nә adlanır?

•

tullantıların, çirklәnmәnin izn hәddlәri haqqında sәnәd.
tәsәrrüfat vә digәr fәaliyyәtlәrә icazә verәn ekoloji tәlәblәr.
әtraf mühitin çirklәnmәsinә görә ödәnişlәrin miqdarı haqqında sәnәd
cәrimә sanqsiyaların şәrtlәri haqqında sәnәd.

•

müәssisәnin ekoloji pasportu

262 Müstәqillik prinsip ekoloji fәaliyyәtin hansı sahәsinә aiddir?

•

ekoloji maraqlara
ekoloji monitorinqә
ekoloji tәnzimlәmәyә
ekoloji auditә
ekoloji ekspertizaya

263 Ekoloji risk konsepsiyası nәdir?

•

müsbәt konsepsiya yoxdur
insanlara tәsir edәn amillәri öyrәnmәk
insanlara mәnfi tәsirin minimuma endirilmәsi
layihәlәrin vaxtında hazırlanması
Tullantıların izn hәddinin müәyyәn edilmәsi

264 Ekoloji auditorun xidmәti hansı sahәlәrә ayrılır?

•

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

265 Uzunmüddәtli proqnoz vә planlaşdırma necә sәciyyәlәnir?

•

ekoloji – iqtisadi
siyasi
iqtisadi
elmi – tәdqiqat
strateji

266 Tәbiәtdәn istifadә dә regionallığa aid deyil:

•

regional tәbiәti mühafizә vә tәbiәtdәn istifadә problemlәrindәn;
regionda baş verәn siyasi hadisәlәrdәn;

tәbiәtdәn istifadә vә әtraf mühitin mühafizәsinin regionda hәllindәn.
әrazinin kompleks inkişafının әhәmiyyәtinin artmasından;
iqtisadi inkişafda sosial aspektlәrin әhәmiyyәtindәn;

267 Tәbiәti mühafizә vә tәbiәtdәn istifadәnin regional problemlәrinin hәll aşağıdakı hissәlәrdәn ibarәtdir:

•

doğru cavab yoxdur.
әtraf mühitin keyfiyyәt normativlәri sxemindәn;
tәbiәti mühafizәnin kompleks sxemi;
әtraf mühitin mühafizәsi sxemindәn;
әhalinin ekoloji tәhlükәsizliyinin tәmini sxemindәn;

268 Normativ vә ya mәqsәdli regional proqnozlar tәtbiq olunur:

•

әtraf mühitin keyfiyyәt normativlәrini müәyyәn etmәkdәn.
yaşayış mühitinin normal ekoloji vәziyyәtinә nail olmaqdan;
әtraf mühitin normal ekoloji vәziyyәtinә nail olmaqdan;
tәbii mühitin arzu olunan vәziyyәtinә nail olmaq üçün;
tәbiәti mühafizә tәdbirlәrini hәyata keçirmәkdәn.

269 Kompleks tәbiәti mühafizә proqramının hazırlanma mәrhәlәsidir:

•

proqramın idarә olunmasının tәşkilati strukturu.
tәbii mühitә texnogen tәsirin tәhlili vә tәdbirlәrin ardıcıllığı;
regionun ekolojiiqtisadi sisteminin tәhlili vә tәdbirlәrin ardıcıllığı;
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadә tәdbirlәrinin әrazi differensasiyası;
әrazinin ekolojiiqtisadi әsaslarla rayonlaşdırılması;

270 Şәhәrlәrdә ekoloji tәhlükәsizliyin tәminatı vә әtraf mühitin mühafizәsinin tәşkili istiqamәtlәrinә aid deyil:

•

tәbii ehtiyatlardan kompleks istifadәnin genişlәndirilmәsi.
tәbiәtdәn istifadәnin vә әtraf mühitin mühafizәsinin idarә olunmasının tәkmillәşdirilmәsi;
fövqәladә halların yaranmasının xәbәrdarlığı;
istehsal sahәlәrinin yerlәşdirilmәsindә ekoloji amilin nәzәrә alınması;
ekosistemin vә tәbii komplekslәrin bәrpası;

271 Urboekologiyanın predmeti:

•

şәhәrlәrin kompleks elmi lәyihәlәndirilmәsidir.
biosfer elementlәri ilә urboekologiya strukturları arasında olan qarşılıqlı fәaliyyәt vә problemlәrdir;
şәhәrsalma strukturlarının tәbiәtlә birgә fәaliyyәtinin qanunauygynluğunun tәdqiqi vә optimallaşdırılmasıdır;
şәhәrsalma elmi vә şәhәrsalma layihәsidir;
şәhәrlәrin planlaşdırılması vә regional әhali yerlәşdirilmәsidir;

272 Urboekologiyanın metodoloji әsasları:

•

doğru cavab yoxdur.
struktur vә amillәrdir
şәhәrsalma elmi vә layihәsidir;
kateqoriya, prinsip vә anlayışlardır;
texniki, coğrafi vә elmi funksiyalardır;

273 Urboekologiya coğrafi baxımdan aşağıdakı istiqamәtlәrdә tәdqiqitlarla mәşğul olur: 1) Şәhәr aqlomerasiyası vә yaşayış yerlәri qruplarının
tipoloji öyrәnilmәsi; 2) Şәhәr iqlimindә baş verәn dәyişikliklәr üzәrindә tәdqiqatlar; 3) Şәhәrlәrin mühәndisi geoloji әsaslarının tәdqiqi; 4) Landşaftda
gedәn dәyişikliklәrin analizi; 5) Cәmiyyәt vә tәbiәt arasında gedәn maddәlәr mübadilәsinin iqtisadicoğrafi aspektlәri:

•

1,2,3.
1,4,5;
2,3,4;
1,2,5;
3,4,5;

274 Urboekologiyada ekoloji kompensasiyaya yönәlmiş mühәndisi texniki vasitәlәrdәn deyil:

•

mühәndistexniki layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi
ekoloji tәmiz yeni nәqliyyat, energetika, rabitә vә su tәchizatı sisteminin işlәnib hazırlanması;
aztullantılı vә tullantısız texnologiyaların tәtbiqi vә tullantıların tәkrar emalı;
çirkab sularının vә atmosferә atılan tullantıların tәmizlәnmә texnologiyalarının tәkmillәşdirilmәsi;
әtraf sahәlәrin yeni mühәndisi metodla hazırlanması;

275 Azәrbaycanın illik su ehtiyatları tәşkil edir:

•

27 34 km³.
20 30 km³;
10,3 – 21 km³;
2127 km³;

•

24 31 km³;

276 Azәrbaycanda tәsәrrüfat sahәlәri içәrisindә әtraf mühitә çox tәsir göstәrәn:

•

mәnzilkommunal.
kәnd tәsәrrüfatı;
nәqliyyat;
sәnaye;
sәhiyyә;

277 Azәrbaycanda әtraf mühitә mәnfi tәsir göstәrәn sәnaye sahәlәrindәn deyil:

•

energetika.
metallurgiya;
sellulozkağız;
kimya;
yanacaq;

278 Azәrbaycanın sәnaye şәhәrlәrinin atmosfer hövzәsinin çirklәnmә mәnbәlәrindәn deyil:

•

energetika.
yanacaq;
kimya;
әlvan metallurgiya;
dağmәdәn;

279 Tәbiәtdәn istifadә sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlıq prinsiplәrindәn deyil:

•

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

280 BMTnin әtraf mühit mәsәlәsi üzrә konfransı keçirilmişdir:

•

1976cı ildә.
1972ci ildә;

•
1970ci ildә;
1968ci ildә;
1974cü ildә;

281 Tәbiәtdәn istifadә prosesindә yaranan qlobal problemlәrdәndir:

•

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

282 Tәbiәtdәn istifadә prosesindә yaranan qlobal problemlәrdәn deyil:

•

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

283 әtraf mühitin keyfiyyәtinin idarә olunmasına aid deyil:

•

qrantların verilmәsi.
vergi güzәştlәrinin ödәnilmәsinә;
mәqsәdli subsidiyaların verilmәsinә;
әtraf mühiti çirklәndirәn mәhsullara әlavә vergi verilmәsinә;
subsidiyaların qadağan olunmasına;

284 Dövlәt gәlirlәri ilә әlaqәdar üsullardandır:

•

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

285 Dövlәt mәsrәflәri ilә bağlı üsullardan deyil:

•

•

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

286 Tәbiәtdәn istifadәnin vә tәbiәti mühafizәsinin idarә olunması mexanizmlәri özündә birlәşdirir:

•

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

287 Ekologiya hüququ nәdir?

•

canlı alәmin mühafizәsi üzrә tәdbirlәr sistemidir.
tәbii obyektlәrin istifadәsi vә әtraf mühitin mühafizәsi üzrә tәdbirlәr sistemidir;
tәbii ehtiyatlar üzәrindә mülkiyyәt hüququ vә әtraf mühitin mühafizәsini tәnzimlәyәn normalar mәcmusudur;
әtraf mühitin mühafizәsi haqqında qanundur;
iqtisadi vә sosial münasibәtlәri tәnzimlәyәn normalardır;

288 Ekologiya hüququnun predmetinә aid deyil:

•

fiziki vә hüquqi şәxslәrin müdafiәsi üzrә münasibәtlәr.
әtraf mühitin mühafizәsi üzrә münasibәtlәr;
tәbiәtdәn istifadә üzrә münasibәtlәr;
tәbii obyekt vә ehtiyatlarla bağlı mülkiyyәt münasibәtlәri;
müәssisәlәrin mülkiyyәt hüquqlarını tәnzimlәyәn qanunlar toplusu;

289 Ekologiya hüququnun prinsiplәrindәn deyil:

•

tәqsirә görә mәsuliyyәt prinsipi.
tәbiәtdәn istifadә hüququ prinsipi;
sosial әdalәt prinsipi;
hüquqi bәrabәrlik prinsipi;
hüquq vә vәzifәlәrin vәhdәti prinsipi;

290 İnzibati hüquqi tәnzimlәmә:

•

doğru cavab yoxdur.
hüquqi göstәrici vә davranışın icrasına yönәlәn icazәlәrin, göstәrişlәrin, qadağanların müәyyәn edilmәsidir;
fiziki vә hüquqi şәxslәrin hüquqlarının vә maraqlarının mühafizәsidir;
bәrabәr hüquqla subyektlәrin fәaliyyәt sahәlәrinә icazәlәrdir;
firma vә şirkәtlәrin fәaliyyәtinә icazә verәn normaların müәyyәnlәşdirilmәsidir;

291 Tәnzimlәmә predmetinә görә ümumi hüquqi aktlar әhatә edir:

•

әtraf mühitin mühafizәsi mәsәlәlәri.
ekoloji vә ictimai münasibәtlәr;
sosial vә qeyri hüquqi münasibәtlәr;
tәbiәti mühafizә tәdbirlәri;
yerli özünüidarә orqanlarının qәrarlar;

292 Hüquqi tәnzimlәmәdә xüsusi aktlar nәdir?

•

prosessual xarakterli norma vә münasibәtlәri tәnzimlәyәn aktlardır.
kodifikasiya olunmuş aktlardır;
maddi xarakterli normativ hüquqi aktlardır;
tәbii komplekslәrin mühafizәsinә hәsr olunmuş aktlardır;
әtraf mühitә vә onun elementlәrinә aid mәsәlәlәrә hәsr olunmuş aktlardır;

293 Hüquqi tәnzimlәmә xarakterinә görә bölünür:

•

ümumi vә xüsusi aktlara,
maddi vә prosesual aktlara;
sosialictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn aktlara;
әhalinin hüquq vә vәzifәlәrinә aid aktlara;
hüquqi vә qeyrihüquqi aktlara;

294 Tәbii ehtiyatlar üzәrindә hüquqlar:

•

doğru cavab yoxdur.
tәbii ehtiyatlardan sәmәrәsiz istifadәyә görә sanksiya hüququdur;
ehtiyatlar üzәrindә mülkiyyәt, istifadә vә icazә hüququdur;
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadә hüququdur;

yerin tәkindәn istifadәyә icazә hüququdur;

295 Beynәlxalq ekologiya hüququnun obyekti:

•

tәbii ehtiyatlardan istifadәni tәnzimlәyәn normalar sistemi.
tәbii ehtiyatlar haqqında qanunvericilik toplusu;
yer kürәsinin tәbiәti vә yerәtrafı kosmik mәkandır;
bәşәriyyәtin yaşayış sahәsidir;
hüquqi vә fiziki şәxslәrin fәaliyyәt sahәsi;

296 Kompleks tәbiәti mühafizәyә proqramının hazırlanması neçә mәrhәlәdә hәyata keçirilir?

•

mәrhәlәsi yoxdur
2 mәrhәlәdә
3 mәrhәlәdә
5 mәrhәlәdә
6 mәrhәlәdә

297 Kompleks tәbiәti mühafizәyә proqramının hazırlanmasında 1 – ci mәrhәlәdә nәlәr nәzәrdә tutulur?

•

istehsalda sәmәrәlilik bәrpa olunur.
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadә olunur
texniki vә texnoloji vasitәlәr araşdırılır
ekoloji – iqtisadi sistem tәhlil olunur
tәbii resurs potensialı öyrәnilir

298 Bazar vәziyyәtinin öyrәnilmәsi aşağıdakı sәviyyәdә fәrqlәndirilir:

•

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

299 Ekoloji bazarda istehsal vә istehlak statistikasının öyrәnilmәsi imkan verir:

•

rәqabәt vә satışı tәnzimlәmәyi.
müxtәlif statistik vә proqnostik göstәricilәrdәn istifadәni;

•

kәmiyyәt, keyfiyyәt vә rәqabәti müәyyәn etmәyә;
әmtәәlik mәhsulu müәyyәn etmәyә;
mәhsul satışını stimullaşdırmağı:

300 Bazarın kanyukturasının (vәziyyәtinin) öyrәnilmәsinә kompleks yanaşmaya aiddir:

•

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

301 Ekoloji marketinqdә ekstrarolyasiya üsulu әsaslanır:

•

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

302 Marketinq fәaliyyәtinin әsas elementlәrinә aiddir:

•

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

303 Marketinqin әsas mәqsәdlәrindәn biri:

•

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

304 Tәbii ehtiyatların geoloji qiymәtlәndirilmәsinә bu kateqoriyalar aiddir:

•

•

A,B,C
J, D,E
İ, B ,J
J,N,N
N,B,A

305 Tәbii resurs anlayışına aiddir:

•

Sәnaye müәssisәlәri.
İnsanların istifadә etdiyi ehtiyatlar;
Әmәk ehtiyatları;
Faydalı qazıntılar;
Müxtәlif texnoloji avadanlıqlar;

306 İstehsalın yerlәşmәsinә tәsir edә bilәr:

•

Atmosfer tәzyiqi;
Günәş enerjisi;
Tәbii şәrait;
Әhalinin sayı.
Çay şәbәkәsi;

307 Tәbii şәrait tәsir edir:

•

İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi;
İstehsalın yerlәşmәsi;
Elmin inkişafı.
Sistemlәşmә;
Kooperasiya;

308 İqlim tәsir edir:

•

Kәnd tәsәrrüfatının kimyalaşması
Relyef ;
İstehsalın yerlәşmәsinә;
İqtisadi böhran;
Sәnayelәşmә;

309 Tәbii ehtiyatlar bu üsullarla qiymәtlәndirilir:

•

Kütlә üsulu.
Mәsrәf üsulu;
Qraflar üsulu;
Genetik üsul;
Ekstrapolyasiya üsulu;

310 Kadastr qiymәtlәndirmәsi aiddir:

•

Torpaq, su, meşәyә;
Tәbii qaza;
Neftә;
Dәmir filizinә;
Әlvan metal filizlәrinә.

311 Tәbii ehtiyatların ekoloji qiymәtlәndirilmәsinә bu kateqoriyalar aiddir:

•

ABC
NBA
UNO
DES
İHJ

312 İnsanların istifadә etdiyi vә edә bilәcәyi ehtiyatlar necә adlanır?

