Test: AAA_2312#01#Q16#01 EDUMAN 700
Fenn: 2312 Logistika
Sual sayi: 700
1) Sual:Müәssisәdә logistik xidmәt aşağıdakı struktur bölmәlәrlә qarşılıqlı әlaqәdәdir:
A) istehsal bölmәsi ilә, maliyyә xidmәti şöbәsi ilә
B) marketinq xidmәti şöbәsi ilә
C) istehsal bölmәsi ilә
D) maliyyә xidmәti şöbәsi ilә
E) sadalanan bütün cavablar doğrudur
2) Sual:Material axınlarının hәrәkәti sistemindәn asılı olaraq aşağıdakı logistik sistemlәr seçilmәkdәdir:
A) sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı vә digәr iqtisadiyyat sahәlәrin
B) birbaşa, eşalonlaşdırılmış vә çevik әlaqәlәrlә
C) birbaşa vә dolayı әlaqәlәrdә
D) şaquli vә üfüqi bölgülü vә tәkrarәn bölgülü kanallarla
E) ayrıayrı әmtәә növlәri üzrә topdan vә pәrakәndә ticarәtin
3) Sual:Müәssisәnin idarәetmә aparatını aşağıdakı qruplara bölmәk olar:
A) әsas fondların, dövriyyә vәsaitlәrinin vә işçi heyәtinin idarәedicilәri
B) inzibati idarәetmә işçilәri, fәhlәlәr, qulluqçular
C) әsas, kömәkçi vә yardımçı istehsalın işçilәri
D) texniki, iqtisadi, kommersiya, kömәkçi, administrativ vә qeyriistehsal
E) hazır mәhsul istehsalının vә satışının idarәedicilәri menecerlәri
4) Sual:Müәssisәnin iqtisad xidmәtinә daxildir:
A) iqtisad tәhsilli vә iş profilli bütün heyәt
B) marketinq, plan vә kommersiya xidmәtlәri
C) madditexniki tәchizat, planlaşdırma, mühasibat uçotu vә maliyyә şöbәlәrinin işçilәri
D) istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması, tәnzimlәnmәsi, uçotu, nәzarәti vә tәhlili
E) iqtisadi mәsәlәlәrin hәlli, uçot vә statistika ilә mәşğul olan bütün heyәt

5) Sual:Müәssisәnin kommersiya şöbәsinә bu bölmәlәr daxildir:
A) planlaşdırma, madditexniki tәchizat vә satış qurumları
B) kommersiya problemlәri ilә mәşğul olan bütün strukturlar
C) xammal vә materialların tәdarükatı, hazır mәhsulların satışı vә bu kimi işlәrlә mәşğul olanlar
D) marketinq, menecment vә kommersiya qurumları
E) marketinq, madditexniki tәchizat, satış, xarici kooperasiya qurumları
6) Sual:Material axınları hansı logistik әmәliyyatlara aid edilir:
A) istehsal
B) qablaşdırma
C) anbarlaşdırma
D) yükdaşıma
E) tәdarükat
7) Sual:Başqa elmlәrdә olduğu kimi logistikada da ümumi metod sayılır...
A) Texnoloji
B) Analitik
C) Sistemlilik
D) Dialektik
E) Inteqral
8) Sual:Material axınlarının bu növlәrini fәrqlәndirirlәr
A) üfüqi, şaquli
B) paralel
C) ilkin, tәkrar
D) daxili, xarici
E) perpendikulyar
9) Sual:material axınlarının müәssisә daxilindә dövr etmәsi:
A) mezo logistik sistemdә olur

B) istehsal mikrologistik sistemdә mövcuddur
C) beynәlxalq logistikada mövcuddur
D) makro logistik sistemdә olur
E) mini logistik sistem
10) Sual:Birinci mәrhrәlәdә yeni yaranmağa başlayan konsepsiyaların hansı ilkin şәrtlәri müәyyәnlәşmişdi:
A) Istehsalın planlaşdırılması
B) Nәqliyyat tariflәrinin artması
C) Mәhsulların satışı
D) Dizay işlәrinin yerinә yetirilmәsi
E) Maliyyә işlәrinin yerinә yetirilmәsi
11) Sual:Logistik sistemlәrdә ehtiyatların әsas rolu nәdәn ibarәtdir:
A) Nәqliyyat növünün seçilmәsinә
B) Istehsal, satış, nәqliyyat arasında bufer zonasının yaradılmasına
C) Material axınlarının idarә edilmәsinә
D) Informasiyanın toplanmasına
E) Mәhsulgöndәrmәnin seçilmәsinә
12) Sual:Logistikada material axınlarının hansı növlәrini fәrqlәndirirlәr?
A) ilkin,tәkrar,fasilәli
B) daxili,xarıcı,giriş,çıxış
C) birtәrәfli, ikitәrәfli
D) üfüqi,şaquli
E) birtәrәfli, daxili
13) Sual: Logistika termini antik dövrdә hansı mәnada işlәnirdi?
A) axınların idarә edilmәsi
B) әrzaqla tәchizat, nәqletmә vә yerbәyer etmә
C) hesablamaq
D) müzakirә etmәk bacarığı

E) mәntiqi riyaziyyat
14) Sual:Fransız dilindәn logistika termini hansı mәnada işlәnir:
A) mәntiq
B) tәchiz etmәk, yerbәyer etmәk
C) hesablamaq
D) anbarın idarә edilmәsi
E) kadr axınlarının idarә edilmәsi
15) Sual:Logistika:
A) kommersiya işidir
B) mәhsulların daşınması mәdәniyyәtidir
C) material axınlarının idarә edilmәsi üzrә elmi sahәdir
D) sahibkarlıq fәaliyyәtidir
E) resurslardan sәmәrәli istifadәdir
16) Sual:Logistik paradiqmalar hansılardır
A) konseptualizasiya, perspektiv inkişaf, konstruktivlik
B) elmlilik, sistemlilik, analitik
C) analitik, texnoloji, marketinq, inteqral
D) bütövlülük, çeviklik, marketinq, effektivlik
E) texnoloji, fraqmentarizasiya, informasiya
17) Sual:Logistikanın tarixi inkişaf mәrhәlәlәrini seçin
A) logistik intihab, inteqrativlik, bütövlülük
B) variantlılıq, fraqmentarizasiya, marketinq
C) elmlilik, texnoloji, informasiya
D) material axınları, sistemlilik, effektivlik
E) fraqmentarizasiya, konseptualizasiya, Logistik intihab, perspektiv inkişaf
18) Sual:Logistikanın hansı prinsipi bazarda tәlәbin dәyişmәsinә uyğun çevik reaksiya verәrәk logistik qәrarların hazırlanması vә reallaşdirilmasını

vә digәrlәrini özündә әks etdirir:
A) variantlılıq
B) elmlilik
C) etibarlılıq
D) konkretlilik
E) inteqrativlik
19) Sual:Material axınları neçә cür olur?
A) ilkin, tәkrar, xarici
B) üfüqü, şaquli, giriş
C) daxili, xarici, giriş, çıxış
D) normadaxili, kәnar, daxili
E) xarici, şaquli, birtәrәfli
20) Sual:Antik dövrlәrdә logistika termini hansı mәnaları daşıyırdı?
A) arxa cәbhә, riyazi mәntiq
B) әrzaqla tәchizat, nәqletmә vә yerbәyer etmә;
C) müzakirә etmәk bacarığı, mәntiq
D) idrak, tәfәkkür;
E) mәntiqi mәsәlәlәrin müzakirәsi
21) Sual:XVIIXVIII әsrlәrdә yaşamış alman riyaziyyatçısı Q.Leybins logistika terminini necә adlandırmışdır?
A) idrak, mәntiq
B) yükdaşımaların idarә edilmәsi
C) müasir riyazi mәntiq
D) material axınının idarә edilmәsi
E) әrzaq mәhsullarinin tәminatı
22) Sual:Qәdim Romada logistiklәr nә işlә mәşğul idilәr?
A) Nәqliyyat vә yerbәyer etmә ilә
B) Legionerlәrin yemәk vә yaşayış yerlәri ilә tәminatı

C) Arxa cәbhә vә tәminatı
D) Anbarların idarә edilmәai ilә
E) Mәntiqi riyaziyyat ilә
23) Sual:Logistikanın inkişafını şәrtlәndirәn amillәr hansılardır?
A) firma vә müәssisәlәrin rәqabәt siyasәtindә logistik fәaliyyәt sistemi
B) Firmaların mal yeridilişi ilә әlaqәdar vaxt vә maliyyә mәsrәflәrinin azaldılmasına sәy göstәrmәlәri, çevik istehsal sistemlәrinin yaradılması
C) tәkrar istehsal prosesinin optimallaşdırılmasının әsas obyektiv istiqamәtlәri
D) madditexniki tәchizat vә satışın tәşkilindә logistik ideyaların verilmәsi
E) firmaların rәqabәt üstünlüyünün tәmin edilmәsi
24) Sual:Logistika – bu
A) Müxtәlig növ tәdqiqatların aparılmasıdır
B) Sahibkarlıq fәaliyyәtidir
C) Bazarın tәhlil edilmәsidir
D) Nәqliyyatın idarә edilmәsidir
E) material, informasiya, maliyyә vә kadr axınlarının idarә edilmәsidir
25) Sual:Logistikanın strukturuna hansı funksional sahәlәr aiddir:
A) Maliyyә axınları
B) Kadr axınları
C) Tәkrar istehsal
D) ehtiyatlar vә istehsal prosesindә onların düzgün idarә edilmәsi
E) Informasiya
26) Sual:Logistika birgә fәaliyyәt göstәrir:
A) Menecmentlә
B) Fizika ilә
C) Sahibkarlıqla
D) Marketinqlә
E) Energetika ilә

27) Sual:Logistika üzrә ilk elmi araşdırmaları ilk dәfә hәyata keçirmişdir...
A) Leybins
B) Platon
C) Aristotel
D) Jomini
E) Pavellik
28) Sual:Logistika ilk dәfә harda yaranmışdır:
A) Çindә
B) Russiyada
C) Azәrbaycanda
D) Yunanıstanda
E) ABŞ da
29) Sual:Azәrbaycan Respublikasında logistika bir elm sahәsi kimi nә vaxdan fәaliyyәt göstәrir:
A) 1920
B) ötәn әsrin 90cı illәrindәn
C) 1918cı ildәn
D) 1953cü ildәn
E) XIX әsrin ortalarından
30) Sual:logistika elminin iqtisadiyyatda yayılması hansı illәrә tәsadüf edir:
A) 1920ci ildә
B) 1855ci ildәn
C) XVII әsrdә
D) XV әsrin axırlarında
E) keçәn әsrin 70ci illәrindәn
31) Sual:logistikamn inkişaf sәviyyәsinә görә aşağıdakı dövlәtlәrdәn hansı daha qabaqdadır:
A) Türkiyyә

B) Almaniya
C) Azәrbaycan
D) Russiya
E) Gürcüstan
32) Sual:logistikanın inkişafına tәsir göstәrәn esas amil:
A) satıcı bazarının güclәnmәsi
B) Madditexniki tәchizat sisteminin dağılması, dünyada inteqrativ әlaqәlәrin güclәnmәsi
C) qlobal iqtisadi böhran
D) nәqliyyat sektorunun inkişaf templәrinin azalması
E) alıcı bazarının güclәnmәsi
33) Sual:Material axınını tәsniflәşdirirlәr
A) çıxış, ilkin, tәkrar
B) daxili, xarici, giriş, çıxış
C) ilkin, şaquli, tәkrar
D) paralel, düzistiqamәtli, daxili
E) başlanğıc, xarici, üfüqi
34) Sual: Logistika termini qәdim dövrlәrdә hansı mәnada işlәnib
A) maliyyә sferasında
B) Arxa cәbhәnin tәchizatı
C) mәdәniyyәtlәrin oyrәnilmәsindә
D) idarәetmә sahәlәrindә
E) sosial münasibәtlәrin araşdırılması
35) Sual:Alman riyaziyyatçısı Q.Leybins logistika terminini hansı elmlә әlaqәlәndirmişdir?
A) iqtisadiyyatla
B) fәlsәfә ilә
C) politalogiya ilә
D) mәntiqi riyaziyyatla

E) tarixlә
36) Sual:Hansı xüsusiyyәtinә görә alman riyaziyyatçısı logistika elmini mәntiqi riyaziyyatla әlaqәlәndirmişdir?
A) Çoxfunksiyalılığına ğörә
B) Dәqiqliyinә görә
C) Cәldliyinә görә
D) Eyniliyinә görә
E) Qәdimiliyinә görә
37) Sual:Logistika nәdir?
A) Bazarın tәdqiq edilmәsi
B) Yükdaşıma mәdәniyyәti
C) Material, informasiya, maliyyә axınlarının idarәedilmәsi
D) Sahibkarlıq fәaliyyәti
E) Bütün cavablar düzgündür
38) Sual:Logistika idarә etmәsinin әsas mәsәlәsi ibarәtdir:
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Nәqliyyat xidmәtindәn
C) Ehtiyatların idarә edilmәsindәn
D) Materialların idarәedilmәsi vә bölgüsü sahәsindә mәsәlәlәrin vә strategiyaların hazırlamasından
E) Informasiya
39) Sual:Elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәri ilә
A) Elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәri ilә
B) Müasir avadanlıqların istifadәsi ilә
C) İdarәetmәnin kvalifikasiya aparatı ilә
D) Yeni müәssisәlәrin yaranması ilә
E) Bütün cavablar düzgündür
40) Sual:Loqistikanın inkişafına nә mane olurdu?

A) Maliyyә resursunun olmaması
B) Bazarın inhisarlşaması
C) İnfarsturkuturun çatışmaması
D) Gömrük qanunuvericiliyinin inkişaf etmәmәsi
E) Sahibkarlıq fәaliyyәti
41) Sual:Loqistikaya görә mәhsul olmalıdır:
A) Sertifikatlaşdırılmış
B) İstәnilәn formada
C) Qәnaәtli qablaşdırmada
D) İstәnilәn xәrclәrlә çatdırılma
E) Lazımı keyfiyyәtdә, kәmiyyәtdә, miqdarda, zamanda
42) Sual:Nәqliyyat seçimindә әsas kriteriyalar:
A) Bütün cavablar düzgündür
B) Yükqaldırma qabiliyyәtindәn istifadә
C) Mәhsuldarlıq
D) Maşının yürüş әmsalı
E) Mәhsulların sığortalanması
43) Sual:Logistikanın tәrkibindә adәtәn qәbul edirlәr:
A) Bazarın tәdqiqi
B) İdarә etmәnin alqoritmini tәşkil edәn mәntiqi qaydaya salınmış funksiyalar maddi, informasiya, maliyyә vә xidmәt axınları
C) İstehsalı idarә etmә üzrә rәhbәrliyin әn yüksәk әlaqәlәrinin mәntiqi әsaslandırılmış hәrәkәtlәri
D) Material, informasiya vә maliyyә axınlarının idarә edilmәsi
E) Yük daşımalarının idarә edilmәsi
44) Sual:Logistikanın inkişafının ilkin şәrti oldu:
A) Qloballaşma proseslәri
B) Fiziki bölgüdә ümumi xәrclәrin kәskin düşmәsi
C) Rәqabәtin inkişafı, XX әsrin70ci illәrinin enerji böhranı, idarә etmәnin kompüterlәşdirmәsi

D) Bazar mühitinin dәyişmәsi
E) İstehlakçı tәlәbinin dәyişmәsi
45) Sual:Logistika mәfhumu ümumilikdә özündә hansı verilmiş mәnalardan birini birlәşdirir:
A) әmәk resurslarının bölüşdürülmәsi
B) Material resurslarının ilkin mәnbәdәn son tәyinat mәntәqәsinә qәdәr hәrәkәtindә yeni istiqamәt
C) Mәhsulun yığılması
D) Hәqliyyatın istifadısi
E) Maliyyәnin bölüşdürülmәsi
46) Sual:Birinci mәrhrәlәdә yeni yaranmağa başlayan konsepsiyaların hansı ilkin şәrtlәri müәyyәnlәşmişdi:
A) Reklam xәrclәrinin tәnzimlәnmәsi
B) Mәhsulların bölüşdürülmәsi sistemindә ehtiyatların vә nәqliyyat xәrclәrinin sәviyyәsinin yüksәlmәsi
C) Mәhsulların istehsalı
D) Material axınlarının seçilmәsi
E) Qablaşdırmanın yerinә yetirilmәsi
47) Sual:Yunan dilindә logistika termini hansı mәnanı verir:
A) satışın hәcminin artırılması
B) oxumaq,hesablamaq,yadda saxlamaq
C) hәrbi sferanı güclәndirmәk
D) arxa cәbhә vә tәminat
E) idarә etmә
48) Sual:1960cı illәrin sonlarından etibarәn qәrb ölkәlәrindә menecmentin interaktiv alәti kimi hansı konsepsiya formalaşmağa başladı:
A) istehlakçının tәkmillәşdirilmәsi
B) Bizneslogistik konsepsiya
C) Marketinq konsepsiyası
D) Istehsalın tәmillәşdirilmәsi
E) әmtәәnin tәkmillәçdirilmәsi