•

Әmәk ehtiyatları
tәbii resurs
Sәnaye müәssisәlәri.
Müxtәlif texnoloji avadanlıqlar;
Faydalı qazıntılar

313 İstehsalın yerlәşmәsinә tәsir edәn amillәr:

•

Elmin inkişafına.
tәbii şәrait
İstehsalın tәmәrküzlәşmәsinә;
Kooperasiyaya;

Sistemlәşmәyә

314 İstehsalın yerlәşmәsinә tәsir edәn amillәrdәn biridir;

•

su
tәbii şәrait
iqlim
relyef
torpaq

315 Mәsrәf üsulu nәdir?

•

Hәcmin müәyyәn edilmәsi.
tәbii ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsi
Mәsrәf üsulu;
Balla qiymәtlәndirmә
Alternativ dәyәrlәr;

316 Torpaq,su,meşә hansı üsulla qiymәtlәndirilir?

•

qraflar
renta
mәsrәf
kadastr
alternativ

317 Tәbii mühitin keyfiyyәti nәdir?

•

tәbii resursların zәnginliyi
tәbii mühitin sağlamlığı
yaşayışın tәmin edici sәviyyәsi
ekoloji  iqtisadi sәviyyә
mühitin tәmizliyi

318 Atmosferi çirklәndirәn toz, azot oksidlәri, kükürd oksidlәri, karbon oksidi vә s. neçә faiz tәşkil edir?
86%
60%

•

55%
78%
98%

319 Müәssisәlәrdә avadanlıqların soyudulması üçün işlәdilәn çoxlu su hansı çirklәnmәni yaradır?

•

zәhәrli
texnoloji
texniki
termik
tәbii

320 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.

•

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

321 Ekoloji menecment nәdir?

•

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

322 Ekoloji menecment konsepsiyasına aid deyil:

•

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

323 Ekoloji menecmentin әsasını tәşkil edir:

•

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

324 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;
2, 3, 4;
1, 4, 5.

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

•

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

326 Ekoloji menecmentin vәzifәlәrinә aid deyil:

•

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

327 Ekoloji menecmentin inkişaf amillәrinә daxildir:

•

ekoloji planlaşdırma vә proqnozlaşdırma.
ekoloji ödәnişlәr;
ekoloji yönümlü subsidiyalar;
ekoloji mühitә kompleks tәsir;

•

ekoloji şәraitin monitorinqi, tәsir vә resursların mövcudluğu;

328 Tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin maliyyәlәşmәsi hansı vәsaitin hesabınadır?

•

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

329 Tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin maliyyәlәşmәsi hansı vәsaitin hesabına ala bilәr?

•

limit sistemi
fond sistemi
yüksәk % kreditlәr
subsidiyalar
bank kreditlәri

330 Mәrkәzlәşmiş dövlәt büdcәsi hesabına hansı tәşkilatın fәaliyyәti maliyyәlәşdirilir?

•

Maliyyә Nazirliyi
Fövqәladә Hallar Nazirliyi
Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi
Xarici İşlәr Nazirliyi

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

•

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

332 Ekoloji fondlar formalaşma mәnbәlәri hansıdır?

•

tәsәrrüfat fәaliyyәtinin gәlirlәri hesabına
ekologiya proqramlarının tәrtibi

xarici investisiyalar
kredit faizlәri
dotasiyalar

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

•

1520 faizi
60 faizi
40 faizi
20 faizi
1015 faizi

334 Ekoloji fondun 10% hansı tәdbirlәrә yönәldilir?

•

xarici texnologiyaya
yerli әhәmiyyәtli
beynәlxalq әhәmiyyәtli
lokal әhәmiyyәtli
Respublika әhәmiyyәtli

335 Ekoloji qәza vә fәlakәtlәrin sayının artması nә ilә nәticәlәnir?

•

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

336 İki şәxsdәn ibarәt olan lizinq necә adlanır?

•

operativ
hüquqi
hüquqi
obyektiv
klassik

337 әtraf mühitin mühafizәsinin tәnzimlәmә mәsәlәlәri metoduna aid deyil:

•

metodlar aparılmır
Sosioloji
inzibati – hüquqi
iqtisadi
informatik

338 Ekoloji bazarda hüquq vә sәlahiyyәtlәrә aiddir:

•

enerjiyә qәnaәt hüquqi
Mülkü şәxslәrin әtraf mühitә tәsiri
müәssisәlәrin çirklәndirmә hüquqi
Atmosferә tullantıların atılmasına olan hüquq
keyfiyyәtә nәzarәt hüququ

339 Sosialiqtisadi göstәrici sosialiqtisadi vә ekoloji qiymәtlәndirmәyә aiddirmi?

•

aiddir
qismәn uyğundur
ekoloji qiymәtlәndirmәdir
siyasi qiymәtlәndirmәdir
aid deyil

340 İctimaisosial istiqamәt insan vә tәbiәtin qarşılıqlı әlaqәsinin tәnzimlәmә istiqamәti ilә uyğunlaşdırmalı:

•

ekolojimaariflәndirmә.
iqitsadi, texnoloji;
inzibati hüquqi;
beynәlxalqhüquqi;
tәnzimlәmәyә

341 Konpensasiya ,stimullaşdırma,sәrt terminlәri Tİnin hansı göstәricilәrinә daxildir?

•

doğru cavab yoxdur
iqitsadiriyazi, komplekslilik;
limitlәr, girov sistemi;
Tİnin iqtisadi mexanizmlәri
yumşaq, xüsusi, ümumi;

342 1,4,5 cavabları tәbiәtdәn istifadәnin hansı göstәricilәrinә uyğundur? 1. 1, 2, 3; 2. 2, 3, 4; 3. 3, 4, 5; 4. 1, 4, 5; 5. 1, 3, 5;

•

Tәbiәti mühafizәnin kompleks әrazi sxemi
Tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin sahә işçi proqramının rayonlar üzrә bölgüsü;
Tәbiәti mühafizәnin texnoloji istiqamәtinin sahә işçi proqramı
Tәbiәtdәn sәmәrәli istifadәnin iqtisadi mexanizmlәrinin reqional bölgüsü;
Tİnin regional problemlәrinә

343 Tәbii ehtiyatların vә çirklәnmәnin qiymәtlәndirilmәsi әtraf mühitin mühafizәsi üzrә hansı göstәricilәrә aiddir?

•

ekoloji gәhәtdәn tәhlükәli layihә vә tәdbirlәrә maliyyә yardımının ayrılmaması.
çirklәnmәyә görә ödәnişlәr;
havaya vә suya atılan zәrәrli maddәlәr üçün lisenziyanın alınıb satılması
ekoloji cәhәtdәn tәhlükәli mәhsulların anbarda toplanmasına vә saxlanmasına görә girov qoyulması;
bazar mexanizmlәri qanunlarına aid deyil

344 Tİnin tәnzimlәmә formaları aşağıdakılardır:

•

qanunçuluq vә öncüllük
bazar prinsiplәrinin tәtbiqi;
planlaşdırma vә proqnozlaşdırma
subsidiya vә girov;
hüquqi vә qeyrihüquqi

345 İmperativ,iqtisadi,inzibatihüquqi göstәricilәr Tİnin hansı metoduna aiddir?

•

iqitsadiriyazi, statistik, inzibati.
hüquqi vә qeyrihüquqi;
komplekslik, öncüllük, planlaşdırma
balans sistem yanaşma
Tİnin vә әtraf mühitin mühafizәsinin tәnzimlәmә metoduna

346 Tәbii resursların vә tәbiәt obyektlәrinin qeydiyyatı Tİnin hansı göstәricisinә aiddir?

•

mәcburi göstәriş vә tәqdimat.
Tİnin tәnzimlәnmәsinin idarәetmә funksiyasına
iqtisadi vә ekoloji sistemlәrin idarә olunması
tәbiәtdәn istifadәnin proqnozlaşdırılması;

özünüidarәnin mәhdudlaşdırılması;

347 Komplekslilik tәbiәtdәn istifadәnin iqtisadi metodlarının hansına uyğundur ?

•

limitlәr sistemi
ödәnişlәr;
subsidiyalar;
girov sistemi;
aid deyil;

348 İnsan vә tәbiәtin qarşılıqlı әlaqәsinin tәnzimlәmә istiqamәtlәrinә aid deyil:

•

ekolojimaariflәndirmәyә uyğundur.
iqitsadi, texnolojiyә uyğundur;
inzibati hüquqiyә uyğundur;
beynәlxalqhüquqiyә uyğundur;
ictimaisosiallığa uyğundur;

349 Tәbii ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә vә әtraf mühitin mühafizәsi üzrә tәtbiq olunan bazar mexanizmlәrindәn deyil:

•

tәbii ehtiyatların vә çirklәnmәnin qiymәtlәndirilmәsi;
havaya vә suya atılan zәrәrli maddәlәr üçün lisenziyanın alınıb satılmasına;
çirklәnmәyә görә ödәnişlәrә;
ekoloji cәhәtdәn tәhlükәli mәhsulların anbarda toplanmasına vә saxlanmasına görә girov qoyulmasına;
ekoloji cәhәtdәn tәhlükәli layihә vә tәdbirlәrә maliyyә yardımının ayrılmamasına.

350 Tәbiәtdәn istifadәnin vә әtraf mühitin mühafizәsinin tәnzimlәmә metodları aşağıdakılardır:

•

iqitsadiriyazi, statistik, inzibati metoduna.
hüquqi vә qeyrihüquqi metoduna;
komplekslik, öncüllük, planlaşdırma metoduna;
balans sistem yanaşma metoduna;
imperativ, iqtisadi, inzibatihüquqi metoduna;

351 Tәbiәtdәn istifadәnin tәnzimlәnmәsinin idarәetmә funksiyasına aiddir:

•

mәcburi göstәriş vә tәqdimatına.
tәbii resursların vә tәbiәt obyektlәrinin qeydiyyatına;

•
tәbiәtdәn istifadәnin proqnozlaşdırılmasına;
iqtisadi vә ekoloji sistemlәrin idarә olunmasına;
özünüidarәnin mәhdudlaşdırılmasına;

352 Tәbiәtdәn istifadәnin iqtisadi metodlarına aid deyil:

•

aid deyil ;
subsidiyalar;
ödәnişlәr;
girov sistemi;
limitlәr sistemi.

353 Tәbiәtdәn istifadәnin reqional problemlәrinin hәlli aşağıdakı qruplarda birlәşdirilir: 1. Tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin sahә işçi proqramının
rayonlar üzrә bölgüsünә; 2. Tәbiәti mühafizәnin texnoloji istiqamәtinin sahә işçi proqramına; 3. Tәbiәtdәn sәmәrәli istifadәnin iqtisadi
mexanizmlәrinin reqional bölgüsünә; 4. Tәbii mühitin komponentlәri vә ya ayrıca tәbii resursların mühafizәsi üzrә tәdbirlәr sxeminә; 5. Tәbiәti
mühafizәnin kompleks әrazi sxemi.

•

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

354 Dövlәt ekoloji sertifikatlaşma sisteminin formalaşdırılmasında lazım olmayanlar:

•

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

355 Tәbiәtdәn kompleks istifadә lisenziyası müәyyәn etmir:

•

çirklәnmә hәddini;
ciddi ekoloji tәlәblәri;
tәbii ehtiyatlardan istifadәnin istismar hәddini;
ekoloji mәhdudiyyәti;
mәsuliyyәt hәddini.

•
356 Azәrbaycanda tәbiәti mühafizә sahәsindәki fәaliyyәtin lisenziyalaşdırılması haqqında fәrman neçәnci ildә verilmişdir?
•

2000ci ildә.
1995ci ildә;
1996cı ildә;
1997ci ildә;
1998ci ildә;

357 Ekoloji sertifikatlaşdırma hәyata keçirilir:

•

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

358 Şәhәrlәrin özünәmәxsus xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

•

şәhәrlәrdә smoq hadisәsi baş verir
şәhәrlәr az su işlәdir
әtrafa nisbәtәn yağıntı az düşür
su dövrün tamamilә pozulmuş olur
şәhәr mühiti seçilir

359 Qlobal monitorinq sistemi nәdir?

•

cavabların hamısı doğrudur.
dünyada baş verәn proseslәrә vә yer kürәsinin biosferindә bütün ekoloji komponentlәrә nәzarәtlә yanaşı ekstremal vәziyyәtlәrin yaranacağı barәdә xәbәrdarlıq
etmәk.
yer kürәsinin atmosferindә baş verәn proseslәrә nәzarәt.
yer kürәsinin atmosferindә baş verәn proseslәrә nәzarәt.
materiklәrin su hövzәlәrindә baş verәn proseslәrә nәzarәt.

360 İmpakt monitorinq sistemi nәdir?

•

Antropogen tәsirlәrә mәruz qalan xüsusi tәhlükәli zonaların monitorinqi.
regional antropogen tәsirlәrә mәruz qalan zonaların monitorinqi.
regional vә lokal antropogen tәsirlәrә mәruz qalan xüsusi tәhlükәli әrazilәrin monitorinqi

lokal antropogen tәsirlәrә mәruz qalmayan zonaların monitorinqi.
Lokal antropogen tәsirlәrә mәruz qalan tәhlükәsiz zonaların monitorinqi.

361 Mәsafә monitorinqi nәdir?

•

radiometrik cihazlarla tәchiz olunmuş uçan aparatlarla kosmosda vә istәnilәn sahәdә aparılan monitorinq.
xüsusi cihazlarla torpaq örtüyündә aparılan monitorinq.
radiometrik cihazlarla tәchiz olunmuş aparatlarla litosferdә aparılan monitorinq.
radiometrik cihazlarla tәchiz olunmuş aparatlarla aparılan monitorinq.
radiometrik cihazlarla tәchiz olunmuş aparatlarla atmosferdә aparılan monitorinq.

362 Aşağıdakı cavablardan hansının kompleks ekoloji monitorinqә aidiyyәti yoxdur?

•

ayrılmış nәzarәt obyektinin müayinәsi
istehlak normativ vә mәhdudiyyәtlәri.
nәzarәt obyektinin vәziyyәtinin dәyişmәsinin proqnozlaşdırılması.
ölçmә işlәrinin planlaşdırılması.
nәzarәt obyektinin seçilmәsi.

363 Aşağıdakılardan hansı ekoloji ekspertizanın mexanizminә daxil deyil?

•

istehsal olunan vә xaricdәn gәtirilәn yeni texnika texnologiya material vә maddәlәrin ekoloji ekspertizası.
dövlәt ekoloji tәlәb vә normativlәrin yerinә yetirildiyi halda istismarına icazәnin verilmәsi.
meşәnin kәsilmәsi üçün nәzәrdә tutulan sahәnin seçilmәsi.
kompleks elmitәdqiqat işlәrindәn ibarәt tәsәrrüfat layihәlәrinin ekoloji ekspertizası.
modernlәşdirmә mәqsәdi ilә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin ekoloji ekspertizası.

364 Ekoloji audit nәdir?

•

tәbiәtdәn istifadәçilәrin maliyyә fәaliyyәtinin yoxlanılmasıdır.
çirklәnmәyә görә ödәnişlәrin icrasının yoxlanılmasıdır.
tәbiәtdәn istifadәyә görә ödәnişlәrin yerinә yetirilmәsinin yoxlanılmasıdır.
tәbii resurslardan istifadә vә bәrpası üzrә hesabatların düzgün tәrtib edilmәsi vә daxil olmaqla tәbiәtdәn istifadәsi tәrәfindәn ekoloji tәlәblәrin әtraf mühitin
mühafizәsi normalarının vә qaydalarının gözlәnilmәsi mәqsәdilә onların tәsәrrüfat vә digәr fәaliyyәtinin yoxlanılmasıdır.
antropogen tәsir dәrәcәsinin yoxlanılmasıdır.

365 Aşağıdakılardan hansı ekoloji audit sisteminin funksiyalarına daxil deyil?

•

ekoloji auditor kadrlarının hazırlanması, onların peşә vә ixtisas sәviyyәlәrinin artırılması.
nәzәrdә tutulan fәaliyyәti hәyata keçirmәk barәdә son qәrarın qәbulu.
ekoloji auditor fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq istәyәn fiziki vә hüquqi şәxlәrә lisenziyaların verilmәsi.
ekoloji auditin aparılmasında qanunvericiliyә әmәl olunmasını tәmin etmәk.
ekoloji auditor xidmәtinin keçirilmәsinin keyfiyyәtinә nәzarәt.