49) Sual:Logistik idarәetmә sistemi dedikdә nә başa düşülür?
A) Sistemin tәşkili vә әlaqәlәrin qurulması
B) Istehsalın planlaşdırılması, ehtiyatlara nәzarәt, anbar әmәliyyatları, informasiya axınlarınn idarә edilmәsi
C) Nәqliyyatın seçilmәsi
D) Tәkrar informasiyalar
E) Ilkin informasiyalar
50) Sual:Strukturuna görә informasiya axınları necә tәsniflәşdirilir:
A) Şaquli, tәkrarlanan
B) Eynicinsli, eynicinsli olmayan
C) Ilkin, tәkrar
D) Daxili, xarici
E) Üfüqi, xarici,
51) Sual:Birinci mәrhrәlәdә yeni yaranmağa başlayan konsepsiyaların hansı ilkin şәrtlәri müәyyәnlәşmişdi:
A) Reklam xәrclәrinin tәnzimlәnmәsi
B) Marketinq konsepsiyasının meydana çıxması vә tez tәtbiq edilmәsi
C) Mәhsulların istehsalı
D) Material axınlarının seçilmәsi
E) Qablaşdırmanın yerinә yetirilmәsi
52) Sual:1970ci ildә yaranan hansı fundamental prinsipin formalaşlaşması qәrb firmaları tәrәfindәn müvәffәqiyyәtlә tәtbiqinә sәbәb oldu ?
A) Tәşkil
B) Bizneslogistikanın fundamental prinsipi
C) Sistemlilik
D) Ierarxiyalıq
E) Etibarlılıq
53) Sual:Logistikanın strukturunu tәşkil edәn fәaliyyәt sahәlәrini seçin:
A) Sistemin tәşkili vә әlaqәlәrin qurulması
B) Ehtiyatlar, anbarlaşdırma, nәqliyyat. informasiya, tәdarükat, bölüşdürmә, satış, istehsal

C) Nәqliyyatın seçilmәsi
D) Tәkrar informasiyalar
E) Ilkin informasiyalar
54) Sual:Verilmiş әlamәtlәrdәn hansına görә material axınları dörd növdә qruplaşdırılır:
A) Reklama görә
B) Logistik sistemә münasibәtinә görә
C) Naturalәşya tәrkibinә görә
D) Yüklәrin tәrkibinә görә
E) Informasiyaya görә
55) Sual:Saxlama üçün nәzәrdә tutulmuş ehtiyatın hәcmi 240 ton, anbarın 1 m2inә düşәn yük 0,6 ton/m2dir. Cavablardan hansında anbarın faydalı
sahәsi düzgün göstәrilmişdir?
A) 450 m2
B) 390 m2
C) 400 m2
D) 410 m2
E) 420 m2
56) Sual:Qabın üzәrindә yerlәşdirilәn kod qablaşdırmanın hansı funksiyasını әks etdirir?
A) cavabların hamısı düzdür
B) Qoruyucu funksiyası
C) İnformasiya funksiyasını.
D) Marketinq funksiyası
E) Tara funksiyası
57) Sual:Funksional xüsusiyyәtinә görә anbarlar necә fәrqlәndirilir:
A) Bütün cavablar doğrudur
B) İstehsal prosesinin fasilәsizliyini tәmin etmәk üçün bufer ehtiyatı anbarları
C) Alıcıların spesifik tәlәblәrinә müvafiq olaraq sifarişlәrin formalaşması üçün tәyin edilәn komission anbarlar
D) Anbarlaşdırılan mәmulatların mühafizәsini tәmin edәn saxlama anbarları

E) Xüsusi anbarlar
58) Sual:İxtisaslaşdırılmış anbarlar neçә yerә bölünür:
A) 2
B) 5
C) 7
D) 9
E) 3
59) Sual: İxtisaslaşdırılmış anbarlar bölünür:
A) Heç bir cavab doğru deyil
B) Dar ixtisaslaşdırılmış
C) Ixtisaslaşdırılmış
D) Geniş çeşidli
E) Yuxarıda sadalanan cavablar doğrudur
60) Sual: Yük nәdir?
A) cavabların hamısı düzdür.
B) Yük — istehsal olmamış material resursudur.
C) Yük — istehsal olmamış material resursudur. Yük — nәql edilmәyә qәbul edilmiş xammal, material vә s.
D) Yük — avadanlıq vә materiallardır
E) Yük — Daşınmasını gözlәyәn, anbarda sәliqәli yığılmış material resursudur
61) Sual:Logistika sahәsindә autsorsinq nәdir
A) anbar daxili xidmәtdir
B) xarab olmuş material resursunun istehlakçılara geri qaytarılması
C) autsorsinq (ingiliscә outsourcing) – xarici resursların (maddi, әmәk, intellektual) istifadәsi, şәxsi biznesprosesdәn imtina vә digәr tәşkilatda bu
biznesprosesin hәyata keçirilmәsi üzrә xidmәtlәrin әldә edilmәsidir. (mәsәlәn: öz nәqliyyat xidmәtini digәr daha peşәkar firmaya etibar etmәk)
D) xarab mәhsulların seçilmәsi vә utilizasiyası
E) nәqliyyat xidmәtinin bir tәrkib hissәsi

62) Sual: logistika sahәsindә autsorsinqin әsas mәqsәdi
A) cavabların hamısı yanlışdır
B) xarab olmuş mәhsulları istehsal müәssisәlәrinә qeri qaytarmaq prosesidir
C) müxtәlif iqtisadi yollarla firmanın zәyif olan sahәlәrindә rәqabәt qabiliyyәti әldә etmәk (xәrclәri azaltmaq, mövcud olan potensialı artırmaq,
xidmәtin keyfiyyәtini yüksәltmәk, risklәri azaltmaq vә s.)
D) ekologiya zәrәr verәn tullantıların yığılması vә utilizasiyası
E) anbarda yüklәrin seçilmәsi, qablaşdırılması vә yük vahidinin formalaşdırılması
63) Sual:Qablaşdırma logistik sistemin mәsrәf normasına vә mәhsuldarlığına birbaşa formada tәsir göstәrmir. Belә xәrclәrin elementlәri
aşağıdakılardan ibarәt deyil:
A) qablaşdırma xәrclәri marketinqә aiddir
B) qablaşdırma materiallarının әldә edilmәsi üzrә xәrclәr
C) qablaşdırma zamanı marketinq tәrәfindәn aparılan tәtqiqat xәrci
D) mәhsulların qablaşdırılması üzrә avtomatlaşdırılmış vә ya әl işlәrinin korreksiyası üzrә xәrclәr
E) qablaşdırma materiallarının işlәnmәsi üzrә xәrclәr
64) Sual:Qablaşdırmaların göndәriş üçün irilәşdirilmiş yük vahidlәrindә möhkәmlәndirilmәsi aşağıdakı üstünüklәri tәmin edir:
A) ehtiyatların daha reasiona şәkildә yerlәşdirilmәsi sayәsndә sifarişlәrin seçilmәsinin sürәtlәnmәsi;
B) tәyinat yürindә nәqliyyatın boşaldılması vaxtının ixtisar olunması;
C) cavabların hamısı düzdür
D) yüklәrin emalı әmәliyyatlarının asanlaşdırılması;
E) daxil olan yüklәr üzәrindә nәzarәtin sadәlәşmәsi;
65) Sual:WARRANT nәdir?
A) cavabların hamısı yanlışdır.
B) yük qaimәsinin sadә formasıdır
C) anbar iki hissәdәn ibarәt şәhadәtnamәsidir
D) yükdaşıma zәmanәtidir.
E) yükdaşımada vasıtәcidir.
66) Sual:Avroppa Logistlәr Assosiasiyası ELA nә zaman yaranmışdır.

A) 1984ci ildә
B) 1998ci ildә
C) 1951ci ildә
D) 2001ci ildә
E) 1974ci ildә
67) Sual:Ehtiyatların saxlanmasına hansı xәrclәr aid deyil?
A) Kapital xәrclәr.
B) Anbar saxlanması üzrә xәrclәr.
C) Nәqliyyat daşımaları üzrә xәrclәr.
D) Anbarların saxlanması üzrә xәrclәr.
E) cavabların hamısı düzdür.
68) Sual:Yük hansı göstәrici ilә xarakterizә olunur?
A) әmtәә formasına görә
B) Saxlama rejimi vә qablaşdırma, yüklәmәboşaltma vә daşıma üsulu
C) Mәhsulun әmәlә gәlmә mәnbәsi
D) saxlanma temperaturu ilә
E) yük vahidinә görә
69) Sual: Mәhsulları qablaşdırarkәn müәssisәdә bu qәrarları logistik şöbә qәbul edir.
A) cavabların hamısı düzdür
B) qablaşdırmanın üzәrindәki şәkili
C) qabın ölçüsü, qablaşdırmanın bәrkliliyini
D) qabın üzәrindәki reklam mәtinini
E) Dil vә orfoqrafik sәhflәrin düzәldilmәsini
70) Sual:Logistik bölgü kanallarınnı növlәri vә satış şәbәkәlәrinin quruluşunun düzgün olan amilini seçin:
A) Mәhsulgöndәrmәlәrin seçilmәsi
B) Mәhsuldar atributlar
C) Yüklәmә

D) Anbar avadanlıqlar
E) Çevik istehsal prosesi
71) Sual:İstehlakçılara mәhsulların göndәrilmәsi qrafiki özündә nәyi birlәşdirir:
A) istehsal prosesinә nәzarәti
B) nәqletmә prosesinin әlverişli tәşkili planını
C) istehlakçılara mәhsulların çatdırılmasını
D) hәrәkәtediji heyәtdәn sәmәrәli istifadәni
E) kadr axınlarının düzgün istiqamәtlәnmәsini
72) Sual:Sifarişlәrin ölçülәrini müәyyәnlәşdirәn sistemin malik olduğu tәnzimlәyiji parametrlәr hansılardır:
A) sifariş nöqtәsi (ehtiyatların qeyd edilmiş sәviyyәsi) vә sifarişin hәcmi (mәhsul partiyasının kәmiyyәti)
B) sifariş nöqtәsi (ehtiyatların qeyd edilmiş sәviyyәsi)
C) sifarişin hәcmi (mәhsul partiyasının kәmiyyәti)
D) mәhsulgöndәrmәnin maksimum hәcmi
E) Logistik informasiya sistemlәrinin elementlәri
73) Sual: Dövrü sifarişlәr sistemin malik olduğu tәnzimlәyiji parametrlәr hansılardır:
A) istehsalın hәcmi
B) ehtiyatların bәrpa edilmәsinin maksimum sәviyyәsi vә onların tәkrarlanması dövrü
C) sifariş nöqtәsi
D) mәhsulgöndәrmәlәrin maksimum hәcmi
E) sifarişin hәcmi
74) Sual:İstehlakçılara mәhsulların göndәrilmәsi formaları hansılardır:
A) zavod ehtiyatlarından birbaşa göndәrmә vә istehsal yerlәrindәn göndәrmә
B) zavod ehtiyatlarından birbaşa göndәrmә
C) istehsal yerlәrindәn göndәrmә
D) anbar sistemi vasitәsi ilә göndәrmә
E) sadalanan bütün cavablar doğrudur

75) Sual:Birbaşa logistik kanallardan istifadә hansı hallarda mәqsәdәuyğun hesab edilir:
A) Maxsimum sәviyyәdә ehtiyatların yaradılması
B) Material axınları üzrә dar ixtisaslaşma aparıldıqda
C) Mәhsulların lazımı sayda çatdırılması
D) Mәgsulgöndәrәnlәrin seçilmәsi
E) Qablaşdırma vә taralaşdırma işlәrinin sәmәrәli şәkildә yerinә yetirilmәsi
76) Sual:Eşolanlaşdırılmış logistik kanallarda vasitәçilәr neçә kateqoriyaya bölünür?
A) 8
B) 3
C) 5
D) 9
E) 6
77) Sual:Eşolanlaşdırılmış logistik kanallarda vasitәçilәr hansı әsas kateqoriyaya bölünür?
A) Maksimum arzu edilәn ehtiyatlardır
B) Müstәqil ticarәt vә nәqliyyat vasitәçilәri
C) Bir il әrzindә istifadә edilәn ehtiyatlardır
D) Uzun müddәt istifadәsi nәzәrdә tutulan ehtiyatlardır
E) Mövsümlә bağlı yaradılan ehtiyatlardır
78) Sual:Logistik vasitәçilәrә hansılar aid edilir:
A) yük terminalları, ixtisaslaşmış nәqliyyat müәssisәlәri
B) reklam agentliklәri
C) yük terminalları
D) ixtisaslaşmış nәqliyyat müәssisәlәri
E) fond birjaları
79) Sual:Mübadilә sferasında hәyata keçirilәn proses vә әmәliyyatların aşağıdakı növlәri mövcuddur:
A) mübadilә, yüklәmәboşaltma vә tәhviltәslim
B) ictimai, qrup vә fәrdi

C) bölüşdürmә vә yenidәn bölüşdürmә
D) kommersiya vә istehsal
E) stabillәşmiş vә tәdarükat
80) Sual:Mәhsul satışının әsas növlәrinә aid edilir:
A) reklam vә satışın hәvәslәndirilmәsi vasitәsi ilә
B) topdan vә pәrakәndә satış
C) üfüqi vә şaquli bölüşdürmә vә malyeridilişi kanallarından istifadә
D) birbaşa, dolayı, intensiv, selektiv, mәqsәdli vә mәqsәdsiz
E) әmtәә birjası, yarmarka, sәrgi vasitәsi vә satılacaq mәhsulların kataloqundan istifadә
81) Sual:Tranzit mәhsulgöndәrmәlәr nәdir:
A) logistikada tranzit mәhsulgöndәrmәlәr yoxdur
B) mәhsul vә material vasitәçilәrin anbarından göndәrilir
C) mәhsul vә materiallar vasitәçinin anbarına daxil olmadan hәyata keçirilir
D) istehsalçı  topdan ticarәt pәrakәndә ticarәt  istehlakçı
E) vasitәçilәr özlәri göndәrmәlәri yerinә yetirir
82) Sual:mәhsulgöndәrmәlәrin müddәtinә görә tәsnifat:
A) tәcili, dövri, tәqvim üzrә
B) yüklәrin daşınma müddәtinә görә
C) mәhsulgöndәrәnlәrin fәaliyyәtindәn asılı olaraq mәhsulgöndәrmәlәr
D) belә bir tәsniflәşdirmә mövcud deyil
E) daha sürәtli daşımalar
83) Sual:Hazır mәhsulların istehsalçılardan son istehlakçılara hәrәkәtinin, satışının, satışdan әvvәl vә ya sonrakı servis xidmәtinin tәşkilindәn ibarәt
kompleks logistik aktivlik nәzәrdә tutulur. Bu nәdir?
A) Eşolanlaşdırılmış makro logistik sistem
B) Mәhsulların fiziki bölüşdürülmәsi
C) Mәhsulların anbara hәrәkәti
D) Istehsal logistikası

E) Informasiya logistikası
84) Sual:Mәhsulların bölüşdürülmәsini hәyata keçirmәk üçün istehsalşılar birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan nәyi yerinә yetirmәlidirlәr?
A) Mәhsulların qiymәtlәndirilmәsini
B) Mәhsulların bölüşdürülmәsini
C) Satış strategiyasını
D) Mәhsulların anbarlaşdırılmasını
E) Mәhsulların qablaşdırılmasını
85) Sual:Bölüşdürücü logistika çәrçivәsindә hәll edilәn amillәrdәn doğru olanı seçin:
A) Xidmәtlәrin göstәrilmәsi
B) Dinamik material axınlarının parametrlәri, strukturu vә hәrәkәtini rasional tәşkil etmәk
C) İstehsal edilәn mәhsul çeşidinin tәlәblәrә uyğun olaraq istehlakçı çeşidlәrinә dәyişdirilmәsi
D) Anbarlaşdırma vә saxlama
E) Mәhsulgöndәrәnlәrdәn daxil olan mәhsulların keyfiyyәtinә nәzarәtin tәşkili
86) Sual:Eşolanlaşdırılmış logistik kanallarda vasitәçilәr hansı әsas kateqoriyaya bölünür?
A) Maxsimum sәviyyәdә ehtiyatların yaradılması
B) İnstitusional istehlakçıların tәchizat vә nәqliyyat strukturları
C) Mәhsulların lazımı sayda çatdırılması
D) Mәgsulgöndәrәnlәrin seçilmәsi
E) Qablaşdırma vә taralaşdırma işlәrinin sәmәrәli şәkildә yerinә yetirilmәsi
87) Sual:Eşolanlaşdırılmış logistik kanallarda vasitәçilәr hansı әsas kateqoriyaya bölünür?
A) Sifarişlәrarası vaxt intervalının tәyin edilmәsi
B) Istehlakçıların nәqliyyat vә tәchizat strukturları
C) Müxtәlif sәviyyәli anbarlarda ehtiyatların cari sәviyyәsinin uçotu
D) Zәmanәtli ehtiyatlarının hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsi
E) Sifariş hәcminin hesablanması
88) Sual:Bölüşdürücü logistikada daha hansı kanalları fәrqlәndirirlәr?

A) Giriş
B) Üfüqi vә şaquli
C) Çıxış
D) Daxili
E) Xarici
89) Sual:Yapon tәdqiqatçılarının fikrincә vasitәçilәr adәtәn hansı funksiyanı yerinә yetirirlәr?
A) Brokerlәr
B) Ticarәt mübadilәsi vә material mübadilәsi
C) Dilerlәr
D) Agentlәr
E) Komissionerlәr
90) Sual:Birbaşa logistik kanallardan istifadә hansı hallarda mәqsәdәuyğun hesab edilir:
A) Sifarişlәrarası vaxt intervalının tәyin edilmәsi
B) Böyük hәcmdә material axınları formalaşdıqda
C) Müxtәlif sәviyyәli anbarlarda ehtiyatların cari sәviyyәsinin uçotu
D) Zәmanәtli ehtiyatlarının hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsi
E) Sifariş hәcminin hesablanması
91) Sual:Bölüşdürücü logistikanın әsas mahiyyәti nәdәn ibarәtdir ?
A) xidmәtin göstәrilmәsi
B) hazır mәhsulun reallaşdırılması prosesi
C) hazır mәhsulun qablaşdırılması
D) informasiya axınlarının toplanması
E) maliyyә axınlarının idarә edilmәsi
92) Sual:Bölüşdürücü logistika çәrçivәsindә hәll edilәn mәsәlәlәr әsasәn hansı amillәrdәn ibarәtdir:
A) Qablaşdırmanın keyfiyyәtinә nәzarәt
B) Sifariş portfelinin formalaşdırılması prosesini optimallaşdırmaq
C) Satışın intensivliyi

D) Anbarlaşdırma әmәliyyatları
E) Material axınlarının idarә edilmәsi
93) Sual:Bölüşdürücü logistika çәrçivәsindә hәll edilәn amillәrdәn doğru olanı seçin:
A) Müstәqil ticarәt
B) Mәhsulgöndәrmәlәrin hәyata keçirilmәsi üçün sifarişçilәrlә müqavilәlәr bağlamaq
C) Mәhsulun daşınması
D) Nәqliyyatın seçilmәsi
E) Vaxtın sәmәrәliliyi
94) Sual:Bölüşdürücü logistika çәrçivәsindә hәll edilәn amillәrdәn doğru olanı seçin:
A) Bazarda әrazisahә oriyentasiyasının dәyişilmәsi
B) Logistik servis xidmәti çәrçivәsindә istehlakçı tәlәbini öyrәnmәk vә onu dolğun ödәmәk
C) Istehsalın diversifikasiyası
D) Hazır mәhsul istehsalında çeşid dәyişkәnliyinin baş vermәsi
E) Iri, strateji әhәmiyyәtli sifarişlәrin әldә edilmәsi vә ya itirilmәsi
95) Sual:Bölüşdürücü logistikada mәhsulgöndәrmәlәrin hәyata keşirilmәsi texnologiyası hansı formada hәyata keçirilir:
A) Xidmәtlәrin göstәrilmәsi
B) Logistik kanallardan keçmәklә mәhsulgöndәrmәlәrin tәşkili
C) İstehsal edilәn mәhsul çeşidinin tәlәblәrә uyğun olaraq istehlakçı çeşidlәrinә dәyişdirilmәsi
D) Anbarlaşdırma vә saxlama
E) Mәhsulgöndәrәnlәrdәn daxil olan mәhsulların keyfiyyәtinә nәzarәtin tәşkili
96) Sual:Bölüşdürücü logistikada mәhsulgöndәrmәlәrin hәyata keşirilmәsi texnologiyası hansı formada hәyata keçirilir:
A) Mәhsulgöndәrmәlәrin seçilmәsi
B) Mәhsulların istehlakçılara istehsal yerlәrindә reallaşdırılması
C) Yüklәmә logistik әmәliyyatları
D) Anbar avadanlıqlarının tәnzimlәnmәsi
E) Çevik istehsal prosesi

97) Sual:Mәhsul axınlarını әmәlә gәtirәn göndәrmә partiyaları sifarişçilәrin nәyi hesabına formalaşır?
A) Tәtbiq aktları
B) Seçmә vәrәqlәri
C) Kartları
D) Buraxılış vәrәqәlәri
E) Seçmә sәnәdlәr
98) Sual:Bölüşdürücü logistikada mәhsulların geri qaytarılmasını neçә formada hәyata keçirirlәr?
A) 5
B) 2
C) 4
D) 8
E) 3
99) Sual:Bölüşdürücü logistikada mәhsulların geri qaytarılması formalarından hansı düzgündür?
A) Alınan mәhsullar geri qaytarılmır
B) Qüsur göndәrmәyә qәdәr aşkar olunur
C) Mәhsulların alınması
D) Qüsur nәzәrә alınmır
E) Hәr ay mәhsullar qaytarılır
100) Sual:Bölüşdürücü logistikada mәhsulların geri qaytarılması formalarından hansı düzgündür?
A) Alınan mәhsullar geri qaytarılmır
B) Qüsur göndәrmәdәn sonra aşkar olunur
C) Mәhsulların alınması
D) Qüsur nәzәrә alınmır
E) Hәr ay mәhsullar qaytarılır
101) Sual:Logistik bölgü kanallarınnı növlәri vә satış şәbәkәlәrinin quruluşunun düzgün olan amilini seçin:
A) Mәhsulun bölüşdürülmәsi
B) Firma vә müәssisәnin hazır mәhsul satışı bazarında strateji mәqsәd vә vәzifәlәri

C) mәhsulların qablaşdırılması üzrә avtomatlaşdırma
D) qablaşdırma materiallarının işlәnilmәsi üzrә xәrclәr d.
E) Satış kanalının seçilmәsi
102) Sual:Logistik bölgü kanallarınnı növlәri vә satış şәbәkәlәrinin quruluşunun düzgün olan amilini seçin:
A) Mәhsulgöndәrmәlәrin seçilmәsi
B) Firmanın logistik strategiyası
C) Yüklәmә logistik әmәliyyatları
D) Anbar avadanlıqlarının tәnzimlәnmәsi
E) Çevik istehsal prosesi
103) Sual:Logistik bölgü kanallarınnı növlәri vә satış şәbәkәlәrinin quruluşunun düzgün olan amilini seçin:
A) Mәhsulun bölüşdürülmәsi
B) Material axınlarının parametrlәri vә növü
C) mәhsulların qablaşdırılması üzrә avtomatlaşdırma
D) qablaşdırma materiallarının işlәnilmәsi üzrә xәrclәr d.
E) Satış kanalının seçilmәsi
104) Sual:Bölüşdürücü logistika çәrçivәsindә hәll edilәn amillәrdәn doğru olanı seçin:
A) Xüsusi anbarlar
B) Informasiya tәminatı sistemini formalaşdırmaq vә tәkmillәşdirmәk
C) İstehsal prosesinin fasilәsizliyini tәmin etmәk üçün bufer ehtiyatı anbarları
D) Alıcıların spesifik tәlәblәrinә müvafiq olaraq sifarişlәrin formalaşması üçün tәyin edilәn komission anbarlar
E) Anbarlaşdırılan mәmulatların mühafizәsini tәmin edәn saxlama anbarları
105) Sual:Bölüşdürücü logistikada mәhsulgöndәrmәlәrin hәyata keşirilmәsi texnologiyası neçә formada hәyata keçirilir:
A) 9
B) 2
C) 3
D) 5
E) 8

106) Sual:Normativ bazasından asılı olaraq tәchizat planları:
A) dövlәt tәrәfindәn dәqiq tәnzimlәnәn vә azad olurlar
B) normalaşdırılan vә normalaşdarılmayan olur
C) fәrdi vә qruplar üzrә tәrtib edilir
D) dövlәt, assosasiyasiyalar vә xüsusi sektorlara şamil edilir
E) irilәşdirilmiş vә tәfsillәşdirilmiş qaydada tәrtib edilir
107) Sual:Material resurslarına olan tәlәbat nәyin hesabına ödәnilә bilәr:
A) sәrmayәdarlar, lizinq, faktorinq vә şәxsi vәsait qoyuluşları
B) özünün vә сәlb edilmiş vәsaitlәr
C) dövlәt büdcәsi, kooperativlәşdirilmiş mәhsulgöndәrmәlәr vә özünün
D) plan ilinin әvvәlinә gözlәnilәn qalıqlar, daxili mәnbәlәrin sәfәrbәr edilmәsi vә tәdarük
E) daxili vә xarici mәnbәlәr
108) Sual:Material resursların mәsrәf norması:
A) halhazırda belә normalar tәyin edilmir
B) mәhsul vahidinin istehsalına sәrf edilmiş xammal, material, yanajaq vә s. müәyyәn edilmiş maksimal hәddidir
C) tәyin edilmiş mәmulat hәcminә sәrf edilmiş xammal, material vә elektrik enercisinin minimal sәviyyәsidir
D) müәssisәnin istehsal ehtiyajları üçün әldә edilәn xammal vә digәr resurslara istifadә olunan pul vәsaitlәrinin elmi jәhәtdәn әsaslandırılmış plan
mәblәğidir
E) istehsal proqramına uyğun olaraq xammal vә materialların mәsrәfinin hesablanmış hәcmidir
109) Sual:Madditexniki tәchizatın әsas formaları bunlardır:
A) aşkar vә gizli
B) topdan vә pәrakәndә
C) birbaşa vә diler kontorları vasitәsilә
D) tranzit vә anbar
E) özünün vә сәlb edilmiş infrastruktur şәbәkәsi vasitәsilә
110) Sual:Madditexniki tәchizatda әmәk mәhsuldarlığı necә hesablanır:

A) orta statistik kәmiyyәt kimi
B) natural ölçüdә olan işlәrin bütün hәcminin fәhlәlәrin sayına düşәn nisbәti kimi
C) müәyyәn zaman müddәtindә yerinә yetirilmiş işlәrin hәcmi kimi
D) müәyyәn zaman әrzindәki әmtәә (yük) dövriyyәsi hәcminin bu müddәtdә çalışanların orta sayına düşәn nisbәti kimi
E) bütün işçilәrin әmәk mәhsuldarlıqlarının mәcmusu kimi
111) Sual:Madditexniki tәchizatın rentabelliyi belә tәyin edilir:
A) iqtisadi effektin onun әldә olunmasına yönәldilmiş xәrclәrin mәblәğinә düşәn nisbәti kimi
B) mәnfәәtin әsas fondlar vә normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik dәyәrinә olan nisbәti kimi
C) gәlirlәrlә tәdavül xәrclәrinin fәrqi kimi
D) müәyyәn dövr әrzindә әldә edilmiş әmtәә dövriyyәsinin hәmin dövrdәki tәdavül xәrclәrinә düşәn nisbәti kimi
E) müәyyәn müddәt әrzindәki mәnfәәtin tәdavül xәrclәrinә olan nisbәti kimi
112) Sual:Kontraktların hansı növlәri var?
A) Kanban metodu
B) Birdәfәlik, dövri, qarışıq
C) Ardıcıl, paralel
D) Variantlılıq, çeviklik
E) Stoxastik
113) Sual: Logistikada tәdarükat metodları neçә tәsnif edilir
A) sadalanan bütün cavablar doğrudur
B) xammal, material vә dәstlәşdirici mәmulatların topdansatış ticarәti formasında
C) kiçik partiyalarla bir qaydada
D) qiymәt cәdvәllәri üzrә gündәlik (aylıq) hallarda
E) zәruri hallarda mәhsulların alınması
114) Sual:Logistikada mәhsulgöndәrәnlәrlә münasibәtlәrin rәsmilәşdirilmәsi üçün hansı ilkin sәnәdlәrdәn istifadә olunur
A) sifarişlәrdәn vә aktlardan
B) tәlәbnamәlәrdәn vә müqavilәlәrdәn
C) tәlәbnamәlәrdәn vә sifarişlәrdәn

D) sifarişlәrdәn
E) tәlәbnamәlәrdәn vә aktlardan
115) Sual: İstehlakçılara mәhsulların göndәrilmәsi formaları hansılardır
A) cavabların heç biri düz deyil
B) zavod ehtiyatlarından birbaşa göndәrmә
C) sadalanan bütün cavablar doğrudur
D) istehsal yerlәrindәn göndәrmә
E) anbar sistemi vasitәsi ilә göndәrmә
116) Sual: Logistikası elminin iqtisadiyyatda yayılması hansı illәrә tәsadüf edir
A) 1855ci ildәn
B) XV әsrin axırlarında
C) keçәn әsrin 80ci illәrindәn
D) XVII әsrdә
E) cavabların heç biri doğru deyil
117) Sual: Aşağıdakı axınlardan hansı logistikanın tәtqiqat obyekti deyil
A) kadr axınları
B) material axınları
C) anbar axınları
D) informasiya axınları
E) maliyyә axınları
118) Sual:Azәrbaycan Respublikasında logistika bir elmi sahә kimi nә vaxdan fәaliyyәt göstәrir
A) XIX әsrin ortalarından
B) cavabların heç biri düz deyil
C) ötәn әsrin 90cı illәrindәn
D) 1918cı ildәn
E) 1953cü ildәn

119) Sual:Logistikada materiallara tәlәbatın hesablanmasında hansı metodlardan istifadә edilir?
A) Paralel
B) Birdәfәlik
C) Dövri
D) Fәrdi
E) Determinәlәşdirilmiş, stoxastik, evrestik
120) Sual:Sifarişlәrin yerinә yetirilmәsi dövrü vә elәcә dә materiallara tәlabatın hәcmi vә yaranma vaxtı mәlum olduqda tәtbiq edilir. Bu hansı
metoddur?
A) Evrestik
B) Stoxastik
C) Qarışıq
D) Determinәlәşdirilmiş
E) Fәrdi
121) Sual: Azәrbaycanda logistika hansı sahәdә daha çox inkişaf etmişdir
A) turizm sahәsindә
B) kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә
C) neftqaz sahәsindә
D) kimya sәnayesindә
E) bank sahәsindә
122) Sual: Biznesin inkişafı zamanı Logistikaya tәsir edәn amillәr
A) dünyada istilәşmә prosesinin davam etmәsi
B) rәqabәtin güclәnmәsi vә biznesin qloballaşması
C) maliyyә böhranı
D) ekoloji tәlәblәrin azaldılması
E) keyfiyyәt göstәricilәrinin nәzәrә alınmaması
123) Sual:Logistikanın funksional sahәlәri hansılardır
A) yuxarıda sadalanan cavabların heç biri doğru deyil

B) Tәdarükat Logistikası, İstehsalat Logistikası, Bölüşdürücü Logistika
C) Tәdarükat Logistikası, Kommersiya İşlәri, Bölüşdürücü Logistika,nәqliyyat logistikası
D) Anbar Logistikası, Kommersiya İşlәri, Bölüşdürücü logistika
E) Tәdarükat Logistikası, İstehsalat Logistikası, Kommersiya İşlәri
124) Sual: Tәdarükat Logistikasının strateji mәqsәdlәrindәn biri hansıdır
A) cavabların hamısı doğrudur
B) mәhsulların nәqledilmәsi ,anbarlaşdırmanın vaxtında aparılması,istehsalatın düzgün aparılması
C) tәchizat fәaliyyәti ilә bağlı ümumi xәrclәrin vә satın alınan tәchizat predmetlәrinin ehtiyyat sәviyyәlәrinin optimallaşdırılması
D) anbarlaşdırmanın vaxtında aparılması
E) istehsalatın düzgün aparılması
125) Sual:Tәdarükat Logistikasının strateji mәqsәdlәrindәn biri hansıdır
A) cavabların hamısı doğrudur
B) mәhsulların nәqledilmәsi ,istehsalatın düzgün aparılması ,anbarlaşdırmanın vaxtında aparılması
C) müәssisәnin fәaliyyәti üçün tәlәb olunun xarici resurs axının fasilәsiz tәmin edilmәsi
D) anbarlaşdırmanın vaxtında aparılması
E) istehsalatın düzgün aparılması
126) Sual:Tәdarükat Logistikasının funksiyaları hansılardır
A) sadalanan cavabların heç biri doğru deyil
B) müştәrilәrin öyrәnilmәsi,istehsalatın planlaşdırılması,nәzarәt
C) istehsalın madditexniki tәminatının planlaşdırılması vә tәşkili
D) istehsalatın düzgün aparılması
E) anbarlaşdırmanın vaxtında aparılması
127) Sual: Tәdarükat Logistikasının fәaliyyәti hansı addım ilә başlayır
A) yuxarıda sadalanan cavabların hamısı doğrudur
B) müştәrilәrin öyrәnilmәsi vә istehsalatın planlaşdırılması
C) tәlәb olunan materiala vә ya xidmәtә sifarişin hazırlanması
D) istehsalatın düzgün aparılması

E) anbarlaşdırmanın vaxtında aparılması
128) Sual: Tәdarükat Logistikanın fәaliyyәt sahәlәri hansılardır
A) yuxarıda sadalanan cavabların heç biri doğru deyil
B) mәhsulların nәqledilmәsi,mütәxәssislәrin tәdrisi,istehsalata nәzarәt,anbarların tikintisi
C) alışların idarә edilmәsi, sifarişlәrin yerlәşdirilmәsi, ehtiyatlar, anbarlaşdırma, nәqliyyat
D) anbarlaşdırma vә anbar daxili әmәliyyatlar
E) istehsalatda olan mütәxәssislәrlә iş
129) Sual:Tәdarükat Logistikasında proseslәr neçә gedir
A) yuxarıda sadalanan cavabların hamısı doğrudur
B) sifarişlәrin hazırlanması  tәkliflәrin alınması  müqavilәnin bağlanılması  tәlәb edilәn material resurslarının lazımi yerlәrә әlverişli şәrtlәrlә
çatdırılması  tәdarükçilәr ilә hesablaşma
C) tәdarükçilәr ilә hesablaşmasifarişlәrin göndәrilmәsitәkliflәrin alınmasımüqavilәnin bağlanılması
D) tәdarükçilәr ilә hesablaşmatәkliflәrin alınmasısifarişlәrin göndәrilmәsimüqavilәnin bağlanılması
E) sifarişlәrin hazırlanması  tәkliflәrin alınmasıifarişlәrin göndәrilmәsitәdarükçilәr ilә hesablaşmamüqavilәnin bağlanılmasınәqliyyat
proseslәrinin hәlli şırkәtlәrlә görülәn iş
130) Sual: Tәdarükat Logistikasında xәrclәrin azaldılması yolları hansılardır
A) minimal qiymәt vә uyğun keyfiyyәt tәkliflәri verәn tәdarükçilәrin seçilmәsi
B) maliyyә vәsaitlәrinә daima qәnaәt etmәk , xәrclәrin azaldılması
C) ehtiyatların nәzarәtdә saxlanılması
D) infirmasiya axınlarının idarә edilmәsi
E) sahibkarlıq fәaliyyәtindә satışların tәkmillәşdirilmәsi, xәrclәrin azaldılması
131) Sual: Ehtiyatların sәviyyәsinә nәzarәt, materialların istehsal istehlakı üçün hazırlanması vә onların istehsal yerlәrinә verilmәsi ilә bağlı
әmәliyyatların ardıcıl tәşkili müәssisәnin hansı xidmәti tәrәfindәn hәyata keçirilir
A) investisiya şöbәsi
B) tәchizat xıdmәti
C) texnikitәmir xidmәti
D) istehsalat departamenti