366 Ekoloji auditorun hüquqlarına aid deyil?

•

sifarişçi lazım olan sәnәdlәri tәqdim etmәdikdә yoxlamadan imtina etmәk.
bağlanmış müqavilәyә uyğun olaraq auditin forma vә metodlarının sәrbәst müәyyәnlәşdirmәk.
mühasibat uçotunun tәşkilindә kömәk göstәrmәk.
ekoloji audit aparılmasına başqa auditorları cәlb etmәk.
ekoloji audit aparılan obyektlәrin ekoloji vә maliyyә fәaliyyәti ilә bağlı sәnәdlәrlә tanış olmaq.

367 Ekoloji auditin әsas mәrhәlәsinә daxil deyil:

•

zәrurәt yarandıqda ekoloji audit proqramına әlavә mütәxәsislәrin cәlb edilmәsi.
proqram materiallarının reallaşması ilә bağlı planın tәrtib olunması vә onun icrasına nәzarәt edilmәsi.
proqramın planlaşdırılması.
proqram mәlumatların tәklifi.
ekoloji audit proqramının nәticәlәri ilә bağlı konkret tәklif vә tövsiyyәlәrin hazırlanması.

368 Ekoloji proqnozlaşdırmada hansı üsullardan istifadә edilir?

•

dialektik balans, proqrammәqsәd, statistik.
riyazi modellәşdirmә, kartoqrafik balans.
balans, qraflar nәzәriyyәsi, kartoqrafik, statistik.
anket sorğuları, balans, statistik, riyazi kibernetika.
proqram mәqsәd, qraflar nәzәriyyәsi, genetik vә normativ üsullarının sintezi, ekspert qiymәtlәndirilmәsi.

369 Bütöv biosferdә ekoloji komponentlәrlә yanaşı ekstremal vәziyyәtlәrin yaranacağı barәdә xәbәrdarlıq etmәk necә adlanır?

•

qlobal monitorinq sistemi
cavabların hamısı doğrudur
litosfer qatında baş verәn proseslәrә nәzarәt etmәk.
materiklәrin su hövzәlәrindә baş verәn proseslәrә nәzarәt etmәk
yer kürәsinin atmosferindә baş verәn proseslәrә nәzarәt etmәk

370 Regional vә lokal antropogen tәsirlәrә mәruz qalan xüsusi tәhlükәli zonalara nәzarәt necә adlanır?

•

lokal antropogen tәsirlәrә mәruz qalmayan zonaların monitorinqi.
Antropogen tәsirlәrә mәruz qalan xüsusi tәhlükәli zonaların monitorinqi.
Lokal antropogen tәsirlәrә mәruz qalan tәhlükәsiz zonaların monitorinqi.
regional antropogen tәsirlәrә mәruz qalan zonaların monitorinqi.
impact monitorinq sistemi

371 Radiotermik cihazlarla kosmosda vә istәnilәn sahәdә aparılan monitorinqdir:

•

xüsusi cihazlarla torpaq örtüyündә aparılan monitorinq
mәsafә monitorinqi anlayışı
radiometrik cihazlarla tәchiz olunmuş aparatlarla aparılan monitorinq.
radiometrik cihazlarla tәchiz olunmuş aparatlarla atmosferdә aparılan monitorinq.
radiometrik cihazlarla tәchiz olunmuş aparatlarla litosferdә aparılan monitorinq

372 Hansı monitorinq universal monitorinq hesab edilir?

•

fiziki monitorinq
kompleks ekoloji monitorinq
nәzarәt obyektinin monitorinqi
kompleks nәzarәt
ekoloji ekspertiza

373 Ekoloji ekspertizanın mexanizminә daxildir?

•

ekspertizanın funksiyaları
әtraf mehitdә baş verәn hadisәlәrin ekspertizası
kompleks elmi tәdqiqat işlәrindәn ibarәt layihәlәrin ekoloji ekspertizası
tәbii floranın layihәlәndirmәsinin ekspertizası
ekspertizanın elmi әsasları

374 Tәbii resurslarda istifadә vә bәrpası üzrә hesablamaların vә digәr fәaliyyәtlәrin yoxlanılması nә ilә uyğundur?

•

çirklәnmәyә görә ödәnişlәrin icrasının yoxlanılmasıdır
ekoloji audit ilә
tәbiәtdәn istifadәçilәrin maliyyә fәaliyyәtinin yoxlanılmasıdır.
antropogen tәsir dәrәcәsinin yoxlanılmasıdır.

tәbiәtdәn istifadәyә görә ödәnişlәrin yerinә yetirilmәsinin yoxlanılmasıdır.

375 Auditor xidmәtinә aid deyil:

•

könüllü audit
daxili audit
kәnar audit
uyğunluq auditi
mәcburi audit

376 Auditor xidmәtinә aid deyil:

•

maliyyә hesabının auditi
daxili audit
kәnar audit
bitkinlik auditi
әmәliyyat auditi

377 Sifarişçinin lazım olan sәnәdlәri tәqdim etmәdikdә yoxlamadan imtina etmәk auditorun hansı fәaliyyәtinә aiddir?

•

fәaliyyәtә uyğun deyil
auditorun vәzifәsinә
ekoloji auditorun hüquqlarına
auditorun sәlahiyyәtinә
ekoloji auditorun işinә

378 Ekoloji audit sisteminin yaradılmasında iştirak etmir:

•

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

379 Proqram planlaşdırılması ekoloji auditin әsas mәrhәlәsinә daxil olmasının sәbәbi:
proqram materiallarının reallaşması ilә bağlı planın tәrtib olunması vә onun icrasına nәzarәt edilmәsi.
zәrurәt yarandıqda ekoloji audit proqramına әlavә mütәxәsislәrin cәlb edilmәsi.

•

ekoloji audit proqramının nәticәlәri ilә bağlı konkret tәklif vә tövsiyyәlәrin hazırlanması.
proqram mәlumatların tәklifi.
ekoloji auditin әsas mәrhәlәsinә daxil deyil

380 Ekoloji proqnozlaşdırmanın üsullarından biridir:

•

dialektik balans, proqrammәqsәd, statistik.
riyazi modellәşdirmә, kartoqrafik balans.
proqrammәqsәd,genetik vә normativ üsullar,ekspert qiymәtlәndirmәsi
anket sorğuları, balans, statistik, riyazi kibernetika.
balans, qraflar nәzәriyyәsi, kartoqrafik, statistik.

381 Tәbiәti mühafizәnin mәqsәd vә vәzifәlәri nә ilә müәyyәn olunur?

•

genetik vә normativ üsulların sintezinin kömәkliyi ilә
real ehtiyat vә imkanların olması.
istehlak normativ vә mәhdudiyyәtlәri.
elmitexniki tәrәqqi ilә şәrtlәnәn texnoloji imkanlar vә real inkişaf istiqamәtlәri.
tәbii mühitin keyfiyyәtini göstәrәn normativ vә izn hәddlәri.

382 Lizinq prosesinin 1ci mәrhlәsi hansı prosesi aparır?

•

vәsaiti toplamaqla mәşğul olur.
alqısatqı işlәrini hәyata keçirir
müqavilәnin imzalanması üçün hazırlıq işlәri aparılır
müәssisәnin mәhsulunu realizә edir
avadanlığı 2ci şәxsә icarәyә verir

383 Ekoloji lizinq müqvilәsinin vaxtı bitdikdәn sonra icarәdar nә edә bilәr:

•

avadanlığı başqasına satar
icarәnin başqasına verә bilәr
lizinq müqavilәsini pozar
icarә obyektini qaytara bilәr
әvәzindә maliyyә vәsaiti alar

384 Lizinq mәrhәlәsinin 2ci mәrhәlәsindә hansı işlәr aparılır?

•

•

lizinq әmәliyyatı bağlanır
hazırlıq işlәri aparılır
kreditlәr götürülür
borclar vәziyyәti öyrәnilir
mühitin vәziyyәti öyrәnilir

385 Tәbiәti mühafizә avadanlığının müvәqqәti istifadәyә verilmәsi ilә bağlı yaranan mürәkkәb vә kompleks әmlak münasibәtlәrinin mәcmusu nә
adlanır?

•

tәbiәti mühafizә avadanlığının icarәyә verilmәsi ilә bağlı yaranan mürәkkәb sosial münasibәtlәrinin mәcmusu
tәbiәti mühafizә avadanlığının müvәqqәti istifadәyә verilmәsi
ekoloji lizinqin aparılması
tәbiәti mühafizә avadanlığının daimi istifadәyә verilmәsi ilә bağlı yaranan mürәkkәb vә kompleks әmlak münasibәtlәrinin mәcmusu.
tәbiәti mühafizә avadanlığının satılması ilә bağlı münasibәtlәri mәcmusu.

386 Tәbii resurslardan istifadәdә ekolojiiqtisadi problemlәrin idarә olunmasını öyrәnәn elm sahәdir:

•

faydalı qazıntıların hasilatı, emalı vә istifadәsini tәmin edәn sahәdir.
cәmiyyәtin idarә olunmasını özündә birlәşdirәn bir sahәdir;
ekoloji menecmentdir;
tәsәrrüfatın inkişafını vә planlaşdırılmasını tәmin edәn sahәdir;
tәbiәtdәn istfadә tәdbirlәrinin uçotu vә nәzarәtini tәmin edәn elm sahәsidir.

387 Balanslaşdırma ekoloji menecmentin hansı funksiyasına uyğundur?

•

funksiyasına uyğun deyil
ekoloji marketinq
planlaşdırma ;
tәnzimlәnmә;
uçot vә nәzarәt;

388 Ekoloji tәhlükәsizliyin başlıca xüsusiyyәi nәdir?

•

dövlәt büdcәsinin yardımı
ayrıayrılıqda fәaliyyәt
fәrdi işlәrin görülmәsi
vәsaitlәrin toplanması
kollektiv fәaliyyәt

•
389 Texnoloji, sosial ,innovasiya prosesi ekoloji menecmentin proseslәrinә aiddir?
•

elmin metodologiyası vә rolu.
ekoloji menecmentin prinsipi;
konsepsiyasına aid deyil;
ekoloji menecmentin tәşkili;
ekoloji menecmentin funksional hәcmi;

390 Balans, nәzarәt, uçot vә audit hansı funksiyasına aiddir?

•

doğru cavab yoxdur.
qiymәtlәndirmә, tәhlil;
ektrapolyasiya, kartoqrafik;
ekoloji menecmentin әsasıdır
planlaşdırma, proqnozlaşdırma vә monitorinq;

391 planlaşdırma vә proqnozlaşdırma ekoloji menecmentin hansı sahәsinә aiddir?

•

ekoloji uçot vә audit;
ekoloji balans vә nәzarәt;
әtraf mühitin keyfiyyәtinin idarә olunması;
Ekoloji menecmentin әsasına aid deyil:
doğru cavab yoxdur.

392 Ekoloji menecmentin funksiyaları neçә qrupa bölünür?

•

bölgüsü yoxdur
5
2
3
6

393 Ekoloji auditin predmetinә aiddir:

•

kommersiya işlәrinin tәşkili
ekoloji siyasәtin hazırlanması
lisenziyaların verilmәsi
müqavilәlәrin hazırlanması

auditor yoxlaması

394 Her hektardan gәlәn gәlirlә torpağın dövriyyәdәn çıxması arasında asılılıq nәdәn ibarәtdir?

•

dәyәn zәrәrdәn
Bitkilәrin növündәn.
Torpağın münbitliyindәn.
Heyvanların mәhsuldarlığından ]
Bitkilәrin mәhsuldarlığından.

395 Meşәlәrin çirklәnmә sahәsi nә ilә uzlaşır?

•

Meşәlәrin rütubәt göstәricilәrindәn
Meşәlәrin tәrkibindәn;
Ağacların boyundan;
Meşә tәsәrrüfatına dәyәn zәrәrlә
Meşәlәrdә ağacların diametrindәn.

396 Heyvandarlıqda mәhsuldarlığın aşağı düşmәsi nәdәn asılıdır?

•

Çirklәnәn torpağın sahәsindәn;
Bitkiçiliyә dәyәn zәrәrdәn
Yem bazasının azalmasından
Heyvandarlıq sahәsinin inkişaf sәviyyәsindәn;
Heyvandarlığa dәyәn zәrәrdәn

397 Çirklәnmәdәn dәyәn zәrәr hansı üsulla hesablanır?

•

genetik,lokal,iqtisadi
statistik,riyazi
müxtәlif metodlar
birbaşa,emprik,analitik
tarixi,coğrafi,әnәnәvi

398 Atmosferin çirklәnmәsindәn dәyәn zәrәrә tәsir edir:

•

Havada olan tozun hәcminә.
Zәrәrli maddәlәrin nisbi tәhlükә әmsalına.

•
Havada olan su buxarının hәcminә.
Havanın kimyәvi tәrkibinә.
Havanın tәzyiqinә.

399 Su hövzәlәrinin çirklәnmәsindәn dәyәn zәrәr asılıdır:

•

Su sәrfindәn;
Suyun kimyәvi tәrkibindәn.
Yağıntılardan;
Su modulundan;
Zәrәrli maddәlәrin nisbi tәhlükә әmsalından.

400 Torpağın dövriyyәdәn çıxmasından dәyәn zәrәr tәsir edir:

•

Torpağın münbitliyindәn.
Heyvanların mәhsuldarlığından.
Bitkilәrin mәhsuldarlığından.
Hәr hektardan gәlәn gәlirlәrә.
Bitkilәrin növündәn.

401 Meşә tәsәrrüfatına dәyәn zәrәr asılıdır:

•

Meşәlәrdә ağacların diametri ilә.
Meşәlәrin tәrkibi ilә;
Meşәlәrin rütubәt göstәricilәri ilә;
Ağacların boyu ilә;
Meşәlәrin çirklәnmә sahәsi ilә;

402 Heyvandarlığa dәyәn zәrәr asılıdır:

•

Mexanizasiya olmayanda.
Otlaq sahәlәri azalmada;
Heyvandarlıq sahәsindә mәhsuldarlığın aşağı düşmәsindәn;
Bitkilәrin mәhsuldarlığı pozulmada.;
Әkin sahәlәri sıradan çıxanda.;

403 Bu üsulla çirklәnmәdәn dәyәn zәrәr hesablanmır:

•

Birbaşa emprik vә analitik.
emprik;
birbaşa;
Analitik;
Dolayı;

404 Zәrәrli maddәlәrin nisbi nisbi tәhlükә әmsalı nәyә tәsir edir?

•

Havanın tәzyiqi.
Havanın kimyәvi tәrkibi.
Havada olan su buxarının hәcmi.
Havada olan tozun hәcmi.
atmosferin çirklәnmәsindәn dәyәn zәrәrә

405 Su hövzәlәrindә zәhәrli maddәlәrin nisbi tәhlükәlilik әmsalı nәdәn asılıdır?

•

Suyun kimyәvi tәrkibindәn
çirklәnmәdәn dәyәn zәrәrdәn
Su sәrfindәn;
Su modulundan
Yağıntılardan

406 Çirklәnmәdәn dәyәn zәrәr hesablanır:

•

Tәcrübi.
Dolayı;
Emprik;
Tropik;
İqlim;

407 Çirklәnmәdәn bitkiçiliyә dәyәn zәrәrә tәsir edir:

•

Mәhsulun hәcmi.
Torpağın münbitliyi;
Çirklәndirici maddәlәrin hәcmi;
İqlim;
Mәhsulun maya dәyәri;

408 Meşә tәsәrrüfatına dәyәn zәrәr asılı deyil:

•

Meşәlәrin çirklәnmә sahәsindәn.
meşәlәrdә sanitar kәsmәdәn;
Meşәlәrdә ağacların xәstәlәnmәsindәn;
Ağacların mәhsuldarlığının aşağı düşmәsindәn;
Meşәlәrin böyümә sürәtindәn;

409 Çirklәnmәdәn bitkiçiliyә dәyәn zәrәr asılıdır:

•

Torpağın münbitliyindәn.
Mәhsulun maya dәyәrindәn.
Әkin sahәlәrindәn.
Çirklәnmә sahәsindәn.
Mәhsulun daşınma xәrcindәn.

410 Heyvandarlığa dәyәn zәrәr asılıdır:

•

Mexanizasiyadan.
Heyvanlarda mәhsuldarlığın aşağı düşmәsindәn.
Otlaq sahәlәrindәn.
Bitkilәrin mәhsuldarlığından.
Әkin sahәlәrindәn.