E) keyfiyyәtә nәzarәt şöbәsi
132) Sual: Materialların tәdarükatının planlaşdırılması prosesindә aşağıdakı amillәr mütlәq nәzәrә alınmalıdır
A) yuxarıda sadalanan bütün cavablar doğrudur
B) tәchizat xıdmәti tәlәb olunan materialların nomenklaturası, sinfi, qrupu, alt qrupu vә çeşidi
C) mәhsul istehsalına lazım olan istehsal resurslarının hәcmi
D) istehsal yerlәrindә materiallara tәlәbatın yaranması vaxtı
E) mәhsulgöndәrәn firmaların mәhsulgöndәrmә imkanları
133) Sual:Reversiv logistika nәdir
A) istehsal logistikasında istifadә edilәn planlaşdırma növüdür
B) anbarlaşdırma növüdür
C) material resurslarına qәnaәt
D) material resurslarının әks istiqamәtә axması
E) nәqliyyat daşimaları növüdür
134) Sual:Tәlәb olunan materialların nomenklaturası, sinfi, qrupu, alt qrupu vә çeşidi hansı prosesdә mütlәq nәzәrә alınmalıdır
A) müәssisәnin marketinq strateqiyasının tәrtib edilmәsindә
B) materialların tәdarükatının planlaşdırılması prosesindә
C) maliyyә prosedurlarının müәyyәnlәşdirilmәsi prosesindә
D) şirkәtin tәhlükәsilik standartlarında
E) müәssisәnin marketinq strateqiyasının tәrtib edilmәsindә
135) Sual:Determinәlәşdirilmiş, stoxastik vә evristik metodlar logistikada nә zaman istifadә olunur
A) sadalanan bütün cavablar yanlışdır
B) şirkәtin tәhlükәsilik müәyyәnlәşdirilmәsindә
C) materiallara tәlәbatın hesablanmasında
D) materiallara keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsindә
E) marketinq strateqiyasının tәrtib edilmәsindә
136) Sual:Logistikada materiallara tәlәbatın hesablanması zamanı tәtbiq edilәn determinәlәşdirilmiş, stoxastik vә evristik metodların seçilmәsinә

hansı amillәr tәsir göstәrir
A) yuxarıda sadalanan bütün cavablar doğrudur
B) istehlakçı firma vә ya müәssisәnin ixtisaslaşma dәrәcәsi
C) sifarişçinin maliyyә vә istehsal imkanları
D) istehlak edilәn xammal vә materialların növü
E) istehsal olunan hazır mәhsulun növü
137) Sual: Logistikada sifariş nәyә deyilir
A) müqavilәnin ilk varinatıdır
B) mәhsulgöndәrәnlәrdәn zәruri kәmiyyәtdә vә keyfıyyәtdә lazımi mәhsulların tәlәb olunan vaxt müddәtindә göndәrilmәsi üzrә tәlәblәri özündә
birlәşdirәn direktiv sәnәddir
C) müәssisәlәrlә tәdarükat münasibәtlәrinә girәn vә onların göndәrilәcәk mәhsullara hәr hansı konkret vaxt kәsiyindә potensial tәlәbatını әks etdirәn
sәnәddir
D) adi sәnәddi
E) sifarişin ilkin formasıdır
138) Sual:Keçid iqtisadiyyatını xarakterizә edәn әlamәtlәr hansılardır
A) yuxarıda sadalanan bütün cavablar doğrudur
B) tәdarükat vә mәhsulgöndәrmәlәr üzrә alternativ mәnbәlәr әmәlә gәldi
C) tәdarükat vә mәhsulgöndәrmәlәr üzrә alternativ mәnbәlәr әmәlә gәldi
D) bu mәnbәlәrin seçilmәsindә tәrәflәr iqtisadi müstәqillik qazandılar
E) qiymәtin әmәlә gәlmәsindә bazar subyektlәrinin rolu әhәmiyyәtli dәrәcәdә artdı
139) Sual: Beynәlxalq praktikada fırma vә şirkәtlәr tәdarükat işlәrini sadalәşdirmәk mәqsәdilә adәtәn neçә nüsxә sifarişdәn geniş istifadә edirlәr
A) sadalanan bütün cavablar sәhvdir
B) 12
C) 6
D) 5
E) 4
140) Sual: Logistik sistemlәrin konsepsiyası vә prinsiplәri nәdә ifadә olunur

A) yuxarıda sadalanan cavabların heç biri doğru deyil
B) marketinq fәaliyyәti ilә әlaqәdә
C) material axınlarının idarә edilmәsindә
D) yuxarıda sadalanan
E) sahibkarlıq funksiyasında
141) Sual:Logistika anlayışı ilk dәfә hansı sahәdә istifadә olunmuşdur
A) әlvan metal sәnayәsindә
B) mikrobioloqiyada
C) hәrbidә
D) fәlsәfәdә
E) maşınqayırmada
142) Sual:Bölüşdürücü logistika dedikdә:
A) xidmәtin göstәrilmәsi
B) hazır mәhsulun reallaşdırılması prosesi
C) hazır mәhsulun qablaşdırılması
D) informasiya axınlarının toplanması
E) maliyyә axınlarının idarә edilmәsi
143) Sual:Bölüşdürücü logistikada tәdqiqatın әsas predmeti
A) ehtiyatların yaradılması
B) bölgü prosesinin optimallaşdırması
C) material ehtiyatlarının fiziki bölgüsü prosesinin tәkmillәşdirmәsi
D) edilmiş xeyirlәrә mülkiyyәt hüququnun bölgüsü
E) firmaların logistik konsepsiyası
144) Sual:Bölüşdürücü logistikanın obyektidir:
A) qaydalara әmәl etmә
B) bölgünün vә hazır mәhsulun reallaşdırması mәrhәlәsindә maddi axın
C) hazır mәhsulun reallaşdırması mәrhәlәsindә maddi axın

D) istehsal mәrhәlәsindә maddi axın
E) kompyuter informasiya tәminatı
145) Sual:Bir sistem kimi nәqliyyat iki alt sistemdәn ibarәtdir:
A) bütün cavablar düzdür
B) makro sistem vә mikro sistem
C) ümumi istifadә olunan vә ümumi itifadә olmayan nәqliyyat sistemi.
D) polimodal sistem
E) mono modal nәqliyyat sistemi
146) Sual:Xüsusi nәqliyyat parkının yaradılması vә ya içarәyә götürülmәsi aşağıdakı amillәrdәn asılıdır:
A) nәqletmәnin keyfıyyәti (yüklәrin daşınması vә saxlanması etibarlılığı).
B) xüsusi nәqliyyat parkının yaradılması (icarә vә ya nәqliyyat vasitәlәrinin lizinq xidmәtinә götürülmәsi) vә istismarına çәkilәn mәsrәflәr;
C) bütün cavablar düzdür
D) yükdaşımalarda iştirak edәn nәqliyyat  ekspedisiya, nәqliyyat vә digәr logistik vasitәçilәrә göstәrdiklәri xidmәtlәrә görә ödәnilәn haqlar vә onun
sәviyyәsi;
E) nәqletmәnin sürәti (vaxtı);
147) Sual:Unimodal nәqletmәdә:
A) iki nәqliyyat növündәn, mәsәlәn, dәmir yolu  avtomobil, çay nәqliyyatı  avtomobil; dәniz – avtomobil vә s.  dәn istifadә etmәklә hәyata
keçirilir.
B) bir nәqliyyat növü yüklәri daşıyır, digәr nәqliyyat növlәri isә ilkin nәqliyyat növünün nәqletmә ilә bağlı göstәrdiyi xidmәtin haqqını ödәyәn
müştәri kimi çtxış edirlәr.
C) bir nәqliyyat növü ilә, mәsәlәn, avtomobillә hәyata keçirilir.
D) nәqletmә iki növdәn artıq nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadә olunması nәzәrdә tutulur.
E) vahid fraxta dәrәcәlәrinin tәtbiqi ilә bir nәqliyyat sәnәdi üzrә operator tәrәfindәn rәhbәrliyi hәyata keçirilәn «qapıdan qapıya» qarışıq
yükdaşımalar qәbul edilmişdir.
148) Sual: Aşağıdakı dövlәtlәrdәn hansı "TRACECA"nәqliyyat dәhlizinә daxildir
A) Portuqaliya
B) Russiya

C) Kazaxstan
D) Polşa
E) İsveçrә
149) Sual:Reversiv logistika nәdir
A) istehsal logistikasında istifadә edilәn planlaşdırma növüdür
B) material resurslarına qәnaәt
C) material resurslarının әks istiqamәtә axması
D) anbarlaşdırma növüdür
E) nәqliyyat daşimaları növüdür
150) Sual:Nәqliyyatda mәlumatların elektron mübadilәsi sistemi necә adlanır
A) CARFAX
B) FACT
C) EDİFACT
D) EAN 13
E) USPS
151) Sual:İTF kodlaşdırma sistemindә әsasәn neçә rәqәm istifadә olur
A) 11
B) 12
C) 14
D) 13
E) 8
152) Sual:Multimodal daşımalarda:
A) iki nәqliyyat növündәn, mәsәlәn, dәmir yolu  avtomobil, çay nәqliyyatı  avtomobil; dәniz – avtomobil vә s.  dәn istifadә etmәklә hәyata
keçirilir.
B) bir nәqliyyat növü yüklәri daşıyır, digәr nәqliyyat növlәri isә ilkin nәqliyyat növünün nәqletmә ilә bağlı göstәrdiyi xidmәtin haqqını ödәyәn
müştәri kimi çıxış edirlәr.
C) әn azı iki nәqliyyat növü ilә, vahid nәqliyyat sәnәti әsasında, vahid nәqliyyat tarifi ilә adәtәn dövlәt daxilindә hәyata keçirilir.

D) nәqletmә iki növdәn artıq nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadә olunması nәzәrdә tutulur.
E) bir necә dövlәtin әrazisindәn, vahid fraxta dәrәcәlәrinin tәtbiqi ilә bir nәqliyyat sәnәdi üzrә operator tәrәfmdәn rәhbәrliyi hәyata keçirilәn
«qapıdan qapıya» qarışıq yükdaşımalardır,
153) Sual:intermodal daşımalar:
A) iki nәqliyyat növündәn, mәsәlәn, dәmir yolu  avtomobil, çay nәqliyyatı  avtomobil; dәniz  avtomobil vә s.  dәn istifadә etmәklә hәyata
keçirilir.
B) bir nәqliyyat növü yüklәri daşıyır, digәr nәqliyyat növlәri isә ilkin nәqliyyat növünün nәqletmә ilә bağlı göstәrdiyi xidmәtin haqqını ödәyәn
müştәri kimi çıxış edirlәr
C) bir necә dövlәtin әrazisindәn, vahid fraxta dәrәcәlәrinin tәtbiqi ilә bir nәqliyyat sәnәdi üzrә operator tәrәfindәn rәhbәrliyi hәyata keçirilәn
«qapıdan qapıya» qarışıq yükdaşımalardır
D) bir nәqliyyat növü ilә, mәsәlәn, avtomobillә hәyata keçirilir.
E) nәqletmә iki növdәn artıq nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadә olunması nәzәrdә rutulur.
154) Sual:Nәqliyyat sistemlәri logistikasında qablaşdırma әsasәn aşağıdakı funksiyaları yerinә yetirir:
A) mәhsulların satışı üçün optimal vahidlәrin (hәcm vә çәki) yaradılması;
B) mәhsulların әtraf mühitin neqativ tәsirindәn mühafizә edilmәsi;
C) cavablarm hamısı düzdür
D) logistik servis mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsinә tәsir göstәrilmәsi
E) saxlanma vә daşınma zamanı mәhsul itkilәrinin qarşısının alınması;
155) Sual:Konteynerlәr yük vahidlәrinin daşınması üçün tәtbiq olunan digәr nәqliyyat avadanlıqlarından aşağıdakı әlamәtlәrә görә fәrqlәnir:
A) yüklәrin tez boşaldılması vә ya yüklәnmәsini tәmin edir;
B) metaldan hazırlanır, sabit ölçülüdür vә mәhsulların fiziki bölüşdürülmәsi әmәliyyatlarında tәkrartәkrar istifadә üçün kifayәt qәdәr sadәdir;
C) cavabların hamısı düzdür
D) cavabların heç biri düz deyil
E) yüklәrin aralıq mәrhәlәlәrdә yüklәnmәsi vә ya boşaldılmasına yol vermәdәn konteynerlәrin konstruksiyası onların bir vә ya bir neçә nәqliyyat
növündә daşınması üçün xüsusi quraşdırılmışdır;
156) Sual:Hansı nәqliyyat növü yüklәri qapıdan qapıya daşıya bilәr:
A) boru kәmәri nәqliyyatı

B) su nәqliyyatı
C) avtomobil nәqliyyatı
D) dәmir yolu nәqliyyatı
E) hava nәqliyyatı
157) Sual:Nәqliyyat tarifı nәdir:
A) bütün cavablar düzdür
B) yüklәrin daşınmasına çәkilәn xәrclәrdir
C) yük vә sәrnişin daşınmasına alınan ödәnişdir
D) nәqliyyat logistikasında olan xәrclәrdir
E) cavablarm heç biri düz deyil
158) Sual:Azәrbaycan әrazisindәn keçәn nәqliyyat dәhlizlәri:
A) bütün cavablar düzdür
B) “TransSibir” nәqliyyat dәhlizi
C) TRACECA
D) Azәrbaycan әrazisindәn nәqliyyat dәhlizlәri keçmir
E) “Volqa – Don” nәqliyyat dәhlizi
159) Sual: "TransSibir" nәqliyyat dәhlizinә alternativ olaraq hansı nәqliyyat dәhlizi yaranmışdır
A) "TransSibir" nәqliyyat dәhlizinә alternativ dәhliz yoxdur
B) "VolqaDon" nәqliyyat dәhlizi
C) "TRACECA"nәqliyyat dәhlizi
D) "ŞimalQәrb" nәqliyyat dәhlizi
E) "Trans Atlantik" nәqliyyat dәhlizi
160) Sual: "TRACECA"nәqliyyat dәhlizi proqramı nә vaxt qәbul edilmişdir
A) 31 dekabr 1995ci il
B) 28 may 1998ci ildә
C) 3 may 1993cü ildә
D) 15 iyul 2001

E) 13 aprel 1996cı ildә
161) Sual: Aşağıdakı dövlәtlәrdәn hansı "TRACECA"nәqliyyat dәhlizinә daxil deyil
A) Rumıniya
B) Azәrbaycan
C) Rusiya
D) Afrika
E) Qazaxstan
162) Sual:Nәqliyyat xidmәtlәrinә aşağıdakıları aid etmәk olmaz
A) daşıma vasitәlәrinin hazırlanması
B) daşıma vasitәlәrinin icarә vә ya kirayә şәrtlәri ilә tәklif edilmәsi;
C) nәqliyyat dәhlizindә tәhlükәsizliyi tәmin etmәk
D) yeni vә tәmir olunmuş nәqliyyat vasitәlәrinin çatdırılması;
E) yüklәrin saxlanması
163) Sual:Nәqliyyat logistikasının mәqsәdi:
A) Bütün cavablar doğrudur (әsldir)
B) Nәqliyyat vasitәsinin mühәrriklәrinin gücünün tәyini
C) Yüklәmәnin vә avtomobilin boşaldılması qaydalarının tәyini, tәyyarә, gәmi.
D) Çatdırılmanın rasional marşrutunun tәyini
E) İstәnilәn mәhsulun seçilmәsi
164) Sual: Nәqliyyat xidmәti göstәrilmәsi üzrә fәaliyyәtin xüsusiyyәtlәri aşağıdakı müddәalar şәklindә ifadә olunur:
A) xidmәtlәrin satışı faktiki olaraq әmәk prosesinin özünün satışıdır, buna görә dә xidmәtlәrin keyfiyyәti әmәk prosesinin özünün keyfiyyәti ilә
müәyyәn olunur;
B) xidmәtlәr, onların göstәrilmәsi prosesindәn kәnarda mövcud ola bilmәzlәr (yәni onlar toplana (yığıla) bilmәz);
C) Cavabların hamısı düzdür
D) xidmәtlәr özündә yalnız konkret vaxtda vә konkret yerdә vә ya istiqamәtdә konkret istehlak dәyәrini әks etdirir ki, bu da onların xidmәtlәr
bazarında dәyişdirilmәsinin mümkünlüyünü әhәmiyyәtli dәrәcәdә mәhdudlaşdırır;
E) Nәqliyyat xidmәtlәri maddi istehsal prosesini yükunklaşdıran vә/vә ya ona başlanğıc verәn xidmәtlәrә aid olunur

165) Sual: Nәqliyyat xidmәtlәrinә aşağıdakıları aid etmәk olar
A) daşıma vasitәlәrinin hazırlanması
B) yük vә sәrnişinlәrin daşınması
C) cavabların hamısı düzdür
D) yüklәmәboşaltma işlәri (yüklәmә, boşaltma, yenidәn yüklәmә, sәrnişinlәrin yer dәyişmәsi, anbardaxili әmәliyyatlar);
E) yüklәrin saxlanması
166) Sual:qablaşdırma әsasәn aşağıdakı funksiyaları yerinә yetirir:
A) mәhsulların satışı üçün optimal vahidlәrin (hәcm vә çәki) yaradılması;
B) mәhsulların әtraf mühitin neqativ tәsirindәn mühafizә edilmәsi;
C) cavablarm hamısı düzdür
D) logistik servis mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsinә tәsir göstәrilmәsi
E) saxlanma vә daşınma zamanı mәhsul itkilәrinin qarşısının alınması;
167) Sual:fizikikimyәvi vә konstruksiyasma görә taralarm tәsnifatı:
A) taxta taralar
B) Sökülmәyәn taraya, sökülәnqatlanan taraya, bәrk taralar, Yumşaq taralar
C) dәmir tara
D) qәfәsәlәr
E) hәcm tarası
168) Sual:Funksional tәyinatına görә taralar aşağıdakı növlәrә ayrılır:
A) çoxdövriyyәli;
B) istehlak (daxili) tarası;
C) cavabların hamısı düzdür
D) nәqliyyat (xarici) tarası;
E) birdövriyyәli;
169) Sual:İxtisaslaşma dәrәcәsinә görә isә taralar:
A) çoxdövriyyәli

B) ixtisaslaşmış vә universal tara
C) dar vә geniş
D) nәqliyyat (xarici) tarası
E) üstü açıq vә qapalı
170) Sual:Anbarların әsas funksiyaları hansılardır?
A) Bütün cavablar doğrudur
B) İstehsal edilәn mәhsul çeşidinin tәlәblәrә uyğun olaraq istehlakçı çeşidlәrinә dәyişdirilmәsi
C) Anbarlaşdırma vә saxlama
D) Mәhsulgöndәrәnlәrdәn daxil olan mәhsulların keyfiyyәtinә nәzarәtin tәşkili
E) Xidmәtlәrin göstәrilmәsi
171) Sual:Hansı әlamәtlәrinә görә anbarlar tәsniflәşdirilir
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Logistik aktivliyә münasibәtinә görә
C) Mәhsulların növlәrinә
D) Mülkiyyәt formasına
E) Funksional tәyinat vә ixtisaslaşma sәviyyәsinә görә
172) Sual:Sәnaye müәssisәlәrinә mәxsus olan anbarlar neçә növ әlamәtә görә tәsniflәşdirilir
A) 9
B) 3
C) 2
D) 5
E) 6
173) Sual: Fәaliyyәt xarakterinә görә anbarlar bölünür:
A) Ehtiyatların saxlanmasına görә
B) Material, istehsaldaxili, satışәmtәәlik anbarlara
C) Nәqliyyat vasitәlәri anbarlarına
D) Satış, informasiya, vasitәçi

E) Tara tәsәrrüfatına
174) Sual: Saxlanılan materialın növünә vә xarakterinә görә anbarlar bölünür
A) Yarımbağlı vә qapalı
B) Universal vә ixtisaslaşmış
C) Ümumi vә fәrdi
D) Tәk növlü anbarlar
E) Bağlı vә açıq
175) Sual: Binanın quruluşu vә konstruksiyasına görә anbarlar bölünür:
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Bağlı
C) Yarımbağlı
D) Açıq
E) Xüsusi
176) Sual:Mәkanca yerlәşmәsi vә fәaliyyәt miqyasına görә anbarlar bölünür:
A) Istehsaldaxili anbarlar
B) Universal anbarlara
C) Yarımbağlı, qapalı anbarlara
D) Mәrkәzlәşdirilmiş, sahәvi, sexyanı
E) Açıq, xüsusi
177) Sual:Odadavamlılıq dәrәcәsinә görә anbarlar bölünür:
A) Tez yanan, rütubәtli anbarlara
B) Qurğular, rezervuarlar
C) Yanmayan,çәtin yanan, tez alışan
D) Qoruyucu , açıq anbarlar
E) Buzlu anbarlar
178) Sual:Bazarda fәaliyyәtinin formasından asılı olmayaraq hәr bir tәsәrrüfat subyektinin ixtiyarında, sәrәncamında olan anbarlar başa düşülür. Bu

hansı anbar növüdür?
A) Şәrikli anbarlar
B) Dövlәt anbarları
C) Xüsusi anbarlar
D) Ticarәt mәrkәzinin anbarı
E) Bәlәdiyyә anbarı
179) Sual: Istehlakçılara nәqliyyat xidmәtlәrinin göstәrilmәsinin әsas parametrlәrinә aşağıdakılar aiddir:
A) cavabların hamısı düzdür
B) sifarişin yerlәşdirilmәsi vә tәsdiqlәnmәsinin rahatlığı;
C) tariflәrin obyektivliyi vә xidmәt göstәrilmәsi üzrә xәrclәr haqqında informasiyanın müntәzәmliyi;
D) kreditlәrin verilmәsi imkanı; qablaşdırmanın keyfiyyәti, habelә paket vә konteyner daşımalarının yerinә yetirilmәsi imkanı.
E) anbarlarda yüklәrin yenidәn işlәnmәsinin effektivliyi;
180) Sual:Azәrbaycana nәql edilәn yüklәr әsasәn tranzitlә hansı ölkәdәn keçmir
A) İrandan
B) Türkiyәdәn
C) Moldovadan
D) Russiyadan
E) Gürcüstandan
181) Sual: Müştәrilәrә yüklәrin daşınması üzrә nәqliyyat xidmәtlәrinin göstәrilmәsi özünә aşağıdakılaı daxil edir:
A) әmtәәlәrin, ehtiyatların anbar vә terminallarda yerlәşdirilmәsi vә uçotunun müasir texnologiyaları vә yanaşmalarından istifadә olunası;
B) düzgün yüklәnmә vasitәsilә nәqliyyat vasitәlәrinin yükqaldırma qabiliyyәtindәn mümkün qәdәr tam istifadә edilmәsi;
C) cavabların hamısı düzdür
D) yüklәmәboşaltma işlәrinin yerinә yetirilmәsi zamanı texnologiyalara riayәt edilmәsi;
E) müasir informasiya texnologiyaları vә kompyuter dәsyәklәnmәsinin tәtbiqi.
182) Sual: Müxtәlif nәqliyyat növlәri ilә daşıma variantlarının seçilmәsi zamanı başlıca göstәricilәr kimi aşağıdakılar çıxış etmir:
A) müxtәlif şәraitlәrdә daşımaların tәmin olunmasında maveretmә;
B) istismar xәrclәrinin sәviyyәsi;

C) nәqliyyat vasitәsinin genişliyi, rahatlığı vә bahalılığı
D) hәrәkәt sürәti vә çatdırılma müddәtlәri;
E) daşıma vә buraxılış qabiliyyәtinin mövcud olması;
183) Sual:Dәniz ticarәt limanlarının aşağıdakı üç tipi mövcuddur:
A) Kombinasiyalı – ixtisaslaşmış yanalma körpülәrinә malik olan әn iri dәniz ticarәt limanları, kütlәvi yüklәrin yenidәn emalı üçün rayonlar vә әsas
etibarı ilә taradәnә yüklәrin emalı üçün ümumi tәyinatlı yanalma körpülәri
B) Müasir avadanlıqla tәmin olunmuş multimodal daşımaları hәyata keçirәn limanlardır. Әsas mәqsәdi neft daşımasıdır.
C) Eyni yanalma körpülәrindә müxtәlif gәmi vә yüklәrin emalı aparıldığı ümumi tәyinatlı limanlar
D) Kütlәvi yüklәrin (filiz, çörәk, daş kömür, oduncaq, neftalin yüklәri) emalının aparıldığı ixtisaslaşmış limanlar. Belә yüklәrin xüsusiyyәtlәrinin
nәzәrә alınması ilә yanalma körpü xәtlәri, yüklәmәboşaltma işlәri üçün mexanizmlәr sistemi vә avtomatlaşdırılmış komplekslәr tikilir
E) Eyni yanalma körpülәrindә müxtәlif gәmi vә yüklәrin emalı aparıldığı ümumi tәyinatlı limanlar,kütlәvi yüklәrin (filiz, çörәk, daş kömür, oduncaq,
neftalin yüklәri) emalının aparıldığı ixtisaslaşmış limanlar. Belә yüklәrin xüsusiyyәtlәrinin nәzәrә alınması ilә yanalma körpü xәtlәri, yüklәmә
boşaltma işlәri üçün mexanizmlәr sistemi vә avtomatlaşdırılmış komplekslәr tikilir , Kombinasiyalı – ixtisaslaşmış yanalma körpülәrinә malik olan
әn iri dәniz ticarәt limanları, kütlәvi yüklәrin yenidәn emalı üçün rayonlar vә әsas etibarı ilә taradәnә yüklәrin emalı üçün ümumi tәyinatlı yanalma
körpülәri
184) Sual:Ştabellәşmә nәdir
A) Nәqliyyat vasitәlәrinin zәnciridir
B) yüklәrin daşınma üsuludur
C) mәhsulları müәyyәn üsulla poddon üzәrinә yığılıb bәrkidilmәsidir
D) Yükdaşıma vasitәsidir
E) Yükdaşıma vasitәsidir
F) Nәqliyyat vasitәlәrinin zәnciridir
185) Sual:әlavә nәqliyyat xәrclәrinә aiddir.
A) nformasiya konsaltinq xidmәti göstәrilmәsi üzrә xәrclәr
B) Gömrük rüsumu, lisenziya yığımları
C) İnzibati işçilәrin saxlanılması xәrclәri
D) ӘDV, aksiz, gömrükdә anbar xәrclәri
E) Gömrük sәnәdlәşdirilmәsi xәrclәri

186) Sual: Logistik (o cümlәdәn, nәqliyyat) xidmәtlәr aşağıdakı müddәa vә qaydalara әsaslanırlar:
A) xidmәtlәri ehityat üçün istehsal edib saxlamaq olmaz;
B) hәr bir göstәrilәn xidmәt qәbul edәn (alan) üçün unikaldır;
C) cavabların hamısı düzdür
D) son nәticәdә göstәrilәn xidmәtdәn informasiyanın qavranılmasından başqa heç bir şey qalmayacaqdır;
E) xidmәt (vә ya onun bir hissәsi) yenidәn dövәrәyә qaytarıla bilmәz;
187) Sual:Unimodal nәqletmәdә:
A) iki nәqliyyat növündәn, mәsәlәn, dәmir yolu  avtomobil, çay nәqliyyatı  avtomobil; dәniz – avtomobil vә s.  dәn istifadә etmәklә hәyata
keçirilir.
B) bir nәqliyyat növü yüklәri daşıyır, digәr nәqliyyat növlәri isә ilkin nәqliyyat növünün nәqletmә ilә bağlı göstәrdiyi xidmәtin haqqını ödәyәn
müştәri kimi çtxış edirlәr.
C) bir nәqliyyat növü ilә, mәsәlәn, avtomobillә hәyata keçirilir.
D) nәqletmә iki növdәn artıq nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadә olunması nәzәrdә tutulur.
E) vahid fraxta dәrәcәlәrinin tәtbiqi ilә bir nәqliyyat sәnәdi üzrә operator tәrәfindәn rәhbәrliyi hәyata keçirilәn «qapıdan qapıya» qarışıq
yükdaşımalar qәbul edilmişdir.
188) Sual:Ayrıayrı nәqliyyat vasitәlәrilә nәql edilәn logistik yük vahidlәrini nәqletmә növlәri üzrә aşağıdakı kimi tәsnif etmәk olar:
A) intermodal;
B) u n i m o d a 1;
C) q a r ı ş ı q;
D) kombinәlәşdirilmiş;
E) bütün cavablar düzdür
189) Sual:xüsusi nәqliyyat parkmın yaradılması vә ya içarәyә götürülmәsi aşağıdakı amillәrdәn asıhdır:
A) nәqletmәnin keyfıyyәti (yüklәrin daşınması vә saxlanması etibarlılığı) aid edilir.
B) xüsusi nәqliyyat parkının yaradılması (icarә vә ya nәqliyyat vasitәlәrinin lizinq xidmәtinә götürülmәsi) vә istismarına çәkilәn mәsrәflәr;
C) yükdaşımalarda iştirak edәn nәqliyyat  ekspedisiya, nәqliyyat vә digәr logistik vasitәçilәrә göstәrdiklәri xidmәtlәrә görә ödәnilәn haqlar vә onun
sәviyyәsi;
D) nәqletmәnin sürәti (vaxtı);
E) bütün cavablar düzdür

190) Sual:Bir sistem kimi nәqliyyat iki alt sistemdәn ibarәtdir:
A) multimodal
B) makro sistem vә mikro sistem
C) ümumi istifadә olunan vә ümumi itifadә olmayan nәqliyyat sistemi.
D) polimodal sistem
E) mono modal nәqliyyat sistemi
191) Sual:nәqliyyat növünün seçilmәsinә tәsir edәn amil:
A) çavablarm heç biri düz deyil
B) yükdaşımaların sürәti
C) yükdaşımaların qiymәti
D) yükdaşımaların hәcmi
E) çavabların hamısı düzdür.
192) Sual:hansı amil nәqliyyat tarifinin formalaşmasına tәsir göstәrir(bütün nәqliyyat növlәrindә):
A) әsas növ nәqliyyat sistemi
B) nәqliyyat vahidinin yük götürmә amili, mәsafә
C) yükdaşıma planları
D) müәssisәnin strategiyası
E) nәqliyyat marşrutları
193) Sual:Göstәrilәn nәqliyyat xidmәtlәrinin keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı әn mühüm komponentlәr kimi aşağıdakılar çıxış edә bilmәz:
A) mükәmmәllik, qarşılıqlı anlaşma
B) mühit, tәhlükәsizlik
C) ekoloji tarazlılıq, qәnayәtlik
D) etibarlılıq, mülayimlik
E) mәsuliyyәtlilik, ünsiyyәtcillik
194) Sual: Nәqliyyatekspedisiya tәminatı özünә aşağıdakıları daxil etmir:
A) istehsal vә ticarәt müәssisәlәrinin әmtәәlәrin effektiv bölüşdürülmәsinә qarşı tәlabatının tam tәmin edilmәsi şәraitindә optimal üsul vә

metodlardan istifadә edilmәklә sığortalama, maliyyә vә gömrük xidmәtlәri vә s.
B) saxlama (çәkilibbükülmә, qablaşdırma, anbarlaşdırma);
C) mәhsulları tәdarük etmәk vә optimal istehsalı tәşkil etmәk
D) kiçik partiyaların irilәşdirilmәsi, iri partiyaların kiçildilmәsi;
E) informasiya tәminatı;
195) Sual:Nәqliyyatekspedisiya tәminatı özünә aşağıdakıları daxil etmir:
A) yüklәmәboşaltma işlәrinin tәşkili vә hәyata keçirilmәsi;
B) lazımi daşıma sәnәdlәrinin rәsmilәşdirilmәsi;
C) İstehsal prosesini tәşkil etmәk vә bölüşdürmәk
D) nәqliyyat müәssisәlәri ilә daşınma üzrә müqavilәnin bağlanması;
E) yüklәrin daşınmasına görә hesablaşma;
196) Sual: Nәqliyyatekspedisiya tәminatı özünә aşağıdakıları daxil etmir:
A) yüklәmәboşaltma işlәrinin tәşkili vә hәyata keçirilmәsi;
B) lazımi daşıma sәnәdlәrinin rәsmilәşdirilmәsi;
C) İstehsal prosesini tәşkil etmәk vә bölüşdürmәk
D) nәqliyyat müәssisәlәri ilә daşınma üzrә müqavilәnin bağlanması;
E) yüklәrin daşınmasına görә hesablaşma;
197) Sual:Istehlakçılara nәqliyyat xidmәtlәrinin göstәrilmәsinin әsas parametrlәrinә aid deyil:
A) sifarişin yerinә yetirilmәsinin tamlığı vә açıqlıq dәrәcәsi;
B) daşıma üzrә sifarişin alınmasından onun çatdırılmasına qәdәr olan vaxt;
C) istehlakçılara göstәrilәn xidmәt keyfiyyәt parametrlәri tәlәb etmir әsas tәlәb ucuz qiymәtdir
D) tәlәbat üzrә çatdırılmanın etibarlılığı vә mümkünlüyü;
E) ehtiyatların mövcudluğu, tәchizatın stabilliyi;
198) Sual: Müştәrilәrә yüklәrin daşınması üzrә nәqliyyat xidmәtlәrinin göstәrilmәsi özünә aşağıdakıları daxil etmir:
A) daşımanın vә nәqliyyat vasitәlәrinin optimal (rasional, әlverişli) növünün seçilmәsi;
B) әmtәәnin (yükün) fiziki xüsusiyyәtlәrinә uyğun olaraq müvafiq qablaşdırmanın seçilmәsi;
C) anbarlaşdırılan zaman tez xarab olan mәhsulların tez istehlaka çatdırılması