411 Atmosferin çirklәnmәsindәn dәyәn zәrәr asılıdır?

•

Havada olan tozun hәmindәn.
Havanın kimyәvi tәrkibindәn.
Havanın tәzyiqindәn.
Havaya atılan zәrәrli maddәlәrin hәcmindәn.
Havanın tәrrkibindә olan su buxarlarının hәcmindәn.

412 Emprik üsul nәdir?

•

iqtisadi göstәricidir
әtraf mühitin mühafizә tәdbirlәri
tәbii resurs potensialıdır
çirklәnmәdәn dәyәn zәrәr hesablanır

•

ölçü vahididir

413 Çirklәndirici maddәlәrin hәcmi nәyә tәsir edir?

•

Mәhsulun hәcmi
Mәhsulun maya dәyәri;
Torpağın münbitliyi;
Çirklәnmәdәn bitkiçiliyә dәyәn zәrәrә
İqlim

414 Meşәlәrin böyümә sürәti ilә müşә tәsәrrüfatına dәyәn zәrәr arasında hansı asılılıq var?

•

Meşәlәrin çirklәnmә sahәsindәn
meşәlәrdә sanitar kәsmәdәn;
Meşәlәrdә ağacların xәstәlәnmәsindәn;
Ağacların mәhsuldarlığının aşağı düşmәsindәn;
asılı olmadığından

415 Çirklәnmә ilә bitkiçilik arasında asılılıq nәdәn ibarәtdir?

•

Torpağın münbitliyindәn.
Mәhsulun maya dәyәrindәn
Әkin sahәlәrindәn.
bitkiçiliyә dәyәn zәrәrdәn
Mәhsulun daşınma xәrcindәn

416 Hansı variantda heyvandarlıq mәhsulu aşağı düşür?

•

Mexanizasiyadan.
zәrәr dәyәndә
Otlaq sahәlәrindәn
Bitkilәrin mәhsuldarlığından.
Әkin sahәlәrindәn.

417 Havaya atılan zәrәrli maddәlәrin hәcmi nәdәn asılıdır?
Havada olan tozun hәmindәn.
Havanın kimyәvi tәrkibindәn.

•

Havanın tәzyiqindәn.
çirklәnmәyә dәyәn zәrәrdәn
Havanın tәrrkibindә olan su buxarlarının hәcmindәn.

418 Ekoloji qiymәtlәndirmә hansı fәaliyyәt növü üçün aparılır?

•

aparılmır
bәzi
vaciblәr
bütün
fәlakәtlәr

419 Ekoloji qiymәtlәndirmәnin effekti olması üçün vacibdir:

•

dövlәtin qanunları
tәdqiqatların aparılması
әhalinin rәyi
müәssisә rәhbәrliyini rәyi
alternativ variantın olması

420 Tәbii resurslardan ekoloji –iqtisadi qiymәtlәndirilmәsi nә üçün aparılır?

•

qiymәtlәndirmә aparılmır
vәziyyәtin proqnozlaşdırılması
vәziyyәtin aktuallığı
fәaliyyәtin maliyyәlәşmәsi
iqtisadi maraqlar

421 Tәbii ehtiyat vә şәraitin iqtisadi qiymәtlәndirilmәsinә aiddir:

•

subyektiv qiymәtlәndirmә
aktual qiymәtlәndirmә
dәyәr qiymәtlәri
ehtiyat qiymәtlәri
ödәniş qiymәtlәndirmәsi

422 Tәbii şәrait amilinә daxil deyil:

•

relyef
iqlim
külәk
geoloji dövrlәr
temperatur

423 İstehsalın inkişafına tәsir edәn amillәrdәn biridir:

•

İqlimә.
tәbii ehtiyatlar
Әrazinin abadlaşmasına;
Elmin inkişafına;
Relyefә

424 Tәbii ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsinә aid deyil:

•

Alternativ dәyәrlәr
Mәsrәf üsulu;
Renta;
Balla qiymәtlәndirmә
elmin inkişafı

425 Qraflar üsulu nәdir?

•

Subyektiv qiymәtlәndirmә
Mәsrәflәr üsulu ilә;
tәbii ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsi
Alternativ dәyәrlәr;
Renta;

426 Tәbii mühitә tәsirin izn hәddi norması (İHN) hansı sahәlәrә ayrılır?

•

maksimum vә minimum
sahәvi vә regional
baza vә lokal
tәsirli vә tәsirsiz
kimyәvi vә fiziki

427 Tİİ elminin tәdqiqat obyekti hansı sistemdir:

•

tәbiiәrazi kompleksi;
ekoloji –iqtisadi sistem;
mәhәlli әraziistehsal kompleksi.
әraziistehsal kompleksi;
tәbiitexnogen kompleks;

428 Ekolojiiqtisadi mәhdudiyyәt hansıdır?

•

Konsentrasiyanın izn hәddi (KİH)
İstismarın izn hәddi (İİH)
Atmosferin çirklәnmә indeksi (AÇİ)
Hidrosferin çirklәnmә indeksi (HÇİ)
Tullantıların izn hәddi (TİH)

429 Tәbii ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsinin әn әsas üsulu budur:

•

Gәlir.
Renta.
Kapital.
İcarә.
Mәsrәf.

430 Maddi nemәtlәr istehsalı mümkün deyil:

•

İqlimsiz;
Tәbii şәraitsiz;
Çay vә göllәrsiz.
Relyefsiz;
Tәbii ehtiyatsız;

431 Maddi nemәtlәr istehsalında iştirak etmir:

•

Hasilat sәnayesi;
Tәbii ehtiyatlar;
Sәnaye;
Kәnd tәsәrrüfatı;

•

Tәbii şәrait.

432 Tәbii ehtiyatlar tәsir edir:

•

Relyef;
Әrazinin abadlaşması;
İstehsalın inkişafı;
Elmin inkişafı;
İqlim.

433 Tәbii ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsinә aid deyil:

•

Hәcmin müәyyәn edilmәsi.
Renta;
Balla qiymәtlәndirmә;
Mәsrәf üsulu;
Alternativ dәyәrlәr;

434 Tәbii ehtiyatlar qiymәtlәndirilmir:

•

Renta;
Subyektiv qiymәtlәndirmә.
Mәsrәflәr üsulu ilә;
Qraflar üsulu ilә;
Alternativ dәyәrlәr;

435 İstismarın izn hәddinә aiddir:

•

Konsentrasiyanın izn hәddi (KİH)
ekoloji iqtisadi mәhdudiyyәt
Atmosferin çirklәnmә indeksi (AÇİ)
Hidrosferin çirklәnmә indeksi (HÇİ)
Tullantıların izn hәddi (TİH)

436 Renta vә mәsrәf üsulları nә demәkdir?

•

tәbii ehtiyatların mәnimsәnilmәsi
tәbii resursların ehtiyatı

•

tәbii ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsi
ekoloji qiymәtlәndirmә
istehsalı vә istehlakı

437 Tәbii ehtiyatsız mümkün olmayan:

•

iqtisadi rayonlaşma
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi
istehsalın kooperativlәşmәsi
maddi nemәtlәr istehsalı
әrazi istehsal komplekslәri

438 Tәbii şәrait nәyә tәsir edir?

•

istehsalın yerlәşmәsinә
nәqliyyat sahәlәrinә
tikintiyә
tәhsil vә sәhiyyәyә
istehsalın ixtisaslaşmasına

439 Tәbiәti mühafizә vә tәbiәtdәn sәmәrәli istifadә sahәsindә lisenziyalar verilmir:

•

tәbiәti mühafizә istiqamәtindә xidmәt vә işlәr.
sәnaye tullantılarının vә radioaktiv maddәlәrin basdırılması;
ekoloji sertifikatlaşma vә pasportlaşma;
ekoloji auditin aparılması;
ekoloji ekspertizanın aparılmasına görә;

440 Ekoloji sertifikatlaşma:

•

yeni materiallar istehsalını tәmin edәn sәnәdlәr toplusudur.
әtrafmühit obyektlәrinin çirklәnmәdәn mühafizәsinin ekoloji tәlәblәrә uyğunluğudur;
tәbiәti mühafizә qanunvericiliyin reallaşdırılmasıdır;
istehsal vә proseslәrin texniki reqlament standart vә müqavilә şәrtlәrinin tәlәblәrinә uyğunluğudur;
müәssisә vә tikililәrin ekoloji norma vә qaydalara uyğunluğudur;

441 Ekoloji sertifikatlaşdırma sisteminin vәzifәlәrindәn deyil:

•

•

tәbiәtdәn istifadәnin idarә olunması mexanizminin ekoloji tәhlükәsizliyin tәlәblәrinә uyğunluğu.
ölkә iqtisadiyyatının dünya bazarına inteqrasiyasını tәmin etmәk;
insanların hәyatına, sağlamlığına, tәbii mühitinә mәnfi tәsirin qabaqcadan xәbәrdarlığı;
istehlakçıları tәhlükәli mәhsullardan qorumaq;
Milli mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin artırılması, ixracın stimullaşdırılması;

442 Ekoloji sertifikatlaşdırmada tәtbiq olunan ekoloji markirovka nәdir?

•

doğru cavab yoxdur.
istehlakçılara ekoloji tәhlükәsiz mәhsullar haqqında xәbәrdarlıq etmәkdir;
mәhsul vә istehsalın ekoloji tәhlükәsizlik dәrәcәsi haqda istehlakçıları mәlumatlandırmaqdır;
ekoloji tәhlükәsiz iş vә xidmәtlәr haqda istehlakçıları mәlumatlandırmaqdır;
ekoloji tәmiz mәhsullar yaratmağa kömәk etmәkdir;

443 Sertifikatlaşmanın әsas mәqsәdlәrindәn deyil:

•

beynәlxalq öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsinә yardım etmәk.
ekoloji tәhlükәsiz texnologiya vә istehsalın tәtbiqi;
istehsal vә istismar vaxtı әtraf mühit obyektlәrinin çirklәnmәsinin qarşısının alınması;
tәhlükәli mәhsul, texnologiya vә s. ölkәyә idxalının qarşısının alınması;
tәbii ehtiyatların qorunmasının tәmini;

444 Ekoloji sığorta fondlarının yaradılmasında mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

•

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

445 Aşağıdakılardan hansı ekoloji sığortanın әsas prinsiplәrindәn hesab edilmir?

•

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

446 Aşağıdakılardan hansı müxtәlif sәviyyәli büdcәlәrin gәlirlәrinin formalaşmasında iştirak etmir?

•

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

447 Respublika büdcәsinin vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilir:

•

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

448 Aşağıdakılardan hansı ekoloji fondların әsas vәzifәlәrinә daxil deyil?

•

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

449 Aşağıdakılardan hansı ekoloji fondların vәsaitlәrinin istifadәsinә daxil deyil:

•

transmilli layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi.
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.

450 Müәssisәlәrin ekoloji fondları hansı mәnbәlәr hesabına yaranır:

•

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

dövlәt vә kommersiya banklarının kreditlәri.

451 Respublika büdcәsinin vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilir:

•

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

452 Aşağıdakılardan hansı ekoloji fondların әsas vәzifәlәrinә daxil deyil?

•

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

453 Aşağıdakılardan hansı ekoloji fondların vәsaitlәrinin istifadәsinә daxil deyil:

•

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

454 Beynәlxalq maliyyә qurumlarının investisiyaları müxtәlif sәviyyәli büdcәlәrin gәlirlәrinin formalaşmasında iştirak hansı formadadır?

•

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

455 Dövlәt proqramları tәrkibinә daxil olmuş mühafizә tәdbirlәri hansı hesaba maliyyәlәşir?

•

respublika büdcәsinin vәsaiti hesabına
tәbiәti mühafizә işlәri.

müәssisәnin әsas istehsal proseslәrinin texnoloji rekonstruksiyası.
zәrәrli maddәlәrin atmosferә atılmasının mәhdudlaşdırılması.
zәrәrli maddәlәrin su obyektlәrinә axıdılmasının qarşısının alınması.

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

•

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

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

•

ekoloji fondun üstün istiqamәtinә uyğun 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

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

•

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

459 әtraf mühitin monitorinqi nәdir?

•

demoqrafik proseslәrә nәzarәt sistemidir.
uzun müddәtli müşahidә sistemi olub, әtraf mühitin hazırkı vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә onun dәyişmәsi istiqamәtinin proqnozlaşdırılması.
әtraf mühitin qısa müddәtlimüşahidә sistemidir.
әtraf mühitin hazırkı vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsidir
onun dәyişmә istiqamәtinin proqnozlaşdırılmasıdır.

460 Aşağıdakı cavablardan hansı düzgün deyil?

•

•

tәbii mühitin fiziki halının qiymәtlәndirilmәsi.
.antropogen tәsir mәnbәlәrinә nәzarәt.
antropogen tәsirin qiymәtlәndirilmәsi.
Antropogen amilin tәsirindәn әtraf mühitdә yaranan dәyişikliklәrә
sәnayenin inkişafına nәzarәt.

461 Ekoloji monitorinqin vәzifәlәrinә aid deyil?

•

tәbii mühitin fiziki halının qiymәtlәndirilmәsi.
antropogen tәsir mәnbәlәrinә nәzarәt.
antropogen tәsirin qiymәtlәndirilmәsi.
Antropogen amilin tәsirindәn әtraf mühitdә yaranan dәyişikliklәrә
sәnayenin inkişafına nәzarәt.

462 Monitorinqin obyekti dedikdә aşağıdakılardan hansı nәzәrdә tutulur?

•

lokal monitorinq.
atmosfer, yer üstü sular, okeanlar, dәnizlәr, yeraltı sular, kriosfera.
ümumi nәzarәt
monitorinq qiymәtlәndirimәsi
baza monitorinqi

463 Monitorinq sistemi siniflәrinә ayrılır:

•

aparıldığı yer.
tәsir amili.
çirklәndirici mәnbә.
tәsir amilinә, çirklәndirici mәnbәlәrә, miqyası.
miqyas

464 Monitorinqin tәsir amili dedikdә başa düşülür:

•

fiziki tәsir amillәri.
müxtәlif çirklәndirici maddәlәr.
kimyәvi çirklәndirici maddәlәr.
tәbii tәsir amillәri.
müxtәlif kimyәvi çirklәndirici, müxtәlif tәbii vә fiziki tәsir amillәri.

465 Baza monitorinq sistemi nәdir?

•

litosferdә baş verәn proseslәrә nәzarәt etmәk.
regional antropogen tәsirlәr nәzәrә alınmaqla tәbiәtdә baş verәn hallara nәzarәt etmәk.
bitki alәmindә baş verәn hallara nәzarәt etmәk.
faunada baş verәn hallara nәzarәt etmәk.
hidrosferdә baş verәn proseslәrә nәzarәt etmәk.

466 Milli monitorinq sistemi dedikdә başa düşülür:

•

şәhәrdaxilindә aparılan monitorinq.
beynәlxalq miqyasda aparılan monitorinq.
bir neçә ölkәdә aparılan monitorinq.
ölkә miqyasında aparılan monitorinq.
materikdә aparılan monitorinq.

467 Aşağıdakı cavablardan hansı doğrudur?

•

tәbii çirklәndirici mәnbәlәrin tәsiri ilә mәşğul olur.
lokal monitorinq sistemi konkret antropogen mәnbәyin tәsiri ilә mәşğul olur.
cavabların hamısı doğrudur.
bir neçә antropogen mәnbәyin tәsiri ilә mәşğul olur.
kimyәvi çirklәndiricilәrin tәsiri ilә mәşğul olur.

468 Fiziki monitorinq dedikdә başa düşülür:

•

insan orqanizmindә gedәn proseslәrә nәzarәt.
әtraf mühitә tәsir edәn müxtәlif kimyәvi proseslәrә nәzarәt.
әtraf mühitdә gedәn biolji proseslәrә nәzarәt.
litosferdә gedәn proseslәrә nәzarәt.
әtraf mühitә tәsir edәn fiziki proseslәrә nәzarәt.

469 Aşağıdakı cavablardan hansı düzgündür?

•

bioloji monitorinq bioindikatorlar vasitәsilә aparılan monitorinqidir.
bioloji monitorinq biosferdә aparılan monitorinqidir.
bioloji monitorinq bitki alәmindә aparılan monitorinqidir.
bioloji monitorinq dünya okeanında gedәn bioloji proseslәri әhatә edәn monitorinqidir.

bioloji monitorinq heyvanlar alәmindә aparılan monitorinqidir.

470 Ekobiokimyәvi monitorinq dedikdә başa düşülür:

•

әtraf mühitin fiziki vә kimyәvi vәziyyәtinә nәzarәt.
әtraf mühitin bioloji vәziyyәtinә nәzarәt.
әtraf mühitin fiziki vәziyyәtinә nәzarәt.
әtraf mühitin kimyәvi vәziyyәtinә nәzarәt.
әtraf mühitin kimyәvi vә bioloji vәziyyәtinә nәzarәt.

471 Ekoloji ekspertiza dedikdә nәzәrdә tutulur:

•

iqtisadi vә hüquqi xarakterli tәdbirlәr sistemidir.
iqtisadi xarakterli tәdbirlәr sistemidir.
siyasi vә iqtisadi xarakterli tәdbirlәr sistemidir.
hüquqi vә mәnәvi xarakterli tәdbirlәr sistemidir.
siyasi vә hüquqi xarakterli tәdbirlәr sistemidir.

472 әtraf mühitin ekspertizası hansı hallarda keçirilmәlidir?

•

ekoloji fәlakәt baş verdikdә.
iqtisadiyyatda böhran baş verdikdә.
iqtisadiyyatda böhran baş verdikdә.
milli valyuta dәyәrini itirdikdә.
tәsәrrüfat, layihә vә planları reallaşdırmaqdan әvvәl.

473 Ekoloji ekspertizanın әsas prinsiplәri hansılardır?

•

enerjiyә qәnaәt, müstәqillik, imperativ, aşkarlıq.
imperativ, tәhlükәsizlik, aşkarlıq, müstәqillik, komplekslilik
müstәqillik, aşkarlıq, enerjiyә qәnaәt, riskin azaldılması.
imperativ, tәhlükәsizlik, aşkarlıq, enerjiyә qәnaәt.
peşәkarlıq, müstәqillik, aşkarlıq, imperativ.

474 Aşağıdakılardan hansı tәbiәtdәn istifadәyә görә kompleks icazәyә aid deyil?
cәrimә sanksiyalarının tәtbiqi qaydaları vә şәrtlәri.
tәsәrrüfat vә digәr fәaliyyәtlәrә icazә verәn ekoloji tәlәblәr.

•

istifadәyә verilmiş tәbii ehtiyatların saxlanmasının vә mühafizәsinin
tәhlükәsiz xidmәt vә mәhsullar.
әtraf mühitin çirklәnmәsinә görә ödәnişin miqdarı.

475 Proqram–mәqsәd üsulunun mahiyyәti nәdir?

•

hәr şansı bir ölkәnin ilkin ekoloji vәziyyәtinin tәhlilinә әsaslanır.
dünyanın ilkin ekoloji vәziyyәtinin tәhlilinә әsaslanır.
hәr hansı materikin ilkin ekoloji vәziyyәtinin tәhlilinә әsaslanır.
iri şәhәrlәrin ilkin ekoloji vәziyyәtinin tәhlilinә әsaslanır.
regionun ilkin ekoloji vәziyyәtinin tәhlilinә әsaslanır.

476 Ekolojiiqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılmasında әn sәmәrәli üsul hansıdır?

•

genetik vә normativ üsulların sintezi.
qraflar nәzәriyyәsi.
proqrammәqsәd
ekspert qiymәtlәndirilmәsi.
anket sorğuları.

477 Aşağıdakı cavablardan hansı ekoloji pasportda öz әksini tapmamışdır?

•

çirkab sularının tәmizlәnmә mexanizmi, tullantıların keyfiyyәt vә kәmiyәt göstәricilәri.
müәssisә haqqında ümumi mәlumat vә istifadә olunan texnologiya.
әtraf mühitә sәmәrәli tәsir etmәk üçün tәklif vә tövsiyyәlәr.
istifadә olunan ehtiyatın kәmiyyәt, keyfiyyәt göstәricilәri.
әsas mәhsullar istehsalının texnoloji sxemi, havaya atılan tullantıların tәmizlәnmә sxemlәri.

478 Genetik üsul digәr üsullardan nә ilә fәrqlәnir?

•

köhnә texnologiyaların tәtbiqini nәzәrdә tutur.
hadisәlәri bu günündәn keçmişә qәdәr nәzәrdә tutur.
hadisәlәri bu günündәn gәlәcәyә qәdәr nәzәrdә tutur.
külli miqdarda maliyyә vәsaitini nәzәrdә tutur.
demoqrafik siyasәti nәzәrdә tutur.

479 Tәbiәtdәn istifadә problemlәrinin hәlli hansı halda sәmәrәli ola bilәr?

•

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

480 Auditor xidmәt haqqında Azәrbaycan Respublikası qanunu nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

1995ci il mayın 4dә.
1994cü il iyunun 10da.
1996cı il sentyabrın 5 dә.
1995ci il iyunun 20dә.
1997ci il fevralın 28dә.

481 Ekoloji audit ilk dәfә hansı ölkәdә tәtbiq olunmağa başlamışdır?

•

Almaniya
Rusiya
Yaponiya
ABŞ
Fransa

482 Aşağıdakılardan hansı düzgün cavabdır?

•

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

483 Ekoloji audit neçә mәrhәlәdә aparılır?

•

2
4
6
3
5

484 Ekoloji auditorun vәzifәlәrinә daxil deyil?

•

audit keçirәn müәssisә vә regionda istifadә olunan tәhlükәli predmetlәrdәn istifadәnin azaldılması.
müәssisәdә vәziyyәtin tәhlili.
dәyәn zәrәrin aradan qaldırılması üzrә tәkliflәrin hazırlanması.
nәzarәt obyekti üçün informasiya modelinin seçilmәsi.
әtraf mühitә sәmәrәli tәsir etmәk üçün tәklif vә tövsiyәlәrin verilmәsi.

485 Ekoloji audit hansı sahәlәrdә aparılmır?

•

sosial müdafiә tәşkilatları.
dövlәt idarәlәri.
transmilli korporasiyalar
regionlar
bәlәdiyyәlәr

486 Auditin qanunvericilik vәtәni hansı ölkә hesab olunur?

•

Portuqaliya
Fransa.
İspaniya
Böyük Britaniya
Yaponiya

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

•

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

488 Müxtәlif kimyәvi çirklәndiricilәr,tәbii vә fiziki tәsirlәr nә adlanır?

•

fiziki tәsir amillәri
müxtәlif çirklәndirici maddәlәr
kimyәvi çirklәndirici maddәlәr.
tәbii tәsir amillәri.

•

monitorinqin tәsir amili

489 Bir nöqtәdә yerlәşәn mәnbәyin,hәrәkәtdә olan nәqliyyat vasitәlәrinin vә müәyyәn bir sahәnin monitorinqi nәdir?

•

bir nöqtәdә yerlәşәn mәnbәnin
yerini dәyişmәyәn mәnbәyin monitorinqi.
[yeni cavabçirklәndiri mәnbәlәrin monitorinqi
Hәrәkәtdә olan nәqliyyat vasitәlәrinin.
müәyyәn bir sahәnin

490 Regional antropogen tәsirlәrlә tәbiәtdә baş verәn hallarla hansı monitorinq növü mәşğuldur?

•

dünyәvi monitorinq sistemi
Baza monitorinq sistemi
lokal monitorinq sistemi
lokal monitorinq sistemi
milli monitorinq sistemi

491 Ölkә miqyasında aparılan monitorinq hansı monitorinqdir?

•

şәhәrdaxilindә aparılan monitorinq
beynәlxalq miqyasda aparılan monitorinq.
bir neçә ölkәdә aparılan monitorinq.
milli monitorinq
materikdә aparılan monitorinq.

492 Konkret antropogen mәnbәyin tәsiri ilә mәşğul olan monitorinq hansıdır?

•

lokal monitorinq sistemi
bir neçә antropogen mәnbәyin tәsiri ilә mәşğul olur.
kimyәvi çirklәndiricilәrin tәsiri ilә mәşğul olur.
tәbii çirklәndirici mәnbәlәrin tәsiri ilә mәşğul olur.
cavabların hamısı doğrudur

493 әtraf mühitә tәsir edәn fiziki proseslәrә nәzarәtdir:
insan orqanizmindә gedәn proseslәrә nәzarәt
әtraf mühitә tәsir edәn müxtәlif kimyәvi proseslәrә nәzarәt.

•

әtraf mühitdә gedәn biolji proseslәrә nәzarәt.
litosferdә gedәn proseslәrә nәzarәt.
fiziki monitorinq

494 Bioloji monitorinq nәlәr vasitәsilә hәyata keçirilir?

•

bioindikatorlar vasitәsilә aparılan monitorinqdir
bioloji monitorinq dünya okeanında gedәn bioloji proseslәri әhatә edәn monitorinqidir.
bioloji monitorinq bitki alәmindә aparılan monitorinqidir
bioloji monitorinq biosferdә aparılan monitorinqidir.
bioloji monitorinq heyvanlar alәmindә aparılan monitorinqidir.

495 әtraf mühitin kimyәvi vә bioloji vәziyyәtinә nәzarәt nә adlanır?

•

әtraf mühitin fiziki vә kimyәvi vәziyyәtinә nәzarәt
әtraf mühitin bioloji vәziyyәtinә nәzarәt.
әtraf mühitin fiziki vәziyyәtinә nәzarәt.
әtraf mühitin kimyәvi vәziyyәtinә nәzarәt.
ekokimyәvi vәziyyәtә nәzarәt

496 İqtisadi xarakterli tәdbirlәr sistemi nәdir?

•

iqtisadi vә hüquqi xarakterli tәdbirlәr sistemidir.
ekoloji ekspertiza
siyasi vә iqtisadi xarakterli tәdbirlәr sistemidir.
hüquqi vә mәnәvi xarakterli tәdbirlәr sistemidir.
siyasi vә hüquqi xarakterli tәdbirlәr sistemidir.

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

•

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

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

•

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

499 1995ci il iyunun 20dә Azәrbaycan Respublikasının hansı qanunu qәbul edilmişdir?

•

1995ci il mayın 4dә
1994cü il iyunun 10da.
1996cı il sentyabrın 5 dә.
auditor xidmәti haqqında
1997ci il fevralın 28dә.

500 İlk dәfә auditi tәtbiq edәn dövlәtlәr sırasındadır:

•

Almaniya
Rusiya
Yaponiya
Fransa
ABŞ

501 Auditorların vәzifәsinә daxil olmayan hansıdır?

•

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

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

•

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

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

•

ekoloji audit aparılmır
dövlәt idarәlәri.
transmilli korporasiyalar
regionlar
bәlәdiyyәlәr

504 Ekoloji ekspertizanın mexanizmi neçә elementlә sәciyyәlәnir ?

•

6
5
2
3
10

505 Regionun ilkin ekoloji vәziyyәtinin tәhlilinә әsaslanmaq nәdir?

•

hәr şansı bir ölkәnin ilkin ekoloji vәziyyәtinin tәhlilinә әsaslanır
dünyanın ilkin ekoloji vәziyyәtinin tәhlilinә әsaslanır.
hәr hansı materikin ilkin ekoloji vәziyyәtinin tәhlilinә әsaslanır.
iri şәhәrlәrin ilkin ekoloji vәziyyәtinin tәhlilinә әsaslanır.
proqrammәqsәd üsulunun mahiyyәtidir

506 Qraflar nәzәriyyәsi nәyә әsaslanır?

•

anket sorğuları
genetik vә normativ üsulların sintezi.
ekolojiiqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılmasına
proqrammәqsәd
ekspert qiymәtlәndirilmәsi.

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

•

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

•

ekoloji pasporta

508 Hadisәlәri bu günündәn gәlәcәyә qәdәr nәzәrdә tutan üsul hansıdır?

•

köhnә texnologiyaların tәtbiqini nәzәrdә tutur.
hadisәlәri bu günündәn keçmişә qәdәr nәzәrdә tutur.
genetik üsul
külli miqdarda maliyyә vәsaitini nәzәrdә tutur.
demoqrafik siyasәti nәzәrdә tutur.

509 Tәhlükәsiz xidmәt vә mәhsullar tәbiәtdәn istifadәnin hansı göstәricisinә uyğundur?

•

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

510 Monitorinq nәlәri öyrәnir?

•

maliyyә vә vergi vәsaitlәri
әtraf mühitin hәrtәrәfli analizi
potensial ehtiyatları
iqlim göstәricilәri
әhalinin yerdәyişmәsini

511 Baza monitorinq sistemi zamanı nәlәr nәzәrә alınır?

•

fiziki tәsir amillәri
urbanizasiya sәviyyәsi
regional antropogen tәsirlәr
çirklәnmә dәrәcәsi
kimyәvi tullantılar

512 İmpakt monitorinq sistemi hansı sahәlәri әhatә edir?
dәniz vә okean sularını
sәnaye müәssisәlәrini

•

kәnd tәsәrrüfatı zonalarını
xüsusi tәhlükәli zonaları
elmi araşdırmaları

513 Sel, Vulkan, Zәlzәlә, quraqlıq, torpağın eroziyası vә s. hansı monitorinq sisteminә aid edilir?

•

lokal monitorinq
kimyәvi monitorinq
Fiziki monitorinq
mәsafә monitorinqi
bioloji monitorinq

514 Audit haqqında ilk sәnәt neçәnci ildә aşkar edilmişdir?

•

1130 – cu ildә
1755ci ildә
1800 – ci ildә
1050  ci ildә
1330 – cu ildә

515 Auditor sözünün latınca mәnası nәdir?

•

mәruzәçi
yoxlayıcı
әks etdirәn
dinlәyici
izah edәn

516 Auditor aşağıdakılardan hansına rәy vermir?

•

ayırma
әsaslılıq
qiymәtlәndirmә
müşahidә
tәsnifat

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

•

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

518 ekoloji audit hansı ekoloji fәaliyyәtlә uyğundur?

•

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

519 Müәssisәnin Ekoloji pasport hansı müddәtә tәrtib olunur?

•

5 il
3 il
müddәtsizdir
2 il
1 il

520 Müәssisәlәrin ekoloji pasportu özündә әks etdirir?

•

tәbii resursların müxtәlifliyi
mühazirә üçün işçi qüvvәsinin müәyyәnliyi
mühafizә tәdbirlәrinin vaxtı, xәrclәri vә s
tәbii resursların istehlaklı
“ekoloji pasport” olmur

521 Atmosfer,yerüstü sular,okeanlar,dәnizlәr,yeraltı sular,kriosfera nәyә aid edilir?

•

atmosfer, yeraltı sular.
monitorinqin obyektinә
okeanlar vә dәnizlәr.
yerüstü sular, okeanlar
atmosfer, kriosfera

522 Ekoloji pasport hansı müddәtdә etibarlıdır?

•

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

523 Tәsir amilinә,çirklәndirici mәnbәlәrә,miqyasına görә fәrqlәnmәlәr nә adlanır?

•

çirklәndirici mәnbәlәrә görә.
tәsir amilinә görә.
aparıldığı yerә görә
miqyasına görә
çirklәndirici mәnbәlәrә görә.

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

•

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

525 Tәbii vә antropogen tәsirdәn әtraf mühitdә baş vermiş dәyişikliklәrә nәzarәt nә adlanır?

•

fiziki monitorinqidir.
biosferin kompleks monitorinqi
qlobal monitorinqidir
qısa müddәtli monitorinqidir.
biosferin kompleks monitorinqidir.

526 Aşağıdakı cavablardan hansı düzgün deyil?

•

tәbii mühitin fiziki halının qiymәtlәndirilmәsi.
antropogen tәsir mәnbәlәrinә nәzarәt.
antropogen tәsirin qiymәtlәndirilmәsi
Antropogen amilin tәsirindәn әtraf mühitdә yaranan dәyişikliklәrә

•

nәqliyyatın inkişafına nәzarәt

527 Tİİ elmi öyrәnir:

•

Tәbii şәraiti vә s.
Tәbii әrazi komplekslәrini vә s.
Tәbii resurs potensialını vә s.
Әrazi istehsal komplekslәri vә s.
Tәbii ehtiyatları vә s.