D) qabşaıdırma üzәrinә marka, ştrixkod vә xüsusi izahların yapışdırılması;
E) unifikasiya edilmiş nәqliyyat tarasından istifadә olunması, yük vahidlәrinin formalaşdırılması, paketlәşdirmә vә konteynerlәşdirmә;
199) Sual: Spesifik nәqliyyat amillәrinә aiddir:
A) nәqliyyat prosesinin tәşkili sistemi.
B) әlaqә yolları şәbәkәsinin yerlәşmәsi;
C) buraxılan mәhsulların nomenklaturu, nәqliyyat vasitәsinin tipi vә onun işnin ritmikliyi
D) istismar şәraiti, o cümlәdәn işin mövsümiliyi vә ritmikliyi;
E) buraxılış vә daşıma qabiliyyәti;
200) Sual:Hansı nәqliyyat növü daha ucuz yükdaşımaları hәyata keçirir:
A) heç bir cavab düz deyil
B) avtomobil nәqliyyatı
C) su nәqliyyatı
D) dәmir yolu nәqliyyatı
E) hava nәqliyyatı
201) Sual:Dәniz nәqliyyatının çatışmazlıqlarına aid deyil:
A) Dәniz nәqliyyatından böyük mәsafәlәrdә istifadә olunması daha qәnaәtlidir, çünki qısa mәsafәlәrdә dәniz nәqliyyatının mühüm üstünlüklәrindәn
biri reallaşmır
B) tәbiicoğrafi vә naviqasiya şәraitindәn asılılıq. Naviqasiya dövrünün müddәti vә buz rejiminin (yolların tam vә qismәn donması) mürәkkәbliyi
bununla müәyyәn olunur;
C) dәniz yollarında böyük mәsafәlәrә daşımalar zamanı daşımanın maya dәyәri başqa nәqliyyat növlәri ilә müqayisәdә daha aşağı olur.
D) dәniz kәnarlarında mürәkkәb liman tәsәrrüfatının tikilmәsinin zәruriliyi.
E) böyük yük götürmә qabiliyyәti olan gәmilәrdәn istifadә edә bilmәk imkanı. cavabların hamısı düzdür
202) Sual:Avtomobil nәqliyyatının çatışmazlıqlarına aid deyil:
A) nәqliyyat növlәrinin içәrisindә әn әmәk tutumlu olması
B) su vә dәmir yolu nәqliyyatı ilә müqayisәdә maya dәyәrinin nisbәtәn çox olması. Maya dәyәrinin yüksәk olması avtomobil nәqliyyat vasitәsi
vahidinin az yükgötürmә qabiliyyәtinin vә avtomobil nәqliyyat vasitәsinin kifayәt qәdәr mürәkkәbliyinin nәticәsidir;
C) tәbiicoğrafi vә naviqasiya şәraitindәn asılılıq. Naviqasiya dövrünün müddәti vә buz rejiminin (yolların tam vә qismәn donması) mürәkkәbliyi

bununla müәyyәn olunur;
D) avtomobillәrә xidmәt göstәrilmәsinin madditexniki bazasının dәyәrinin nisbәtәn yuxarı olması (bir sıra hallarda bu bazanın hәlә kifayәt qәdәr
inkişaf etmәmәsinә baxmayaraq);
E) mövcud avtomobil yollarının kifayәt qәdәr uzun olmaması vә texniki cәhәtdәn pis vәziyyәtdә olması.
203) Sual: Sәrnişin daşımalarında hava nәqliyyatının әsas üstünlüklәrindәn deyil?
A) sәrnişinlәrin zamanına qәnaәt, tәyyarәlәrin yüksәk texniki sürәti, birbaşa uçuşların uzunluğu;
B) Sәrnişinlәrin çatdırılmasının yüksәk sürәti, nәqliyyat vasitәsindә gedişin rahatlığı;
C) Nisbәtәn az kapital qoyuluşu. Hava yolları, onların tikilmәsi vә ya istismar vәziyyәtindә saxlanması üçün xәrc tәlәb etmirlәr;
D) Uçuş zamanı sәrnişinlәrә göstәrilәn xidmәtlәrin kifayәt qәdәr yüksәk mәdәni sәviyyәsi.
E) Uçuşun yerә enmәdәn (birbaşa) uçuş mәsafәsinin böyük olması (10 min kmә qәdәr). Birbaşa uçuşlar sәrnişinlәrin çatdırılma sürәtini yüksәldir.
204) Sual:Nәqliyyat sisteminin madditexniki bazasını tәşkil edәn elementlәr hansılardır:
A) nәqliyyat vasitәlәri,yol vә şәbәkә tәsәrrüfatı,texniki qurğu vә avadanlıqlar
B) nәqliyyat vasitәlәri
C) yol vә şәbәkә tәsәrrüfatı
D) texniki qurğu vә avadanlıqlar
E) istehsal avadanlıqları
205) Sual:Nәqliyyat vasitәlәrinin seçilmәsinә tәsir edәn amillәr hansılardır:
A) yükqaldırma vә yürüş әmsalı
B) nәqliyyat vasitәsinin mәhsuldarlığı
C) yürüş әmsalı
D) yükqaldırma әmsalı
E) nәqliyyat tariflәri
206) Sual:Adları çәkilәn nәqliyyat vasitәlәrindәn biri әn aşağı әmәk mәhsuldarlığına malikdir:
A) su nәqliyyatı
B) dәmiryolu nәqliyyatı
C) hava nәqliyyatı

D) avtomobil nәqliyyatı
E) boru kәmәri nәqliyyatı
207) Sual:Tranzit norması adı altında başa düşülür:
A) bazar iqtisadiyyatı şәraitindә bu norma müәyyәnlәşdirilmir
B) nәqliyyat vasitәlәrinin maksimum yükgötürmә qabiliyyәtinin standart sәviyyәsi
C) vasitәçilәrin baza vә anbarlarına daxil olmadan birbaşa daşınan mәhsulların maksimum yol verilәn ümumi kәmiyyәti
D) mәhsulgöndәrmә müqavilәlәrindә qeyd olunan vә istehlakçılara göndәrilәjәk yüklәrin hesablanmış sәviyyәsi
E) bir sifariş üzrә istehlakçının ünvanına istehsalçı müәssisә tәrәfindәn yüklәnmiş mәhsulların minimum yol verilәn ümumi kәmiyyәti
208) Sual:logistikada nәqliyyat növlәrinә aid deyil:
A) magistral nәqliyyat
B) dәmiryolu nәqliyyatı
C) hava nәqliyyatı
D) avtomobil nәqliyyatı
E) boru kәmәri nәqliyyatı
209) Sual:Firmanın anbarları aşağıdakı әlamәtlәrә görә tәsniflәşdirilir:
A) sadalanan bütün cavablar doğrudur
B) saxlanılan materialın tәyinatı, növü vә xarakterinә görә
C) binanın növü, yerlәşmәsi vә fәaliyyәt miqyasına görә
D) odadavamlılıq dәrәjәsinә görә
E) mülkiyyәt növünә görә
210) Sual:İçәrisindәki mәhsulların formasını qәbul edir, alır vә mәhsulları fiziki tәsirlәrdәn qoruyur. Bu hansı tara növüdür?
A) Sökülmәyәn taralar
B) Bәrk tara
C) Yumşaq tara
D) Nәqliyyat tarası
E) Tara avadanlıqları

211) Sual:Hәm mәhsulla birlikdә , hәm dә onsuz öz formasını saxlaya bilmәk qabiliyyәtinә malikdir. Bu hansı tara formasıdır?
A) Istehlak tarası
B) Sökülәnqatlanan tara
C) Yumşaq tara
D) Bәrk tara
E) Yüngül tara
212) Sual:Keyfiyyәti tәnzimlәmәk üçün toxuma kisәlәr neçә kateqoriyaya bölünür
A) 3
B) 2
C) 5
D) 6
E) 9
213) Sual:Hazırlanan materialın növünә hansı әmәliyyatlar aiddir
A) Cavablar doğrudur
B) Ağac
C) Metal
D) Metal
E) Kombinәlәşdirilmiş
214) Sual:Taralar necә tәsniflәşdirilir
A) Cavablar doğrudur
B) Hazırlanan materialın növünә görә
C) Qabaritinә görә
D) Fizikikimyәvi xassәlәrinә görә
E) Funksional tәyinatına görә
215) Sual:Tara növlәrinin müxtәlif olması nәyә görә lazımlıdır
A) Cavablar yanlışdır
B) Qablaşdırılan mәhsulun fizikikimyәvi xassәlәrindәn, tara materialının növündәn, mәhsulların nәql edilәcәyi mәsafәdәn vә s.asılıdır

C) Materialın sayından
D) Mәhsulun qabaritindәn
E) Istehlakçıların münasibәtindәn
216) Sual:Qablaşdırmanın yerinә yetirilmәsi üçün neçә tәlәb vardır?
A) 9
B) 6
C) 7
D) 4
E) 3
217) Sual:Taralara nәlәr aid edilir?
A) Cavablar doğrudur
B) Bidonlar
C) Qәfәsәlәr
D) Flakonlar
E) Bankalar
218) Sual:Topdansatış tijarәti müәssisәlәrinin anbarında alıjılarla bağlanan müqavilәnin şәrtlәrindәn nә birbaşa asılıdır:
A) nәqliyyat daşımalarla bağlı xәrclәr
B) dәstlәşdirmә sahәsindәn keçәn mәhsulların xüsusi çәkisi
C) qәbuletmә ekspedisiyası sahәsindәn keçәn mәhsulların xüsusi çәkisi
D) qәbuletmә sahәsindәn keçәn mәhsulların xüsusi çәkisi
E) vaqondan mexaniki yolla boşaldılmaya mәruz qalmayan mәhsulların xüsusi çәkisi
219) Sual:Topdansatış tijarәti müәssisәlәrinin anbarında mәhsulgöndәrәnlәrlә bağlanan müqavilәnin şәrtlәrindәn nә birbaşa asılıdır:
A) boru nәqliyyatından keçәn mәhsulların xüsusi çәkisi
B) dәstlәşdirmә sahәsindәn keçәn mәhsulların xüsusi çәkisi
C) göndәrmә mәntәqәlәrindәn keçәn mәhsulların xüsusi çәkisi
D) vaqondan mexaniki yolla boşaldılmaya mәruz qalmayan mәhsulların xüsusi çәkisi
E) avtomobillәrә mexaniki yolla yüklәnmәsi nәzәrdә tutulmayan mәhsulların xüsusi çәkisi

220) Sual:Mәhsulun qabla birlikdә ümumi çәkisi ilә xalis çәkisi arasında fәrqi ifadә edir. Bu nәdir?
A) Qablaşdırma
B) Anbar
C) Tara
D) Nәqliyyat
E) Paketlәnmә
221) Sual:Maddi ehtiyatlar – bu:
A) ehtiyatlar
B) istehsal texniki tәyinatın, xalq istehlakı mәmulatının şәxsi vә ya istehsal istehlakı prosesinә girişi gözlәyәn başqa malların mәhsulu istehsalın
müxtәlif mәrhәlәlәrindә olanlar
C) yüklәr, detallar vә malmaterial dәyәrlәri
D) istehsal prosesindә iştirak edәn tәbiәtdәn götürülmüş xammal
E) gözlә görünәn nemәtlәr
222) Sual:Geniş çeşidli ixtisaslaşdırılmış anbarlarda mәhsullar hansı kateqoriya üzrә saxlanılır
A) Taxtaşalban
B) Oda davamll mәhsullar
C) Qara vә әlvan metalın vә bütün әrzaq mәhsullarının növlәri
D) Taxıl
E) Arpa
223) Sual:Anbar logistikasında әnәnәvi qablaşdırma materiallarına aid deyil
A) saxsı qablar
B) Dәmir
C) Plasmas, rezin
D) Taxta
E) Kağız
224) Sual:Qablaşdırmada yayılmış ştabellәşdirmә formalarıdır:

A) polietilәn materiallar
B) Kәrpic yığımı, dairәvi yığım, sıra ilә yığım, blok üsulu ilә yığım
C) taralar
D) müxtәlif ölçülü qablaşdırmalar
E) meşә materialları, kağız mәmulatları
225) Sual:Yüklәrin daşıması zamanı daşıma keyfiyyәtinә tәsir göstәrә bilәr.
A) coğrafi mühit
B) xaricitәbii mühit:
C) temperatur
D) rütübәt
E) әtraf mühit
226) Sual:Qablaşdırılma xәrclәrinә aid deyil.
A) qablaşdırma materiallarının işlәnilmәsi üzrә xәrclәr
B) qablaşdırma materillarının әldә edilmәsi üzrә xәrclәr
C) qablaşdırma şirkәtlәrindә administrasiyanın ümumi xәrclәri
D) qablaşdırma şirkәtlәrindә administrasiyanın ümumi xәrclәri
E) mәhsulların qablaşdırılması üzrә avtomatlaşdırılmış vә ya әllә idarә edilmәsi işlәrinin korreksiyası üzrә xәrclәr
227) Sual:Saxlama şәraiti dedikdә bunlar başa düşülür:
A) istehsal ehtiyatları anbarlarında yaradılan temperatur vә s. rejimi
B) materialların saxlanılması mühüti
C) әmtәәlәrin (yüklәrin) qәbul edilmәsi, yerlәşdirilmәsi, kәmiyyәt vә keyfiyyәt üzrә qәbul edilmәsi sistemi
D) әmtәәlәri (mәhsulları) әhatә edәn mühit: temperatur, nәmlik, işıqlama, qazlaşma, vibrasiyalar vә s.
E) yüklәrin saxlanılmasını tәmin edәn amillәr kompleksi
228) Sual:Saxlama texnikasına aid edilir:
A) anbar işçilәrinin fәrdi imkanları
B) baza vә anbarların texniki vasitәlәri
C) hazır mәhsul anbarında mәmulatların qәbulu vә saxlanması sistemi

D) yüklәrin saxlanması vә yerlәşdirilmәsi qayda vә üsulları
E) mәmulatların saxlanmasınının tәmin edilmәsinә istiqamәtlәnmiş tәdbirlәr kompleksi
229) Sual:anbar tәchizat forması nәdir:
A) logistikada tranzit mәhsulgöndәrmәlәr yoxdur
B) mәhsul vә material vasitәçilәrin anbarına göndәrilir vә ondan sonra istehlakçıya satılır
C) mәhsul vә materiallar vasitәçinin anbarına daxil olmadan hәyata keçirilir
D) istehsalçı  topdan ticarәt pәrakәndә ticarәt  istehlakçı
E) mәhsul birbaşa göndәrilir
230) Sual:Anbarm ümumi sahәsi hansı sahәlәr hesabına formalaşır:
A) inzibati xidmәt
B) faydalı
C) qәbulburaxıhş
D) kömәkçi
E) yuxarıda sadalanan bütün cavablar doğrudur
231) Sual:Anbarın ümumi sahәsi hansı sahәlәr hesabına formalaşır:
A) yuxarıda sadalanan bütün cavablar doğrudur
B) faydalı
C) qәbulburaxılış
D) kömәkçi
E) inzibati xidmәt
232) Sual:Anbar:
A) vasitәçilәrin istifadәsi üçün yararlıdır
B) material qiymәtlilәrinin qәbuledilmәsi, saxlanması vә istehsal istehlakına hazırlanması üçün nәzәrdә tutulan qurğudur
C) mәhsulların anbarlaşdırılması üçün qurğudur
D) istehlakçıların material resursları ilә fasilәsiz tәminat vasitәsidir
E) nәqliyyatın istifadәsi üçün vasitәdir

233) Sual:Logistik xidmәt heyәtinin iştirakı ilә qablaşdırma haqqında qәrarların hansıları qәbul edilir:
A) qablaşdırmanın ölçülәri, qablaşdırıcı materialların möhkәmlilik xarakteristikası
B) qablaşdırmada şәkillәr
C) qablaşdırmanın ölçülәri
D) qablaşdırıcı materialların möhkәmlilik xarakteristikası
E) qablaşdırmadakı reklam mәtnlәri
234) Sual:Firma vә tәşkilatları mәhsulların anbarlaşdırılmasına mәcbur edәn amillәr:
A) bazarın coğrafı baxımdan müәyyәn geniş hissәsinin әhatә edilmәsi;
B) istehsalda vә nәqletmәdә istehsal güclәrindәn, texnoloji avadanhqlardan yaxşı istifadә etmәklә logistik xәrclәrin azaldılması;
C) anbarlaşdırma istehsal prosesinin tәrkib hissәsi olduğundan әmәli menecmentin tәlәblәrinin ödәnilmәsi;
D) cavabların hamısı düzdür
E) istehsal prosesinin fasilәsizliyini tәmin etmәk üçün material resurslarının anbarlaşdırılması vә tәdarükatı proseslәrinin az xәrclәrlә başa gәlmәsi;
235) Sual:Dәniz nәqliyyatının ilә daşımaların hansı növlәrini fәrqlәndirirlәr?
A) Selektiv daşıma
B) Xarici daşıma
C) Unimodal
D) Multimodal
E) Çevik daşıma
236) Sual:Dәniz nәqliyyatının madditexniki bazasını nәlәr tәşkil edir?
A) Xüsusi işıqlandırma sistemi
B) Donanma, liman, körpü
C) Yük
D) Qaldırıcı kran
E) Qәfәsәlәr
237) Sual:Ilk dәfә hansı şirkәtә mәxsus hava gәmisi ixtiyari yüklәrin daşınmasını hәyata keçirib?
A) Rusiyaya mәxsus
B) Almaniyaya mәxsus Lufthansa avia şirkәti Boinq 747

C) Amerikaya mәxsus
D) Ingiltәrәyә mәxsus
E) Fransaya mәxsus
238) Sual:Nәqliyyat logistikasının strukturuna daxil olan fәaliyyәt sahәlәrindәn doğru olanı seçin:
A) reklam
B) Anbarlaşdırma
C) Maliyyә
D) Xidmәt
E) Qiymәt
239) Sual:Nәqliyyat logistikasının strukturuna daxil olan fәaliyyәt sahәlәrindәn doğru olanı seçin:
A) Tәdavül
B) Nәqliyyat
C) Mәsafә
D) Anbar
E) Tәchizat
240) Sual:Nәqliyyat logistikasının strukturuna daxil olan fәaliyyәt sahәlәrindәn doğru olanı seçin:
A) Tәlәb
B) Informasiya
C) Axın
D) Mәlumat
E) Xidmәt
241) Sual:Nәqliyyat logistikasının strukturuna daxil olan fәaliyyәt sahәlәrindәn doğru olanı seçin:
A) selektiv
B) Tәdarükat
C) Konsepsiya
D) Dartma
E) Itәlәmә

242) Sual:Dәniz nәqliyyatının ilә daşımaların hansı növlәrini fәrqlәndirirlәr?
A) Selektiv daşıma
B) Portlararası daşıma
C) Unimodal
D) Multimodal
E) Çevik daşıma
243) Sual:Dәniz nәqliyyatının ilә daşımaların növlәrini seçin
A) Selektiv daşıma
B) Birbaşa daşıma
C) Unimodal
D) Multimodal
E) Çevik daşıma
244) Sual:Dәniz nәqliyyatının ilә daşımaların hansı növlәrini fәrqlәndirirlәr?
A) Çevik daşıma
B) Qarışıq daşıma
C) Universal daşıma
D) Seçmә daşıma
E) Birbaşa
245) Sual:Dәmir yolu nәqliyyatı hansı formalara görә tәsniflәşdirilirlәr:
A) Ümumi
B) Növünә, göndәrmәnin mәnşәyinә vә quruluş formasına görә
C) Fәrdi
D) Güzәştli
E) Hesablanan
246) Sual:Nәqliyyat logistikasının strukturuna daxil olan fәaliyyәt sahәlәrindәn doğru olanı seçin:
A) reklam

B) Ehtiyatlar
C) Maliyyә
D) Xidmәt
E) Qiymәt
247) Sual:Nәqliyyat növünün seçilmәsindә birinci növbәdә hansı amillәr nәzәrә alınır:
A) Yükgötürmә qabiliyyәti
B) Çatdırılmanın cәdvәlә ciddi riayәt olunması, vaxtı, qiymәti, mәkanı
C) Hava şәraiti
D) Yüksәk sürәt
E) Aşağı sürәt
248) Sual:Su nәqliyyatının әsas prioriteti nәdir?
A) Aşağı yükgötürmә qabiliyyәti
B) Aşağı tariflәr vә yüksәk yükgötürmә qabiliyyәti
C) Yüksәk sürәt
D) Lәngimәlәrin olması
E) Hava şәraitindәn olan asılılıq
249) Sual:Nәqliyyat növünün seçilmәsinә neçә әsas faktor tәsir göstәrir:
A) 2
B) 6
C) 4
D) 3
E) 8
250) Sual:EAN kodlarında axırıncı 13cü rәqәm nәyi bildirir
A) Gәtirildiyi ölkә
B) Nәzarәt rәqәmi
C) Standartlar
D) Mәhsul növü