528 Tİİ praktiki aspektlәrindәn biri hansıdır?

•

Ekoloji iqtisadi sistemlәr.
Tәbii resurslardan istifadәnin qiymәtlәndirilmәsi.
Cәmiyyәtlә tәbiәtin qarşılıqlı әlaqәsi.
Tәbii şәraitin qiymәtlәndirilmәsi.
Başqa elmlәrlә әlaqәsi.

529 Tİİ elmi bu elmlәrlә sıx әlaqәdә deyil.

•

iqtisadiyyat qeyrimüәyyәndir.
ekologiya sıx әlaqәlidir;
biologiya aid deyil;
cografiya uyğun deyil;
tarix;

530 Tİİ elminin tәdqiqat obyektinә aid deyil:

•

tәbii şәraitin qiymәtlәndirilmәsi;
sәnaye obyektlәri.
tәbiәtlә cәmiyyәtin qarşılıqlı әlaqәsi;
tәbii resurs potensialı;
tәbii ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsi;

531 Tİİ elminin tәdqiqat istiqamәtinә aid deyil:
tәbii resurs potensialı.
tәbiәtdәn istifadәnin tәnzimlәnmәsi;

•

tәbiәti mühafizә fәaliyyәtinin maliyyәlәşmәsi;
tәbiәtlә cәmiyyәtin qarşılıqlı әlaqәsi;
biosfer;

532 Tİİ elminin vәzifәlәrinә bunlar aid deyil:

•

iqtisadiyyatın ekolojilәşdirilmәsi.
meşә emalı;
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadә yolları;
resursların kompleks istifadәsi;
tәbiәtdәn istifadәnin regional idarәetmә orqanlarının yaranması;

533 Tәbiәti mühafizә problemlәri hansı sәviyyәdә vә kompleksdә hәll olunmalıdır:

•

iqtisadi rayon sәviyyәsindә.
kosmik sәviyyәdә;
tәbiiәrazi kompleksindә;
ekolojiiqtisadi kompleks sәviyyәsindә;
tәbiitexnogen kompleks sәviyyәdә;

534 Tәbii resurs potensialını öyrәnәn elm hansıdır?

•

Tәbii şәraiti
tәbiәtdәn istifadәnin iqtisadiyyatı
Tәbii әrazi komplekslәrini
Tәbii resurs potensialını
Әrazi istehsal komplekslәri

535 Tәbii resurslardan istifadәnin qiymәtlәndirilmәsi tәbiәtdәn istifadәnin göstәricilәrindәndir?

•

Ekoloji iqtisadi sistemlәr.
praktiki aspektlәrindәn
Tәbii resurslardan istifadәnin qiymәtlәndirilmәsi.
Cәmiyyәtlә tәbiәtin qarşılıqlı әlaqәsi.
Tәbii şәraitin qiymәtlәndirilmәsi.

536 Tarix elmi tәbiәtdәn istifadәnin iqtisadiyyatı ilә bağlılığı necәdir?

•

tarix.
geomorfologiya
biologiya;
cografiya;
sıx әlaqәdә deyil

537 Tİİnin tәdqiqat obyektinә aid olmayan:

•

elektroenergetika sәnayesi
tәbiәtlә cәmiyyәtin qarşılıqlı әlaqәsi;
tәbii resurs potensialı;
tәbii ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsi;
tәbii şәraitin qiymәtlәndirilmәsi;

538 Tİİnin tәdqiqat istiqamәtinә aid edilmir:

•

tәbii resurs potensialı.
tәbiәtdәn istifadәnin tәnzimlәnmәsi;
tәbiәti mühafizә fәaliyyәtinin maliyyәlәşmәsi;
tәbiәti mühafizә fәaliyyәtinin maliyyәlәşmәsi;
biosenoz

539 Tİİ elminin vәzifәlәrinә aid deyil?

•

iqtisadiyyatın ekolojilәşdirilmәsi.
istehsalın intensivliyi
meşә emalı
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadә yolları;
tәbiәtdәn istifadәnin regional idarәetmә orqanlarının yaranması;

540 Tәbiәti mühafizә tәdbirlәri hansı sәviyyәdә hәll olunur?

•

iqtisadi rayon sәviyyәsindә.
kosmik sәviyyәdә
tәbiiәrazi kompleksindә
ekolojiiqtisadi sәviyyәdә
ekolojiiqtisadi kompleks sәviyyәsindә;

541 әtraf mühitә antropogen tәsir necә baş verir?

•

Başqa planetlәrdәn gәlmәlәr.
insanlar tәrәfindәn
Heyvanlar.
Quşlar.
İnsanlar.

542 Ekoloji problemlәr vә onların hәlli yolları tәbiәtdәn istifadәnin iqtisadiyyatında hansı istiqamәt aiddir?

•

ekoloji – iqtisadi göstәricilәrinә
tәdqiqat istiqamәtinә
tәnzimlәnmәsinә
idarә olunmasına
maliyyә istiqamәtinә

543 Mikro sәviyyәdә tәbiәtdәn istifadә özündә hansı sahәlәri birlәşdirir?

•

iqlim, torpaq, bitki
ekoloji lizinq, icarә
ekoloji xidmәt, şöbә, sex
ekoloji maliyyәlәşmә
tәbii resurslar

544 Çirklәnmәdәn dәyәn zәrәr bu üsulla hesablanır:

•

Tәcrübә.
Birbaşa;
Dolayı;
Genetik;
Laboratoriya;

545 Tәsәrrüfata dәyәn zәrәr neсә hesablanır:

•

Tәsәrrüfat sahәlәrinә dәyәn zәrәrlәrin cәmi.
Sәnayeyә dәyәn zәrәr;
Kәnd tәsәrrüfatına dәyәn zәrәr;
Nәqliyyata dәyәn zәrәr;

Sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatına dәyәn zәrәrlәrin cәmi;

546 Heyvandarlığa dәyәn zәrәr asılı deyil:

•

Heyvandarlıq mәhsullarının hәcmindәn.
Heyvandarlıq sahәsindә mәhsuldarlığın aşağı düşmәsindәn;
Bitkiçilik tәsәrrüfatlarının sayından;
Mәhsulun satış qiymәtindәn;
Bitkiçiliyә dәyәn zәrәrdәn;

547 Torpağın dövriyyәdәn çıxmasından dәyәn zәrәr asılı deyil:

•

Mәhsulların satış qiymәtindәn.
Torpağın münbitliyindәn;
Çirklәnәn torpağın sahәsindәn;
Mәhsuldarlığın aşağı düşmәsindәn;
Hәr hektardan gәlәn gәlirdәn;

548 Su hövzәlәrinin çirklәnmәsindәn dәyәn zәrәrә tәsir edir:

•

Suyun kimyәvi tәrkibindәn.
Su sәrfindәn.
Çirkab suların hәcmindәn.
Yağıntıların miqdarından.
Yağıntıların tәrkibindәn.

549 Fәal çirklәnmә zolaqlarının radiusu bәrabәrdir:

•

20 h
50 h
10 h
2h
8h

550 Birbaşa üsulla nә hesablanır?

•

sosial ödәnişlәr
çirklәnmәdәn dәyәn zәrәr

•
iqtisadi qiymәtlәndirmә
sosial problemlәr
vergi ödәnişlәr

551 Tәsәrrüfat sahәlәrinә dәyәn zәrәrin cәmi nә demәkdir?

•

Tәsәrrüfat sahәlәrinә dәyәn zәrәrlәrin cәmi kimi
Sәnayeyә dәyәn zәrәr kimi;
Kәnd tәsәrrüfatına dәyәn zәrәr kimi;
tәsәrrüfata dәyәn zәrәr
Sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatına dәyәn zәrәrlәrin cәmi kimi;

552 Bitkiçiliyә dәyәn zәrәr nәdәn asılıdır?

•

Heyvandarlıq mәhsullarının hәcmindәn
Heyvandarlıq sahәsindә mәhsuldarlığın aşağı düşmәsindәn;
Heyvandarlıq tәsәrrüfatlarının sayından;
Mәhsulun satış qiymәtindәn;
mәhsuldarlığın aşaği düşmәsindәn

553 Torpağın münbitliyinin dövriyyәdәn çıxması nәdәn asılıdır?

•

Mәhsulların satış qiymәtindәn
dәyәn zәrәrdәn
Hәr hektardan gәlәn gәlirdәn;
Çirklәnәn torpağın sahәsindәn;
Mәhsuldarlığın aşağı düşmәsindәn;

554 Su hövzәlәrinin çirklәnmәsindәn çirkab suların hәcmi nәdәn

•

Suyun kimyәvi tәrkibi.
Su sәrfi.
su hövzәlәrinә dәyәn zәrәrdәn
Yağıntıların miqdarı.
Yağıntıların tәrkibi

555 Fәal çirklәnmә zolaqları hansı ölçü ilә xarakterizә olunur?

•

20 h
10 h
50 h
2h
8h

556 Ekoloji qiymәtlәndirmәnin sәrtlәrindәn biridir:

•

mәlumatların toplanması
işin yerinә yetirilmә vaxtı
layihәnin növü vә miqyası
layihә sonu qәrarlar
qiymәtlәndirmәnin vacibliyi

557 Ekoloji qiymәtlәndirmәdә iştirak edәn tәrәflәrdәn biridir:

•

ictimaiyyәt
müәssisәlәr
hüquqi şәxslәr
dünya tәşkilatları
hәkimlәr

558 Ekoloji qiymәtlәndirmәdә ictimaiyyәtin iştirakını vacib sayan hansı tәşkilatdır?

•

Әtraf mühit üzrә BMT tәşkilatı
YUNEP tәşkilatı
YUNESKO
BMT – nin Avropa İqtisadi komissiyası
Avropa İqtisadi Birliyi

559 әtraf mühitin bu komponentlәrinә tәsirin qiymәtlәndirilmәsi prosesi aparılır:

•

әbәdi vә tarixi abidәlin
Havanın
ictimaiyyәtin
suyun
torpağın

560 Konsentrasiyanın izn hәddi birbirindәn fәrqlәnir:

•

Dәnizdә vә atmosferdә.
Bütün şәhәrlәrdә.
Bütün sularda.
Torpaqların hamısında.
Ayrıayrı ölkәlәrdә.

561 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı әtraf mühitә daha çox tәsir edir:

•

Başqa planetlәrdәn gәlmәlәr.
Meşәlәr.
Heyvanlar.
Quşlar.
İnsanlar.

562 Termik çirklәnmә sularda neçә dәrәcә ola bilәr?

•
563 Tәbii ehtiyatların tәsnifatı nәyә aid edilir?

•

Әmәk ehtiyatlarının mövcudluğu.
İqlim göstәricilәrinә
Çay şәbәkәsi.
tәbiәtlә cәmiyyәt arasında әlaqәyә
Tәbii ehtiyatların emalı.

564 Ekoloji hәyatın mәnәvi varlığı nәdir?

•

Ziddiyyәtli anlayış
cәmiyyәtlә tәbiәtin qarşılıqlı әlaqәsi.
Ekoloji iqtisadi tәlәb

İqtisadi reformalar
İqtisadi maraq

565 Zәif vә ciddi terminlәri nәyә aiddir?

•

Yeni texnologiyanın gәtirilmәsi
davamlı inkişaf
Reqional inkişaf
Lokal inkişaf
Texnikanın tәtbiqi

566 Dәnizdә vә şirin sularda konsentrasiyanın izn hәddi hansı sәviyyәdәdir?

•

izn hәddi yoxdur
eyndir
qismәn uyğundur
bir birindәn fәrqlәnir
fәrqli deyil

567 Tәbii ehtiyatlardan istifadә üçün nә lazımdır?

•

Torpağı genişlәndirmәk üçün.
ekoloji mәhdudiyyәtlәr
Sәnayeni inkişaf etdirmәk üçün.
Tәbii ehtiyatlardan istifadә üçün
Kәnd tәsәrrüfatı üçün.

568 Orta radiasiya fonu Azәrbaycan Respublikasında nә qәdәrdir?

•

10 mkr/ saat.
1520 mkr/saat
510mkr/ saat.
2025 mkr/ saat.
3040 mkr/ saat.

569 Termik çirklәnmә sularda neçә dәrәcә ola bilәr?

•

10ºC

•

5ºC
8 ºC
6ºC
2 ºC

570 Tәbiәtdә cәmiyyәt arasında qarşılıqlı әlaqә necә xarakterizә olunur?

•

әlaqәsi yoxdur.
әhalinin rifah halını müәyyәn edir
istehsalın bazasıdır
çoxplanlı vә kompleks mәsәlәdir
istehlakın әsasıdır

571 Cәmiyyәt istehsal üçün ilkin xammala haradan götürür?

•

tәdqiqatlardan
hidrosferdәn
atmosferdәn
elmin fәaliyyәtindәn
tәbiәtdәn

572 Ekoloji – iqtisadi maraqlar hansı sәbәbdәn yaranır?

•

tәbiәtlә  cәmiyyәtin әlaqәsindәn
tәbii mühitin dәyişmәsindәn
cәmiyyәtin vәziyyәtindәn
istehsalın inkişafından
ekoloji tarazlığın pozulmasından

573 Tәbiәtlә cәmiyyәt arasında әlaqәnin 1ci mәrhәlәsi hansıdır?

•

Әmәk ehtiyatlarının mövcudluğuna.
İqlim göstәricilәrinә.
Çay şәbәkәsinә.
Tәbii ehtiyatların hasilatına.
Tәbii ehtiyatların emalına.

574 Davamlı inkişafın göstәricisi:

•

Yeni texnologiyanın gәtirilmәsi.
Zәif vә ciddi.
Regional inkişaf.
Lokal inkişaf.
Texnikanın tәtbiqi.

575 Ekoloji iqtisadi tәlәb nәdir?

•

Ziddiyyәtli anlayış.
cәmiyyәtlә tәbiәtin qarşılıqlı әlaqәsi.
Ekoloji hәyatın mәnәvi varlığı.
İqtisadi reformalar.
İqtisadi maraq.

576 Ekoloji mәhdudiyyәtlәr lazımdır:

•

Torpağı genişlәndirmәk üçün.
İqtisadiyyatı inkişaf etdirmәk üçün.
Sәnayeni inkişaf etdirmәk üçün.
Tәbii ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә vә mühafizә üçün.
Kәnd tәsәrrüfatı üçün.

577 Azәrbaycan Respublikasının orta radiasiya fonu nә qәdәrdir?

•

1520 mkr/ saat.
3040 mkr/ saat.
400 mkr/ saat.
50 mkr/ saat.
10 mkr/ saat.

578 Tәbiәtdәn istifadәnin vә әtraf mühitin mühafizәsinin tәnzimlәnmәsi nәdir?

•

tәbiәtdәn istifadәnin proqramm vә mәqsәdlәrini, fәaliyyәt rejimini, onun strukturlarının saxlanmasını tәmin edәn sistemdir;
Ekoloji vә iqtisadi sistemlәri idarә edәn prinsiplәr;
әtraf mühitin mühafizәsi mәsәlәlәrinin hәllinә yönәlәn inkişaf mexanizmi.
tәbiәtdәn istifadәnin planlaşdırılmasını tәmin edәn sistem;
iqtisadi vә ekoloji sistemlәri tәnzimlәyәn funksiya;

579 Tәbiәtdәn istifadәnin proqram vә mәqsәdlәrini,fәaliyyәt rejimini,onun strukturlarının saxlanmasını tәmin edәn sistem hansıdır?

•

әtraf mühitin mühafizәsi mәsәlәlәrinin hәllinә yönәlәn inkişaf mexanizmidir
Ekoloji vә iqtisadi sistemlәri idarә edәn prinsiplәrdir;
iqtisadi vә ekoloji sistemlәri tәnzimlәyәn funksiyadır;
tәbiәtdәn istifadәnin vә әtraf mühitin mühafizәsinin tәnzimlәnmәsi
tәbiәtdәn istifadәnin planlaşdırılmasını tәmin edәn sistemdir;

580 Tәbii obyekt vә hadisәlәrin idarә olunması nәdir?

•

tәbii obyektlәrin bölgüsü vә yenidәn bölgüsü;
tәbiәtdәn istәfadәnin idarәetmә funksiyası
tәbii resursların qeydiyyatı;
tәbii obyektlәrin mühafizәsi vә istifadәsi tәdbirlәrinin planlaşdırılması;
tәbii obyektlәrin әrazi sahә quruluşu vә nәzarәt

581 Aşağıda göstәrilәn 1,2,4 cavabları tәbiәti mühafizә sisteminin hansı prinsipinә aiddir? 1. 1, 3, 5; 2. 2, 4, 6; 3. 1, 2, 4; 4. 3, 4, 5; 5. 1, 2, 3.

•

Enerjiyә qәnaәt Prinsipi
Ekoloji tәhlükәsizliyinin üstünlüyü Prinsipi;
ekoloji tәhsilin formalaşması;
sәmәrәliliyin mühafizәsi prinsiplәri
istehsal vә ekoloji tәhlükәsizliyin vәhdәti prinsipi

582 Tәbii resursların miqdar vә keyfiyyәtlәri haqqındakı mәlumatları sistemlәşdirmәk vә qiymәtlәndirmәk nәdir ?

•

tәbii resurs vә hadisәlәrin ekspertizası vә monitorinqidir.
tәbii resurs potensialından istifadәdir;
tәbii resursların kadastrıdır
resursların sosialiqtisadi problemlәrinin hәllindә tәbii sәrvәtlәrdәn kompleks istifadә üsuludur
tәbii obyektlәrin hüquqi, qeyri hüquqi vә layihә simeta sәnәdlәr toplusudur;

583 Tәnzimlәmәnin norma vә metodlara necә hәyata keçirilir?

•

hüquqi instansiyalar vasitәsilә
bazar münasibәtlәri ilә
tәbii – resurs potensialı ilә
idarәetmә funksiyaları ilә

•

sosial – iqtisadi göstәricilәrlә

584 Tәbiәtdәn istifadә sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlıq prinsiplәrinә aid deyil:

•

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

585 Restitusiya:

•

beynәlxalq ödәnişdir.
vurulan ziyanın kompensasiyasıdır;
pozulmuş hüququn bәrpası vә zәrәrin ödәnilmәsidir;
qanunpozmalara dair mәsuliyyәt növüdür;
beynәlxalq әmәkdaşlıq formasıdır;

586 Substitusiya nәdir?

•

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

587 Tәbiәtdәn istifadә fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılması:

•

tәbiәti mühafizә fәaliyyәtinә nәzarәtdir;
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsinә icazәdir;
tәhlükәli vә digәr tullantılarla әlaqәli fәaliyyәt növüdür;
tәsәrrüfat fәaliyyәtinә nәzarәt vә ekoloji әsaslandırma sistemidir;
tәbiәtdәn istifadә üzrә tәşkilatitexniki tәdbirlәr sistemidir.

588 Tәbiәtdәn istifadә vә tәbiәti mühafizә sahәsindә tәtbiq olunan lisenziyalardan deyil:

•

atmosfer havasından istifadәyә görә;
tәbiәtdәn kompleks istifadәyә görә;

yeraltı sәrvәtlәrdәn istifadәyә görә;
su obyektlәrindәn istifadәyә görә;
tәhlükәli tullantılarla әlaqәli fәaliyyәtә görә.

589 Xüsusi lisenziyalar:

•

yerin tәkindәn istifadәyә verilәn sәnәdlәr.
tәbii mühiti mühafizә edәn orqanlar tәrәfindәn verilәn sәnәdlәr;
torpaqbitki ehtiyatlarını idarә edәn xüsusi dövlәt orqanı tәrәfindәn verilәn sәnәd;
yerli özünüidarә orqanları tәrәfindәn verilәn sәnәdlәr;
tәbii ehtiyatları idarә edәn xüsusi dövlәt orqanları tәrәfindәn verilәn sәnәd;

590 Tәbii ehtiyatlardan istifadәyә verilәn lisenziyalara aid deyil:

•

yerin tәkindәn istifadәyә icazә;
tullantıların suya vә atmosferә atılmasına görә icazә;
Sudan istifadәyә görә icazә;
tәbii mühitin mühafizәsinә görә icazә;
meşәlәrin kәsilmәsinә vә heyvanların ovlanmasına görә icazә.

591 Mәhsulların tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün sertifikatlaşdırmanın aparılmadığı istiqamәt:

•

tәbii resurslar.
texnoloji proseslәr;
istehsal vә istehlak tullantıları;
әtraf mühit obyektlәri;
tәbii mühit obyektlәri;

592 Ekoloji deklarasiya:

•

tәbii ehtiyat vә ya resursların qeydiyyatıdır.
tәmiz mәhsullar istehsalının qeydiyyatıdır;
istehsal, emal vә tullantı vaxtı ekoloji vacib әlamәtlәrin qeydiyyatıdır;
ekoloji tәhlükәsiz iş vә xidmәtlәrin qeydiyyatıdır;
istehsal vә istehlak tullantılarının әtraf mühit obyektlәrinin qeydiyyatıdır;

593 Tәbiәti parklarının әrazilәrindә fәaliyyәt zonalarına aiddir:

•

meqalopolislәr.
Hasilat sahәlәri
sәnaye mәrkәzlәri
rekreasiya zonaları
aqlomerasiyalar

594 Çirklәnmәyә görә ödәnişlәrin hәcmi asılıdır:

•

Konsentrasiyanın izn hәddindәn.
Tәbii mühafizә xәrclәrindәn.
Zәrәrli maddәlәrin nisbi tәhlükә әmsalından.
Mühitin ekoloji vәziyyәtindәn.
Tullantıların izin hәddindәn.

595 Tәbii resurslardan istifadәyә görә ödәnişә aid deyil:

•

Tullantıların hәcminә görә ödәniş.
Yerin tәkindәn istifadәyә görә.
Meşә gәlirlәri.
Torpaqdan istifadәyә görә vergi.
Sudan istifadәyә görә ödәniş.

596 Torpağın çirklәnmәsinә görә ödәnişin hәcmi asılı deyil:

•

Regionların ekoloji vәziyyәti.
Tullantıların hәcmi.
Tullantıların tәrkibi
Tullantıların nisbi tәhlükә әmsalları
Müәssisәlәrin büdcәsi.

597 Torpağın çirklәnmәsinә görә ödәnişin hәcmi asılıdır:

•

Mühitin ekoloji vәziyyәtindәn.
Tәbiәti mühafizә xәrclәrindәn.
Tullantıların izn hәddindәn.
Konsentrasiyanın izn hәddindәn.
İstismarın izn hәddindәn.

598 Tәbii resurslardan istifadәyә görә ödәnişlәrin növlәrindәn deyil:

•

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

599 Tәbii ehtiyatlardan istifadәyә görә ödәnişlәrin üsullarından deyil:

•

Doğru cavab yoxdur.
Mәsrәf.
Renta.
Tәkrar istehsal vә ya bәrpa.
Kәşfiyyat.

600 Sudan istifadәyә görә ödәniş formalarından deyil:

•

Doğru cavab yoxdur.
Su vergisi.
Sudan istifadәyә görә lisenziya haqqları.
Su obyektlәrin mühafizәsi vә bәrpasına görә ödәniş.
Sudan istifadә hәcminә görә vergilәr.

601 Zәrәrli maddәlәrin nisbi tәhlükә әmsalı nәdәn asılıdır?

•

Konsentrasiyanın izn hәddindәn
Tәbii mühafizә xәrclәrindәn.
çirklәnmәyә görә ödәnişlәrin hәcmindәn
Mühitin ekoloji vәziyyәtindәn.
Tullantıların izin hәddindәn

602 Tullantıların hәcminә görә ödәnişә aid deyil:

•

Tullantıların hәcminә görә ödәniş.
Yerin tәkindәn istifadәyә görә.
Meşә gәlirlәri.
Torpaqdan istifadәyә görә vergi.

Sudan istifadәyә görә ödәniş.

603 Müәssisәlәrin büdcәsi ilә torpağın çirklәnmәsi arasında asılı qeyri müәyyәndir:

•

Tullantıların tәrkibindәn
Tullantıların nisbi tәhlükә әmsallarından
ödәnişin hәcmi
Regionların ekoloji vәziyyәtindәn.
Tullantıların hәcmindәn.

604 Mühitin ekoloji vәziyyәtindәn asılıdır:

•

torpağın çirklәnmәsinә görә ödәnişin hәcmi
Tәbiәti mühafizә xәrclәrindәn.
Tullantıların izn hәddindәn.
Konsentrasiyanın izn hәddindәn
İstismarın izn hәddindәn

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

•

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

606 Aşağıdakılardan tәbii ehtiyatlardan istifadәyә görә ödәnişlәrin üsullarına aid olmayan hansıdır?

•

Doğru cavab yoxdur.
Mәsrәf.
Renta
Tәkrar istehsal vә ya bәrpa.
axtarışlar

607 Sudan istifadә hәcminә görә vergilәr ondan istifadәyә görә ödәniş formalarının uyğunluğu:
Doğru cavab yoxdur.
Su vergisi

•

Sudan istifadәyә görә lisenziya haqqları.
Su obyektlәrin mühafizәsi vә bәrpasına görә ödәniş.
istifadәyә görә ödәniş formalarından deyil

608 Çirklәnmәyә görә ödәnişlәrin hesablanması metodikasına aid deyil:

•

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

609 әtraf mühitin çirklәnmәsinә görә ödәnişlәrin perspektivlәrinә aiddir:

•

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

610 Tәbii resurslardan istifadәyә görә ödәnişin növünә daxildir:

•

potensial ehtiyatlar
ağacın emalı
meşә gәlirlәri
bitkilәrin müxtәlifliyi
iqlim göstәricilәri

611 Bәrk tullantıların tәsnifatına aiddir:

•

limitә uyğun
tәhlükәli
tәhlükәsiz
toksiki, qeyri – toksiki
limitdәn artıq

612 Azәrbaycanda tәbii ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә vә әtraf mühitin mühafizәsi prosesi әlaqәdardır:

•

sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatının inkişafı.
әraziistehsal kompleksinin inkişafı;
regionlarda mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafından;
tәsәrrüfatın inkişaf göstәricilәri;
müxtәlif tәbii ünsürlәr;

613 Hidrosferin çirklәnmә indeksinә әn az tәsir edәn amil:

•

istehsalın hәcmi.
çirklәndirici müәssisәlәrin sayı;
çirkab suların hәcmi;
әhalinin sayı;
istehsal mәqsәdilә istifadә olunan suyun hәcmi;

614 Azәrbaycanın torpaq ehtiyatlarından istifadәnin mәnfi nәticәlәrindәn deyil:

•

defilyasiya.
eroziya;
şoranlaşma;
çirklәnmә;
bedlendlәşmә

615 Azәrbaycanda qoruq, milli park vә yasaqlıqların yaranma sәbәblәri:

•

doğru cavab yoxdur.
meşә kompleksini qorumasını;
heyvanat alәmini qorumaq;
tәbii әrazi komplekslәrini vә canlı alәmi mühafizә;
yaşıllıqları qorumamasını;

616 әtraf mühit üzrә BMT proqramı adlanır:

•

MAQATE.
YUNESKO;
FAO;
YUNEP;
UNİDO;

617 әtraf mühit vә inkişaf mövzusu üzrә BMT konfransı keçirilmişdir:

•

2005.
1972;
1992;
1999;
2002;

618 Kioto protokolu imzalanmışdır:

•

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

619 Tәzminat nәdir?

•

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

620 Tәbiәtdәn istifadәnin idarә olunması üsullarıdır:

•

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

621 Tәbiәtdәn istifadәnin idarә olunması üsullarına aid deyil:

•

dövlәt mәsrәflәri vә gәlirlәrinә.
dövlәt mәsrәflәrinә;
dövlәt gәlirlәrinә;
qeyrifiskal üsula;

•

proqrammәqsәd;

622 Ekoloji subsidiyalar:

•

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

623 Girovlar sistemi:

•

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

624 İnzibati vergilәr:

•

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

625 Mülki hüquqi tәnzimlәnmә:

•

insanların ekoloji hüquqlarını tәnzimlәyәn metoddur.
әhalinin hüquq vә vәzifәlәrinin müәyyәnlәşmәsidir;
cәmiyyәtin istehsal fәaliyyәtini tәnzimlәyәn normalardır;
sosialictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn qanunlardır;
hüquqi münasibәtlәrdә tәrәflәrin bәrabәrliyinә әsaslanan metoddur;

626 Azәrbaycanda ekologiya hüququnun mәnbәlәrinә aid deyil:

•

regional ekoloji tәşkilatların qәrarları.
Azәrbaycan Respublikasının konstitusiyasına;

Azәrbaycan Respublikasının qanunlarına;
Azәrbaycanın qoşulduğu beynәlxalq müqavilәlәrinә;
Nazirlәr kabinetinin qәrar vә sәrәncamlarına;

627 Ekoloji hüquq pozuntularına görә mәsuliyyәtin funksiyalarından deyil:

•

hәvәslәndirmәdir;
kompensasiyadır;
qabaqlamadır;
cәrimәdir;
cәzadır.

628 Ekoloji hüquq pozuntusuna görә inzibati mәsuliyyәt:

•

doğru cavab yoxdur.
sәlahiyyәtli dövlәt orqanı tәrәfindәn inzibati tәnbeh tәdbiridir:
inzibati xәtalara görә mәsuliyyәtdir;
şәxsi mülkiyyәtә vurulan ziyana görә inzibati tәnbeh tәdbiridir;
tәbii mühitә vurulan ziyana görә inzibati tәnbeh tәdbiridir;

629 Regional problemlәrin hәlli mәsәlәlәrinә daxildir:

•

baza layihәlәri
alternativ variantların olması
tәbiәti mühafizәnin kompleks sxemlәri
elmi tәhlillәr
iqtisadi göstәricilәr

630 Tәbiәtdәn istifadәnin regional problemlәri üçün bu cәhәtlәr sәciyyәvidir?

•

kәmiyyәt problemlәri
kompleks maliyyәlәşmә
variantın seçilmәyi
proqnozlaşdırma
yüksәk kapital tutumu

631 Regional proqramların formalaşması üçün hansı vasitәlәrdәn istifadә edilir?

•

planlaşmadan
texnoloji vasitәlәrdәn
texniki vasitәlәrdәn
tәbii resurs potensialından
idarәetmә elementlәrindәn

632 Çirklәnmәyә görә ödәnişlәrin hәcminә tәsir göstәrir:

•

Tәbii mühafizә xәrclәri.
Tullantıların izn hәddi.
Konsentrasiyanın izin hәddi.
Tullantıların hәcmi.
Fәal çirklәnmә zolaqları.

633 Atmosferin çirklәnmәsinә görә ödәnişin hәcmi asılı deyil:

•

Radionların ekoloji vәziyyәtindәn.
Müәssisәnin ekoloji xәrcindәn.
Tullantıların hәcmindәn.
Tullantıların tәrkibindәn.
İnqredientlәrin nisbi tәhlükә әmsalından.

634 Tullantıların yerlәşmәsinә görә ödәnişlәrin hәcmi asılı deyil:

•

regionların ekoloji vәziyyәtindәn.
Tullantıların hәcmindәn.
Tullantıların tәrkibindәn
Tullantıların tәhlükә әmsalından.
Müәssisәlәrin texnoloji durumundan

635 Tullantıların yerlәşmәsinә görә ödәnişlәrin hәcmi asılıdır:

•

İstismarın izn hәddi.
Tәbiәti mühafizә xәrclәri
Tullantıların izn hәddi
Konsentrasiyanın izn hәddi
Mühitin ekoloji vәziyyәti

636 Tәbiәtdәn istifadәnin ödәnişliliyinin mәqsәdi:

•

Doğru cavab yoxdur.
Tәbii resurslardan sәmәrәli istifadә etmәk.
Tәbiәtdәn istiadәni tәnzimlәmәk.
Tәbiәtdәn istifadә tәdbirlәrinin proqnozlaşdırmaq.
Tәbiәtdәn istifadәni stimullaşdırmaq.

637 Yerin tәkindәn istifadәyә görә ödәniş növlәrinә aid deyil:

•

Aksizlәrә aid deyil.
Konkursda iştiraka görә vә lisenziya verilmәsinә aiddir
Yerin tәkindәn istifadәyә görә subsidiyalara aiddir.
Yerin tәkindәn istifadәyә görә ödәnişlәrә aiddir.
Mineralxammal bazasının bәrpasına görә köçürmәlәrә aiddir.

638 Çirklәnmәyә görә ödәnişlәrin hesablanma metodikası prinsiplәrindәn deyil:

•

Ödәnişlәrin tutulmasının sadәliyi vә asanlığı.
Stasionar mәnbәlәrdәn әtraf mühitin sirklәnmәsinә görә normaların tәtbiqi
tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin stimullaşdırılması.
hәr indiqridentә görә ödәnişin tәtbiq olunması.
Regional xüsusiyyәtlәrin nәzәrә alınması (ekoloji vәziyyәtdәn asılı olaraq).

639 Tullantıların hәcmi nәyә tәsir göstәrir?

•

Tәbii mühafizә xәrclәri
Tullantıların izn hәddi.
Konsentrasiyanın izin hәddi.
ödәnişin hәcminә
Fәal çirklәnmә zolaqları.

640 Tullantıların hәcminә görә ödәniş.

•

Tullantıların hәcmindәn.
Tullantıların tәrkibindәn.
İnqredientlәrin nisbi tәhlükә әmsalından.
Radionların ekoloji vәziyyәtindәn.

•

atmosferin çirklәnmәyә görә ödәnişinin hәcmindәn

641 Müәssisәlәrin texnoloji durumu nәdәn asılı deyil:

•

regionların ekoloji vәziyyәtindәn
Tullantıların hәcmindәn.
Tullantıların tәrkibindәn
Tullantıların tәhlükә әmsalından
tullantıların yerlәşmәsinә görә ödәnişlәrin hәcmindәn

642 Mühitin ekoloji vәziyyәtindәn asılıdır:

•

İstismarın izn hәddindәn.
Mühitin ekoloji vәziyyәtindәn asılıdır:
Tullantıların izn hәddindәn
Konsentrasinın izn hәddindәn
tullantıların yerlәşmәsinә görә ödәnişin hәcmi

643 Tәbii resurslardan sәmәrәli istifadәnin әsas mәqsәdi nәdir?

•

Doğru cavab yoxdur.
tәbiәtdәn istifadәnin ödәnişliliyini müәyyәnlәşdirmәk
Tәbiәtdәn istiadәni tәnzimlәmәk
Tәbiәtdәn istifadә tәdbirlәrinin proqnozlaşdırmaq
Tәbiәtdәn istifadәni stimullaşdırmaq.

644 Yerin tәkindәn istifadәyә görә ödәnişlәr ödәniş növünә aiddir?

•

Aksizlәr.
Konkursda iştiraka görә vә lisenziya verilmәsinә görә haqq.
ödәniş növünә aid deyil
Yerin tәkindәn istifadәyә görә ödәnişlәr.
Mineralxammal bazasının bәrpasına görә köçürmә

645 Stasionar mәnbәlәrdәn әtraf mühitin çirklәnmәsinә görә normaların tәtbiqi ödәnişlәrin hesablanma metodikası prinsipine aiddir:
qanunauyğunluqdur
әsasәn aiddir

•

uyğunluğu yoxdur
aid deyil
prinsipin mәqsәdidir

646 Tәbiәtdәn istifadәyә vә çirklәnmәyә görә ödәnişlәrә aiddir:

•

su resurslarının ehtiyatı
tәbii resurs potensialı
әrazinin müxtәlifliyi
torpaqların ehtiyatı
әtraf mühitin çirklәnmәsi

647 Tİİ elminin tәdqiqat istiqamәtinә aiddir:

•

Tәbii resursların hәcminin hesablanması.
Tәbiәtdәn istifadәnin tәnzimlәnmәsi.
Biosferin öyrәnilmәsi
Atmosferin tәdqiqi.
Hidrosferin öyrәnilmәsi

648 Tİİ elminin praktiki aspektlәrinә aid deyil:

•

ekoloji proseslәrlә bağlı tәsәrrüfat mexanizmlәrinә ekoloji amillәrin cәlb olunması.
tәbii resursların iqtisadi qiymәtlәndirilmәsi
biosferin tәdqiqi;
çirklәnmәdәn dәyәn zәrәrin hesablanması;
tәbii şәraitin qiymәtlәndirilmәsi;

649 Tİİ elminin әlaqәsi yoxdur:

•

arxeologiya elmi ilә.
biologiya elmlәri ilә;
iqtisadiyyat elmi ilә;
torpaqşünaslıq elmi ilә;
ekologiya elmi ilә;

650 Tİİ elminin tәdqiqat obyektinә aiddir:

•

günәş enerjisinә.
atmosferә;
hidrosferә;
litosferә;
tәbiәtin mühafizәsi;

651 Tİİ elmi bu elmlәrin qovşağında yerlәşmir:

•

biologiya vә iqtisadiyyat.
ekologiya vә iqtisadiyyat;
tarix vә biologiya;
coğrafiya vә biologiya;
ekologiya vә coğrafiya;

652 Tәbiәtdәn istifadә prosesi harada baş verir?

•

Nәqliyyatda.
Regionda.
Әrazidә.
Sәnaye sahәsindә.
Kәnd tәsәrrüfatında.

653 әtraf mühitin çirklәnmәsi vә mühafizәsi harada baş verir?

•

göllәrdә;
konkret әrazidә;
adalarda.
dәnizlәrdә;
kosmosda;

654 Biosferin öyrәnilmәsi elminin tәdqiqat istiqamәtinә aiddir:

•

Tәbii resursların hәjminin hesablanması.
Tİİ istifadәnin tәnzimlәnmәsi.
Atmosferin tәdqiqi.
Tәbiәt hadisәlәrinә münasibәt
Hidrosferin öyrәnilmәsi

655 Tәbiәtdә baş verәn hadisәlәr hansı elm tәrәfindәn tәnzimlәnir?

•

ekologiya
tәbiәtdәn istifadәnin iqtisadiyyatı
coğrafiya
geologiya
geomorfologiya

656 әrazidә baş verәn proseslәr necә adlanır?

•

Nәqliyyatdan istifadә.
Әrazidәn istifadә.
tәbiәtdәn istifadә
Sәnaye sahәsindәn istfadә.
Kәnd tәsәrrüfatından istifadә.

657 Tarix vә biologiyanın qovşağında olan elmdir?

•

biologiya vә iqtisadiyyat.
ekologiya vә iqtisadiyyat;
tәbiәtdәn istifadәnin iqtisadiyyatı
tarix vә biologiya;
coğrafiya vә biologiya;

658 Tәbiәtin mühafizәsi hansı tәdqiqat obyektinә aiddir?

•

günәş enerjisi.
atmosfer;
hidrosfer
litosfer;
tәbiәtdәn istifadәnin iqtisadiyyatına

659 Arxeologiya elmi hansı elmlәr ilә әlaqәlidir?

•

Tİİ ilә әlaqәsi yoxdur
biologiya elmlәri ilә;
iqtisadiyyat elmi ilә;
torpaqşunaslıq elmi ilә;

ekologiya elmi ilә

660 Tİİ elminin praktiki aspektlәrinә aid deyil:

•

ekoloji proseslәrlә bağlı tәsәrrüfat mexanizmlәrinә ekoloji amillәrin
tәbii resursların iqtisadi qiymәtlәndirilmәsi;
atmosfrin strukturu
çirklәnmәdәn dәyәn zәrәrin hesablanması
tәbii şәraitin qiymәtlәndirilmәsi;

661 әtraf mühitin çirklәndiyi sahәlәr :

•

adalarda
dәnizlәrdә;
әrazi
göllәrdә;
kosmosda

662 Tİİ – n qlobal mәqsәdinә aid edilir:

•

ekoloji lizinq
regional idarәetmә
dövlәt tәnzimlәmәsi
tәbii sәrvәtlәrdәn sәmәrәli istifadә üsulları
ekoloji monitorinq

663 Tİİ hansı elmlәr qrupuna aiddir?

•

müstәqildir.
dәqiq elmlәr
Humanitar elmlәr
tarixi vә coğrafi elmlәr
iqtisadiyyat elmlәri

664 Tİİ – nin tәtbiq etdiyi tәdqiqat üsullarına aid deyil?

•

elmlik
dialektik balans

normativ, kartoqrafik
sistem, statistik
iqtisadi – riyazi

665 Hazırda Tİİ – dә hansı sistemlәr nәzәriyyәsi geniş yayılmışdır?

•

siyasi – iqtisadi
kartoqrafik
statistik
ekoloji –iqtisadi
metodoloji

666 Tәbiәtdәn istifadәnin iqtisadiyyatı elmi aşağıdakıları öyrәnir:

•

Tәbii resursların istehsala cәlb olunması.
Tәbiәtlә cәmiyyәtin qarşılıqlı әlaqәsi.
Tәbii resurs potensialının әrazi tәşkili.
Tәbiәtdә ekoloji tarazlığın indikasiyası.
Tәbii şәraitin müәyyәn olunması.

667 Tәbiәtdәn istifadәnin iqtisadiyyatı elmi aiddir:

•

ekologiya elmlәrinә.
tәbiәt elmlәrinә;
iqtisadiyyat elmlәrinә;
biologiya elmlәrinә;
coğrafiya elmlәrinә;

668 Tİİ elmi öyrәnir:

•

hidrosferi.
tәbii şәraiti;
tәbii әrazi komplekslәrini;
tәbii ehtiyatları;
cәmiyyәtlә tәbiәtin qarşılıqlı әlaqәsini;

669 Tİİ elmi bu obyektlәri öyrәnmir:

•

hava;
su;
torpaq;
günәş enerjisi;
nüvә enerjisi.

670 Tİİ elminin vәzifәlәrinә aiddir:

•

mәhsulların sәnaye emalına;
qazın emalına.
neft istehsalına;
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalına;
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadә üsullarının tәdqiqi;

671 Tәbiәtlә cәmiyyәtin qarşılıqlı әlaqәlәri hansı elmin tәdqiqatlarına aiddir?

•

Tәbii şәraitin müәyyәn olunması.
Tәbiәtlә cәmiyyәtin qarşılıqlı әlaqәsi.
Tәbii resurs potensialının әrazi tәşkili.
tәbiәtdәn istifadәnin iqtisadiyyatının tәdqiqatlarına
Tәbii resursların istehsala cәlb olunması.

672 İqtisadiyyat elmlәrinә aid olan elmdir:

•

ekologiya elmlәri.
coğrafiya elmlәri;
tәbiәtdәn istifadәnin iqtisadiyyatı
biologiya elmlәri;
tәbiәt elmlәri;

673 Tİİ predmetinә aid deyil?

•

tәbii sәrvәtlәrin istehlakı
tәbii resursların emalı
tәbii resursların hasilatı
kompleks istehsallar
tәbii resursların istifadәsi

674 Tәbiәtdәn istifadәnin iqtisadiyyatı bu obyektlәri öyrәnmir:

•

hava
günәş enerjisi;
su
torpaq;
atom enerjisini

675 Tәbiәtdәn sәmәrәli istifadә üsullarının tәdqiqi nәyә aiddir?

•

Tİİ elminin vәzifәlәrinә
neft istehsalı
mәhsulların sәnaye emalı;
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalı
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadә üsullarının tәdqiqi;

676 Ekolojiiqtisadi sistem nәdir?

•

tәbiiәrazi kompleksi;
mәhәlli әraziistehsal kompleksi.
әraziistehsal kompleksi;
tәbiitexnogen kompleks;
Tİİnin tәdqiqat obyekti

677 Ekoloji iqtisadi sistemlәrә daxil deyil:

•

ekobiznes
aid olanı yoxdur
әtraf tәbii mühit
hәyat fәaliyyәti
cәmiyyәt

678 Atmosferin vә hidrosferin çirklәnmә indeksi neçә göstәricidәn (KİH) asılıdır?

•

3
2
6
5

•

8

679 Tәbii ehtiyatlar alınır:

•

Tәbii ünsürlәrdәn.
Tәbii amillәrdәn.
Günәş enerjisindәn.
Hidrosferdәn.
Atmosferdәn.

680 Tәbii ehtiyatlar bu istehsalda iştirak edir:

•

İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi;
Maddi nemәtlәr istehsalı;
Sosial sahәlәr;
Emal sahәsinin dәrinlәşmәsi;
İstehsalın kooperasiyası.

681 Maddi nemәtlәr istehsalında iştirak edir:

•

Tәbii ehtiyatlar.
İqlim;
Relyef;
Havanın rütubәti;
Atmosfer tәzyiqi;

682 Relyef tәsir edir:

•

Kooperasiya.
Meşәlәrin inkişafı;
İstehsalın yerlәşmәsi;
Әrazinin abadlaşması;
Elmin inkişafı;

683 İstehsalın inkişafı asılıdır:
Dünya okeanının sәviyyәsindәn;
Kooperasiyadan;

•

Tәmәrküzlәşmәdәn;
Kәnd tәsәrrüfatının inkişafından.
Tәbii ehtiyatlardan;

684 Tәbii ehtiyatlar qiymәtlәndirilir:

•

Çirklәnmә dәrәcәsinә görә.
Qraflar üsulu ilә;
Genetik üsulla;
Alternativ dәyәrlәr;
Hәcm üsulu;

685 Kadastr qiymәtlәndirilmәsi ilә qiymәtlәndirilmir:

•

Neft.
Torpaq;
Torpaq, su, meşә;
Su;
Meşә;

686 Tәbii ehtiyatların iqtisadi qiymәtlәndirilmәsi nәdir?

•

elmi әsaslarla yerinә yetirilir
ümumi iqtisadi qiymәtlәndirmәlidir
insanların maddi nemәtidir
tәsәrrüfat әhәmiyyәtinin pulla ifadәsidir
Dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnir

687 Tәbii ehtiyat vә şәraitin iqtisadi qiymәtlәndirilmәsinin әsas üsulları:

•

subyektiv qiymәtlәndirmә
renta
mәsrәf üsulu
alternativ dәyәrlәr
potensial ehtiyat

688 Maddi nemәtlәr istehsalında nәlәr iştirak edir?

•

İstehsalın kooperasiyasında
Sosial sahәlәr
tәbii ehtiyatlar
Emal sahәsinin dәrinlәşmәsi;
İstehsalın tәmәrküzlәşmәsindә

689 Tәbii şәrait hansı sahәdә bilavasitә iştirak edir?

•

maddi nemәtlәr
İqlim;
Relyef;
Havanın rütubәti;
Atmosfer tәzyiqi

690 İstehsalın yerlәşmәsinә tәsir edәn amillәr:

•

Kooperasiyaya
Әrazinin abadlaşmasına;
Meşәlәrin inkişafına;
relyef;
Elmin inkişafına;

691 Tәbii ehtiyatların istismarı nәdәn asılıdır?

•

Kәnd tәsәrrüfatının inkişafından
istehsalın inkişafından;
Dünya okeanının sәviyyәsindәn;
Kooperasiyadan
Tәmәrküzlәşmәdәn

692 Alternativ dәyәrlәr nәdir?

•

Çirklәnmә dәrәcәsinә görә.
Qraflar üsulu ilә;
Genetik üsulla;
tәbii ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsi
Hәcm üsulu;

693 Kadastr qiymәtlәndirilmәsi ilә qiymәtlәndirilmir:

•

Neft.
Torpaq
Torpaq,su,meşә
dәmir filizi
Meşә

694 Keyfiyyәt normativi nәdir?

•

kәmiyyәt göstәricisi
mәhsulun keyfiyyәti
tәbiәtin çirklәnmә norması
tәbiәtә tәsirin icazә verilәn norması
ekoloji tәhlükәsizlik

695 Qurğuşun üçün konsentrasiyanın izn hәddi (KİN) havada nә qәdәr tәşkil edir?

•

24 mq/m³
1,5 mq/m³
2,5 mq/m³
3,5 mq/m³
35 mq/m³

696 Qurğuşun üçün konsentrasiyanın izn hәddi torpaqda nә qәdәrdir?

•

20 mq/ kq
510 mq/kq
12 mq/ kq
30 mq/kq
15 mq/kq

697 Bütün müәssisәlәr üçün konsentrasiyaların izn hәddi necә müәyyәn olunur?

•

tәhlükәlidir
müxtәlifdir
daimidir
eynidir

•

müvәqqәtidir

698 Azәrbaycan Respublikasında radiasiya tonu nә qәdәrdir?

•

30.40 mkr/saat
saatda 15 – 20 mikrorentgen
25.30 mkr/saat
30.35 mkr/saat
5.10 mkr/saat

699 Elektromaqnit şüalanması canlılara hansı tәsiri göstәrir?

•

texnoloji
bioloji
zәhәrlәyici
fiziki
kimyәvi