E) Müәssisәnin adı
251) Sual:İnformasiya axınları xarakterizә edilir:
A) Istifadәsinә görә
B) Istiqamәti ilә
C) Hәcmi ilә
D) Növü ilә
E) Saxlanmasına görә
252) Sual:İnformasiya sisteminin әsas rolu bu...
A) Işlәnmәsi
B) Informasiyanın dәqiq vә sürәtli ötürülmәsi
C) Informasiyanın seçilmәsi
D) Qorunması
E) Saxlanması
253) Sual:Mәhsul haqqında hansı informasiyanı ştrix kod özündә әks etdirir:
A) vasitәçini
B) Istehsalçı
C) Sayın
D) Hәcmin
E) kütlәsin
254) Sual:Verilәnlәrdәn hansı logistik informasiya sistemlәrinin prinsiplәrinә aiddir
A) Bütövlülük
B) Dәqiqlik
C) Effektivlik
D) Elmlilik
E) Sistemlilik
255) Sual:Verilәnlәrdәn hansı logistik informasiya sistemlәrinin prinsiplәrindәn biridir

A) etibarlılıq
B) Vaxtlıvaxtında olma
C) Gecikdirilәn
D) Zaman
E) Mәkan
256) Sual:İnformasiya axını vaxt vahidi әrzindә hansı infomasiya kәmiyyәti ilә ölçülür?
A) Giriş
B) Işlәnәn,saxlanan vә ötürülәn
C) Çıxış
D) Daxili
E) Xarici
257) Sual:EAN 13 ştrix kodlarında ilk 3 rәqәm nәyi bildirir?
A) mәhsulun keyfiyyәtini
B) ölkә kodunu
C) müәssisәnin kodun
D) nәzarәt
E) keyfiyyәt
258) Sual:EAN 13 kodlarında ölkә kodundan sonrakı beş rәqәm nәyi bildirir?
A) Nәzarәt
B) Mәhsul istehsal edәn vә ya satan firma vә müәssisәlәrin kodu
C) Keyfiyyәt
D) Ölkә kodu
E) Bayraq nömrәsi
259) Sual:İmitasiya modellәşdirilmәsi hansı proseslәri özündә birlәşdirir:
A) әldә edilmiş nәzәri nәticәlәr praktiki nәticәlәrlә müqayisә edilir
B) Real sistemin modelinin tәrkibini müәyyәn etmәk, bu modeldә sınaq işlәrini aparmaq;
C) Modelin qurulması vә sınaqların aparılması

D) Modellәrin konkret şәrait üçün işlәnib hazırlanması
E) Qurulan riyazi tәnliklәrin, bәrabәrsizliklәrin hәll edilmәsiilә nәzәri nәticәlәr әldә edilir.
260) Sual:Planlaşdırılan dövr әrzindә nail olunması mümkün hesab edilәn mәqsәdlәrin dәqiq müәyyәnlәşdirilmәsi sahibkarlıq strukturlarının
fәaliyyәt konsepsiyasını tәşkil edir. Bu nәdir?
A) Konsepsiya
B) Vәzifә
C) Mәqsәd
D) Ideal
E) Prinsip
261) Sual:Logistikada riyazi modellәşdirmәnin hansı növündәn istifadә olunur?
A) Izomorf model
B) Analitik vә imitasiya modellәr
C) Maddi model
D) Abstrakt model
E) Qomomorf model
262) Sual:Dil sistemli modelin әsasını nә tәşkil edir?
A) Әksәr hallarda logistik modellәşdirmәdә yeganә üsul hesab edilirlәr.
B) Tәdqiq edilәn, öyrәnilәn obyektә oxşamayan, onunla qismәn oxşarlıq tәşkil edәn modellәrdir;
C) Onun әsasını qeyrimüәyyәn, çox mәnalı sözlәrdәn tәmizlәnmiş sözlәr toplusulüğәt tәşkil edir;
D) Tәdqiq edilәn oyrәnilәn obyektә tam oxşamayan, onunla qismәn oxşarlıq tәşkil edәn modellәrdir;
E) Öyrәnilәn, tәdqiq edilәn hadisә vә ya obyektin hәndәsi, fiziki, dinamik vә funksional xarakteristikalarını tәsvir edirlәr
263) Sual:Material, informasiya, maliyyә, kadr vә sair axınları arasında uyğunluğun tәmin edilmәsi. Bu nәdir?
A) Logistik model
B) Konseptual ideya
C) Ümumi mәqsәd
D) Logistikanın xüsusi vәzifәsi
E) Logistikanın prinsipi

264) Sual:Yüksәk keyfiyyәtli mәhsulgöndәrmәlәri tәmin edәn material, informasiya, maliyyә,kadr vә sair axınlarının funksional menecmentinin
sәmәrәli, inteqrativ sistemini yaratmaqdır. Bu nәdir?
A) Real sistemin nodeli
B) Logistikanın konseptual ideyası
C) Logistikanın ümumi mәqsәdi
D) Logistikanın xüsusi vәzifәsi
E) Imitasiya modeli
265) Sual:Prinsip nәdir?
A) yerinә yetirilmәsi mütlәq olan tapşırıqlardır
B) Ixtiyari nәzәriyyәnin, elmin, dünyagörüşün vә tәşkilin әsasәn ilkin başlanğıcıdır;
C) Logistik idarәetmә obyektlәridir
D) Qarşıya qoyulan mәqsәdlәr toplusudur
E) yerinә yetmәsi mümkün olmayan әmәliyyatlardır
266) Sual:Axınların formalaşdırılması, ayrıca idarә edilәn bir sistem kimi obyektlәri dәyişәn, qarışdıran vә onlara münasibәtdә sistemli yanaşmaq.
Bu hansı prinsipdir?
A) Variantlılıq
B) komplektlilik
C) elmlilik
D) konkretlilik
E) sistemlilik
267) Sual:Logistik strategiyanın formalaşması zamanı nәzәrә alınan amillәr hansılardır:
A) elmitexniki tәrәqqinin surәti
B) mәhsul satışı vә investisiya sahәsindә firmanın siyasәti
C) kadr vә texnoloji siyasәt
D) nәqliyyat vә satış siyasәti
E) kadr vә texnoloji siyasәt, nәqliyyat vә satış siyasәti

268) Sual:Logistikanın hansı prinsipi hәr bir material axınları obyektinin yerdәyişmәsinә fasilәsiz nәzarәt edir:
A) komplekslik
B) sistemlilik
C) elimlik
D) konstruktivlik
E) komplekslik
269) Sual:Tәtbiqi riyaziyyatın yeni istiqamәti olmaqla, hadisә vә proseslәrin baş vermәsi vә ya gedişinin kәmiyyәt qanunauyğunluqlarını öyrәnir. Bu
hansı nәzәriyyәdir?
A) Statistik hәllәr nәzәriyyәsi
B) Dinamik proqramlaşdırma
C) Qeyrixәtti proqramlaşdırma
D) oyunlar nәzәriyyәsi
E) Kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
270) Sual:İdarәetmәnin vahid mәqsәdinә nail olunması üçün logistik sistemin bütün elementlәrinin qarşılıqlı әlaqәsi vә qarşılıqlı fәaliyyәtini nәzәrdә
tutur. Bu nәdir?
A) Dinamik proqramlaşdırma
B) Sistemli yanaşma
C) Ümumi mәsrәflәr
D) Qlobal optimallaşdırma
E) Logistik koordinasiya vә inteqrasiya
271) Sual:Fәaliyyәtdә olan logistik sistemin hәr bir elementi mikrosәviyyәdә tәyinatından asılı olaraq müvafiq mәqsәd funksiyasını yerinә yetirir.
Bu nәdir?
A) Modellәşdirmә vә informasiya –kompyuter tәminatı
B) Qlobal optimallaşdırma
C) Ümumi mәsrәflәr
D) Sistemli yanaşma
E) Logistik koordinasiya vә inteqrasiya

272) Sual:Öyrәnilәn sistem, hadisә vә prosesin әsas cәhәtlәrinin xüsusiyyәtlәri vә onların xarakteristikasının ümumi şәkildә yığcam tәsvir edilmәsi
nә adlanır?
A) Model
B) Konsepsiya
C) Mәqsәd
D) Vәzifә
E) Prinsip
273) Sual:Modellәşdirmә vasitәlәrinә görә modellәr neçә cür tәsniflәşir?
A) Qonomorf
B) Tәtbiq edilәn sferaya, modellәşdirmә әhatәliyinә
C) Maddi vә ideal modellәşdirmә
D) Izomorf
E) Monomorf
274) Sual:Logistik model nәdir?
A) Tәrtib olunan mәsәlәnin riyazi tәminatı –mövcud riyazi metodların kömәyi ilә hәll edilmәsi mümkünlüyü.
B) Öyrәnilәn hadisә vә ya tәdqiq olunan obyekt qısa formada ifadә edilir vә onun xüsusiyyәtlәri dәqiq başa düşülür;
C) Qarşıya qoyulan mәsәlәni hәll etmәk üçün lazım olan informasiyanın hәcmini vә mәzmununu dәqiq tәyin etmәk mümkün olur;
D) Logistik prosesin vә ya sistemin istәnilәn abstrakt vә ya maddi hәrәkәt tәrzi başa düşülür;
E) Tәtbiq edilәn obyektin elementlәri arasında daha düzgün әlaqә yaradılır, asılılıq vә qanunauyğunluq müәyyәnlәşdirilr;
275) Sual:Modellәrin maddiliyi tәsnifat әlamәtinә görә hansı növlәrә bölünürlәr?
A) Maddi vә abstrakt modellәr
B) Qomomorf modellәr
C) Dil sistemli modellәr
D) Işarә sistemli modellәr
E) Izomorf modellәr
276) Sual:logistikanın ümumi mәqsәdi aşağıdakılardır:
A) material axınlarını dispeçirlәşdirmәk vә material axınlarının informasiya tәminatmı artırmaq.

B) anbarlaşdırmaq, satmaq, marketinq tәtqiqatları aparmaq
C) müәssisәnin kadr siyasәtini aparmaq
D) nәqliyyat  ekspidisiya işini tәşkil etmәk
E) yüksәk keyfiyyәtli mәhsulgöndәrmәlәri tәmin edәn material, informasiya, maliyyә vә kadr axınlarının funksional menecmentinin sәmәrәli,
inteqrativ sistemini yaratmaq.
277) Sual:Aşağıdakılardan hansı logistikanın prinsipi deyil:
A) konkretlilik, inteqrativlilik
B) sistemlilik, etibarlılıq
C) komplekslilik, konstruktivlik
D) diplomatiklilik, qәnayәtlilik
E) elmlilik, variantlılıq
278) Sual:Logistikanın inteqrativ paradiqmasının yaranması hansı alimlәrin adları ilә bağlıdır?
A) Jomili, Arximed
B) Bauersoks, Porter, Eriksson, Moller
C) Aristotel, Jomili
D) Leybins, Pravelik, Aristotel
E) Arximed, Platon
279) Sual:Konseptual baxımdan logistikanın vә logistik menecmentin müasir nәzәriyyәsi hansılardır:
A) әmәliyyatların tәdqiqi, işgüzar oyunlar nәzәriyyәsi, imitasiya modellәşdirilmәsi metodları
B) Riyaziyyat nәzәriyyәsi, modellәr
C) sistemli tәhlil, kibernetik yanaşma,әmәliyyatların tәdqiqi, iqtisadiriyazi modellәşdirmә
D) tәsadüfi proseslәr nәzәriyyәsi, optimallaşdırmanın riyazi nәzәriyyәsi
E) faktorial nәzәriyyә, matrislәr nәzәriyyәsi, riyazi statistika
280) Sual:İnteqrativ logistik paradiqmanın neçә әsas şәrti var?
A) 6
B) 3
C) 5

D) 8
E) 2
281) Sual:İnteqrativ yanaşmanın әsasını tәşkil edәn amillәrdәn hansı doğrudur:
A) DRP
B) “Dәqiq vaxtında” konsepsiyası
C) Kanban konsepsiyası
D) MRP
E) MRP1
282) Sual:İnteqrativ yanaşmanın әsasını tәşkil edәn amillәrdәn biri hansıdır:
A) MRP1
B) “dartma” vә “itәlәmә” sistemlәri
C) “Dәqiq vaxtında” konsepsiyası
D) Kanban konsepsiyası
E) MRP
283) Sual:İnteqrativ logistik paradiqmanın şәrtlәrindәn biri hansıdır?
A) Axınların idarә edilmәsinә nәzarәt
B) Şirkәtlәrin rәqabәt imkanlarının reallaşdırılmasında strateji element kimi bazar mexanizmi vә logistikanın yeni anlamda başa düşülmәsidir
C) Bazar mexanizmi vә onun tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi
D) Rәqabәt mkanlarının reallaşdırılması
E) Nәqliyyatın düzgün seçilmәsinә diqqәt yetirilmәsi
284) Sual:İnteqrativ logistik paradiqmanın şәrtlәrindәn birini seçin
A) Nәqliyyatın düzgün seçilmәsinә diqqәt yetirilmәsi
B) Perspektiv inteqrasiya әlaqәlәrinin vә inkişaf etmiş iqtisadi münasibәtlәrin mövcudluğundan
C) Şirkәtlәrin rәqabәt imkanlarının reallaşdırılmasında strateji element kimi bazar mexanizmi vә logistikanın yeni anlamda başa düşülmәsidir
D) Bazar mexanizmi vә onun tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi
E) Rәqabәt mkanlarının reallaşdırılması

285) Sual:İnteqrativ logistik paradiqmanın şәrtlәrindәn birini göstәrin:
A) Nәqliyyatın düzgün seçilmәsinә diqqәt yetirilmәsi
B) Texnoloji imkanlar vә kompyuter texnologiyası sahәsinin radikal dәyişikliklәrә mәruz qalması vә nәticәdә yeni perspektiv imkanların
yaranmasından ibarәtdir
C) Şirkәtlәrin rәqabәt imkanlarının reallaşdırılmasında strateji element kimi bazar mexanizmi vә logistikanın yeni anlamda başa düşülmәsidir
D) Bazar mexanizmi vә onun tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi
E) Rәqabәt mkanlarının reallaşdırılması
286) Sual:Logistik menecmentin müasir nәzәriyyәsinә әsaslanan metoddan doğru olanı seçin:
A) MRP1
B) Sistemli tәhlil
C) “Dәqiq vaxtında” konsepsiyası
D) Kanban konsepsiyası
E) MRP
287) Sual:Logistik menecmentin müasir nәzәriyyәsinә әsaslanan metoddan doğru olanı seçin:
A) MRP1
B) Kibernetik yanaşma
C) “Dәqiq vaxtında” konsepsiyası
D) Kanban konsepsiyası
E) MRP
288) Sual:İnteqrativ yanaşmanın әsasını tәşkil edәn amillәrdәn biri hansıdır:
A) Nәqliyyat amili
B) Hazır mәhsulların bölüşdürülmәsinin inteqrativ sistemi
C) Mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәtin yapon sistemi
D) Keyfiyyәtin ümumi idarә edilmәsi konsepsiyası
E) Inteqrativ keyfiyyәt
289) Sual:İnteqral paradiqmadan harda daha geniş istifadә olunur
A) Iki müәssisә arasında

B) Beynәlxalq sәpgili makrologistik strukturların yaradılmasında;
C) Müsәsisә daxilindә
D) Müәssisә xaricindә
E) Vasitәçilәr arasında
290) Sual:İnteqrativ yanaşmanın әsasını tәşkil edәn amillәrdәn biri hansıdır:
A) Texnoloji imkanlar
B) Keyfiyyәtin ümumi idarә edilmәsi konsepsiyası
C) Inteqrativ keyfiyyәt
D) Nәqliyyat amili
E) Material axınları
291) Sual:Logistik menecmentin müasir nәzәriyyәsinә әsaslanan metoddan doğru olanı seçin:
A) MRP1
B) әmәliyyatların tәdqiqi
C) “Dәqiq vaxtında” konsepsiyası
D) Kanban konsepsiyası
E) MRP
292) Sual:Logistik menecmentin müasir nәzәriyyәsinә әsaslanan metoddan doğru olanı seçin:
A) MRP1
B) Iqtisadiriyazi modellәşdirmә
C) “Dәqiq vaxtında” konsepsiyası
D) Kanban konsepsiyası
E) MRP
293) Sual:Logistikanın elmi bazasını hansı fәnnlәr tәşkil edir:
A) Fәlsәfә
B) Riyaziyyat, әmәliyyatların tәdqiqi
C) Hәndәsә
D) Tarix

E) Coğrafiya
294) Sual:İnteqrativ yanaşmanın әsasını tәşkil edәn amillәrdәn biri hansıdır:
A) Material axınları
B) Mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәtin yapon sistemi
C) Keyfiyyәtin ümumi idarә edilmәsi konsepsiyası
D) Inteqrativ keyfiyyәt
E) Nәqliyyat amili
295) Sual:Plan dövrü әrzindә vә ya onun hüdudlarından kәnarda әldә edilmәz hesab olunan, lakin yaxınlaşması mükün olan mәqsәd. Bu nәdir?
A) konsepsiya
B) vәzifә
C) ideal
D) mәqsәd
E) missiya
296) Sual:Hәlli plan dövrü әrzindә mümkün olmayan, lakin gec dә olsa mövcud dövr әrzindә yaxınlaşması nәzәrdә tutulan problem. Bu nәdir?
A) strategiya
B) missiya
C) mәqsәd
D) ideal
E) vәzifә
297) Sual:Bazis funksiyasına hansı növlәri vardır:
A) servis xidmәtinin göstәrilmәsi, kompyuter informasiya tәminatı.
B) tәdarükatın idarә edilmәsi, material resurslarının nәqli;
C) tәchizat, istehsal, satış;
D) mәhsulların anbarlaşdırılması, yüklәrin emal edilmәsi;
E) qablaşdırma, artıq, yararsız vә istifadә olunmayan mәhsulların geri qaytarılması;
298) Sual:Logistik әmәliyyatları tәsniflәşdirәrkәn mülkiyyәt hüququnun dәyişilmәsi ilә aparılan әmәliyyatların növlәri hansılardır:

A) birtәrәfli, xarici
B) dәyәr әlavә etmәklә, etmәmәklә;
C) birtәrәfli, ikitәrәfli;
D) xarici vә daxili
E) material, informasiya
299) Sual:Tәlәbatın proqnozlaşdırılması, alınmalar, yığma, bu aiddir:
A) Politalogiya
B) Maddi idarәetmә
C) Fiziki bölgü
D) İstehsal idarәetmәsi
E) Marketinq
300) Sual:Logistikanın әsas meyarlarını sadalayın:
A) Sahibkarlıq fәaliyyәti
B) Axın, ehtiyat, resurs, anbar
C) Sifariş
D) Vasitәçilәrin fәaliyyәti
E) İdarәetmә strukturunun yerinә yetirilmәsi
301) Sual:İstehsal logistikası maddi axınların idarә edilmәsini bildirir:
A) Makoiqtisadi mühitin tәşkili üzrә
B) Resursların tәchizatçısının, istehsal müәssisәsinin vә istehlakçının arasında
C) Müәssisәnin daxilindә qarşılıqlı әlaqәli sexlәrdә yerlәşdirilmiş istehsal prosesinin mәrhәlәlәri üzrә
D) İstehsal müәssisәsinin xarici mühiti üzrә
E) İstehsal müәssisәsinin daxili mühiti üzrә
302) Sual:Logistikanm neçә әsas funksional sahәsi fәrqlәndirilir?
A) 8
B) 5
C) 3

D) 4
E) 7
303) Sual:Logistikanın hansı prinsipindә material axınlarının idarә edilmәsinin bütün mәrhәlәlәrindә planlaşdırmadan başlamış tәhlilә qәdәr
hesablamaların elmi әsaslarla aparılmasını vә s.nәzәrdә tutur:
A) etibarlılıq
B) elmlilik
C) konkretlilik
D) sistemlilik
E) bütövlülük
304) Sual:Hansı illәri mütәxәssislәr logistikanın yaranması (konseptualizasiya) dövrü kimi tәsnif edirlәr:
A) 197090
B) 192050
C) 196080
D) 195070
E) 193040
305) Sual:Logistikanın hansı mәrhәlәsi perspektiv inkişaf vә tәtbiq mәrhәlәsi adlanır?
A) I vә II mәrhәlә
B) III mәrhәlә
C) I mәrhәlә
D) II mәrhәlә
E) IV mәrhәlә
306) Sual:Madii modellәr vә onların növlәri hansılardır
A) sistemlilik, ideal, qrafik
B) izomorf vә qonomorf
C) işarә vә intuitiv
D) fiziki, qrafik vә riyazi
E) analitik, işarә

307) Sual:Logistik sistemlәrin konsepsiyası vә prinsiplәri nәdә ifadә olunur:
A) ticarәt vә nәzarәtin idarә edilmәsindә
B) material axınlarının idarә edilmәsindә
C) bölüşdürmәnin idarә edilmәsindә
D) sahibkarlığın funksiyasında
E) material axınlarının vә bölüşdürmәnin idarә edilmәsindә
308) Sual:Logistikanın strukturuna daxil olan bütün fәaliyyәt sahәlәri hansılardır:
A) cavabların heç biri doğru deyil
B) mәhsulların nәqledilmәsi vә ehtiyatlar
C) anbarlaşdırma vә anbar daxili emal
D) informasiya, istehsala xidmәt edәn kadrlar
E) ehtiyatlar, anbarlaşdırma, nәqliyyat, informasiya, tәdarükat, bölüşdürmә, satış, istehsal
309) Sual:Logistik idarәetmәnin әsas vәzifәsi nәdәn ibarәtdir:
A) sahibkarlıq fәaliyyәtindәn
B) material axınlarının idarә edilmәsi vә bölüşdürmә sahәsindә vәzifә vә strategiyaların işlәnmәsi mexanizmindәn
C) istehlakçılara nәqliyyat xidmәtinin göstәrilmәsindәn
D) ehtiyatların idarә edilmәsindәn
E) material axınlarının idarә edilmәsindәn
310) Sual:Logistik sistemlәrә tәsir göstәrәrәn amillәr hansılardır:
A) mәhsul istehsalı hәjmindә baş verәn dәyişikliklәr
B) elmitexniki tәrәqqi
C) nәqliyyatda struktur dәyişikliklәr
D) yanacaq vә digәr material resurslarının qiymәti
E) bütün cavablar doğrudur
311) Sual:Logistik sistemin tәhlili üçün istifadә olunan әsas göstәrici:
A) sadalanan cavabların heç biri doğru deyil

B) son hәdd xәrclәri
C) ümumi xәrclәr
D) sabit xәrclәr
E) dәyişәn xәrclәr
312) Sual:Logistikanın qarşılıqlı әlaqәdә olduğu sistemlәr hansılardır:
A) sadalanan bütün cavablar doğrudur
B) marketinq
C) istehsal
D) qiymәtin әmәlәgәlmәsi
E) nәqliyyat
313) Sual: Sistemin formalaşması vә inkişafı müәssisәlәrdә mövcud olan logistik sistemlәri dövrü olaraq nәzәrdәn keçirir. Bu nә ilә әlaqәdardır:
A) müәssisәnin düzgün maliyyә siyasәtinin idarәedilmәsi ilә
B) logistik istehsal texnologiyasının, tәşkilatı siyasәtin dәyişmәsi vә bazar şәraiti ilә
C) müәssisәnin istehsal imkanları ilә
D) digәr müәssisәlәrdә tәtbiq edilәn elmitexniki tәrәqqi ilә
E) müәssisәlәrin satış vә investisiya sahәsindә siyasәti ilә
314) Sual:Logistikanın qarşılıqlı әlaqәdә olduğu sistemlәr hansılardır:
A) yuxarıda sadalanan bütün cavablar doğrudur
B) marketinq
C) istehsal
D) qiymәtin әmәlәgәlmәsi
E) nәqliyyat
315) Sual:Logistik sistemә hansı funksional sahәlәr aid deyil?
A) kommersiya logistikası.
B) informasiya logistikası.
C) istehsal logistikası.
D) nәqliyyat logistikası.

E) tәdarükat logitskası.
316) Sual:әmtәәlәrin hәrәkәti sistemindә vasitәçilәrin mövcud olubolmamasından asılı olaraq logistik sistemlәrin neçә növü fәrqlәndirilir vә onlar
hansılardı?
A) hamısı sәhvdir
B) Material axınının vasitәçilәrdәn yan keçәrәk bilavasitә istehsalçıdan istehlakçıya keçdiyi birbaşa әlaqәlәr sistemi
C) Heç olmazsa bir vasitәçiyә malik olan eşelonlaşdırılmış sistem;
D) Material axınının istehsalçıdan istehlakçıya hәrәkәtinin hәm birbaşa, hәm dә vasitәçilәrin kömәyilә hәyata keçirilә bildiyi çevik sistem.
E) Cavabların hamısı doğrudur
317) Sual:Mәhsulların nәqledilmәsinin tәşkili zamanı logistik sistemdә hansı problemlәr mövcuddur:
A) istehsalın düzgün idarәedilmәsi
B) nәqliyyatdan effektli istifadә
C) istehlakçılara xidmәt qrafikinin tәrtibi
D) konteyner vә poddonlardan istifadә
E) nәqliyyat növlәrinin düzgün seçilmәsi
318) Sual:Logistik sistemlәrdә ehtiyatlar nәyә xidmәt göstәrir:
A) tәdarükatın idarә edilmәsinә
B) istehsal, nәqliyyat vә satış arasında bufer zonasının yaradılmasına
C) material axınlarının hәrәkәti ilә bağlı xәrclәrin kompensasiyasına
D) mәhsulların hazırlanmasına
E) material axınlarının idarә edilmәsinә
319) Sual:Sistemli tәhlilin aparılması hansı müasir prinsiplәrә әsaslanır:
A) Kompleks istehsal proqramını hazırlamaq
B) Layihәlәşdirilәn sistemlәrin xarakteristikaları arasında ahәngdarlığı tәmin etmәk
C) Mәqsәdlәrin yerinә yetirilmәsini nizamlamaq
D) Material resurslarının hazırlanmasını tәmin etmәk
E) Nәqliyyatı tәsniflәşdirmәk

320) Sual:Logistik sistemlәrin әn mühüm vә çoxsaylı fәrqlәndirici әlamәtlәrindәn hansı düzgündür:
A) Tәşkil
B) Axın proseslәrinin varlığı
C) Avtonomluq
D) Sistemlilk
E) Әlaqәlәr
321) Sual:Sistemli tәhlilin aparılması hansı müasir prinsiplәrә әsaslanır:
A) Anbar çevikliyindәn
B) Sistemin elementlәri arasında münasibәtlәrin qurulması zamanı münaqişәlәrә yol vermәmәk
C) Avadanlıqlar sisteminin çevikliyi
D) Makrologistik sahәlәrdәn
E) Mikrologistik sahәlәrdәn
322) Sual:Sistemli tәhlil hansı mәrhәlә üzrә reallaşdırılmalıdır:
A) Kompleks istehsal proqramını hazırlamaq
B) Problemin qoyuluşu vә onun iqtisadi tәhlili
C) Mәqsәdlәrin yerinә yetirilmәsini nizamlamaq
D) Material resurslarının hazırlanmasını tәmin etmәk
E) Nәqliyyatı tәsniflәşdirmәk
323) Sual:Logistik sistemlәrin әn mühüm vә çoxsaylı fәrqlәndirici әlamәtlәrindәn hansı düzgündür:
A) Tәşkil
B) Sistemin müәyyәn bütövlüyü
C) Avtonomluq
D) Sistemlilk
E) Әlaqәlәr
324) Sual:Logistik sistemlәrin әn mühüm vә çoxsaylı fәrqlәndirici әlamәtlәrindәn hansı düzgündür:
A) Rasionallıq
B) Istehsal güclәrinin müxtәlifliyi

C) Bütövlülk vә hissәlәrә bölünmә
D) Tәşkilatçılıq
E) Ierarxiyalılıq
325) Sual:Sistemin tәşkili zamanı avtonomluq prinsipi hansı meyarı özündә cәmlәşdirir?
A) Müәssisәnin vә onun istehsal bölmәlәrinin әsas fәaliyyәtlәri üzrә sifarişlәrin tәyin edilmәsi ilә
B) Sistemin nisbi mәnada müstәqil olmasının tәmin edilmәsi vә onun idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi
C) Istehsal olunacaq hazır mәhsulların konstruksiyasının mürәkkәblik dәrәcәsi vә әmәk tutumu
D) Mәhsulların hazırlanmasında istifadә olunan texnoloji proseslәrin mütәrәqqilik dәrәcәsi,
E) Konkret istehsal şәraitindә istehsalın vә әmәyin tәşkili, mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması sәviyyәsi,
326) Sual:Logistik sistemlәri tәşkil edәn hәlqәlәr hansı spesifik xüsusiyyәtlәrә malikdir
A) Istehsal sahәlәrindә fasilәlәrin yaranması, әsas vә kömәkçi avadanlıqların istehsaldan çıxarılması
B) Mülkiyyәt vә tәşkilatihüquqi formalardakı müxtәliflik
C) Bazar tәlәbinә müvadiq olaraq mәhsul çeşidinin yenilәşdirilmәsi
D) Avtomatlaşdırılmış sistemin tәrkib hissәsi olmaqla әlahiddәfәaliyyәt göstәrir
E) Mәhsul buraxılışı hәcminin, habelә sifariş partiyasının kәmiyyәtini xarakterizә edәn material axınlarının ölçüsünün dәyişmәsi
327) Sual:Sistemli tәhlilin aparılması hansı müasir prinsiplәrә әsaslanır:
A) Kompleks istehsal proqramını hazırlamaq
B) Sistemlәrin yaradılmasını ardıcılmәrhәlәlәr üzrә hәyata keçirmәk
C) Mәqsәdlәrin yerinә yetirilmәsini nizamlamaq
D) Material resurslarının hazırlanmasını tәmin etmәk
E) Nәqliyyatı tәsniflәşdirmәk
328) Sual:Normalalaşdırma nәdir?
A) Әsas istehsalda material resurslarından istifadәyә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
B) Canlı vә keçmiş әmәyin ictimai zәruri mәsrәfinin elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış plan ölçüsünün müәyyәn edilmәsidir.
C) Material resurslarının istehsal sahәlәrinә çatdırılması limitlәrinin vә qrafiklәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
D) Yüklәmәboşaltma vә nәqliyyat vasitәlәrinә tәlabatın hesablanması, onların iş qrafiklәrinin marşrutlarının tәyin edilmәsin
E) Çatdırılacaq mәhsul partiyası hәcminin hesablanmasını

329) Sual:Praktikada material mәsrәf normaları hansı әlamәtlәrә görә tәsnif edilir:
A) Fәaliyyәt müddәtinә görә, Maddi resursların tәsniflәşdirilmәsi dәrәcәsinә görә, Tәtbiq miqyasına görә
B) Fәaliyyәt müddәtinә görә
C) Maddi resursların tәsniflәşdirilmәsi dәrәcәsinә görә
D) Tәtbiq miqyasına görә
E) Mәrkәzlәşdirilmiş tәchizat sistemi
330) Sual:İstehsalın tәşkili vә idarә edilmәsindә hansı konsepsiyalar var?
A) MRP, MRP1
B) әnәnәvi vә logistik
C) itәlәmә vә dartma
D) dәqiq vaxtında
E) KANBAN
331) Sual:İşçi heyәtinin peşәkarlıq sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, universal işçi heyәtinin tәşkili vә çevik istehsal sistemlәrinin yaradılması hesabına
әldә edilir. Bu hansı keyfiyyәtdir?
A) Istehsal çevikliyi
B) keyfiyyәt çevikliyi
C) kәmiyyәt çevikliyi
D) Anbar çevikliyi
E) Nәqliyyat çevikliyi
332) Sual:әmәliyyatların әlaqәlәndirilmәsinin ardıcıl forması nә ilә xarterizә olunur?
A) Müәssisәnin vә onun istehsal bölmәlәrinin әsas fәaliyyәtlәri üzrә sifarişlәrin tәyin edilmәsi ilә
B) Mәhsul istehsalı prosesindә hәr bir sonrakı әmәliyyat texnoloji sistemdә yerinә yetirilәn ixtiyari әvvәlki әmәliyyatdan sonra icra olunur
C) Istehsal olunacaq hazır mәhsulların konstruksiyasının mürәkkәblik dәrәcәsi vә әmәk tutumu
D) Mәhsulların hazırlanmasında istifadә olunan texnoloji proseslәrin mütәrәqqilik dәrәcәsi,
E) Konkret istehsal şәraitindә istehsalın vә әmәyin tәşkili, mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması sәviyyәsi,
333) Sual:Dәstәdәki hissәlәrin emal edilmәsi üçün texnoloji sistemdә yerinә yetirilәn müxtәlif әmәliyyatların eyni vaxtda – paralel surәtdә hәyata

keçirilmәsini nәzәrdә tutur. Bu hansı formadır?
A) Konstruktiv
B) Paralel
C) Ardıcıl
D) Qarışıq
E) Sistemli
334) Sual: Sәnaye müәssisәlәri xammal,material, dәstlәşdirici mәmulatlar vә digәr istehsaltexniki tәyinatlı mәhsullarla hansı formada tәchiz edirlәr:
A) Qeyriaktiv forma
B) Nәqliyyat forması
C) Anbar vә tranzit formada
D) Aktiv forma
E) Qeyrimәrkәzlәşdirilmiş forma
335) Sual:İstehsalçı müәssisәlәrdәn bir sifarişlә bir ünvana çatdırılcaq material resurslarının minimum miqdarı nәzәrdә tutulur.Bu nәdir?
A) Informasiya norması
B) Anbar tәchizat forması
C) Tranzit norması
D) Aktiv tәchizat sistemi
E) Nәqliyyat norması
336) Sual:Materiallardan istifadә әmsalı:
A) xammal, material, yanajaq vә enerjinin qәnaәt vә ya israfçılıq sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәricidir
B) mәmulatın tәmiz çәkisinin mәhsul istehsalı üçün nәzәrdә tutulan material mәsrәfi normasına nisbәtidir
C) mәmulatın tәrkibindә materialların kәmiyyәtinin istehsala daxil olan materialların kәmiyyәtinә olan nisbәtidir
D) istehsal tullantılarının kütlәsinin mәmulatın tәmiz çәkisinә olan nisbәtidir
E) halhazırda mәhsul vahidi istehsalında istifadә olunan material kütlәsinin ötәn dövrlәrdә istifadә edilәn material kütlәsinә nisbәtidir
337) Sual:Materiallara qәnaәtә tәsir edәn amillәr:
A) tәkrar istehsalın müxtәlif fazaları
B) istehsal vә qeyriistehsal

C) aşkar vә gizli
D) әlverişli vә әlverişsiz
E) konstruktiv, texnoloji vә tәşkilati
338) Sual:Materiallara qәnaәtin әsas yolları:
A) sadalanan bütün cavablar doğrudur
B) istehsal itkilәri vә tullantılarının azaldılması
C) mәmulatın keyfiyyәtini aşağı salmadan onun çәkisinin azaldılmasına imkan verәn mәmulatda konstruktiv dәyişikliyin aparılması
D) malın, mexanizm vә mәmulatın keyfiyyәtini aşağı salmadan çәkisinin azaldılması
E) istehsal mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsi, istehsalın texnika vә texnologiyasının tәkmillәşdirilmәsi
339) Sual:Materialların mәsrәf norması tәsniflәşdirilir:
A) istehsal olunan mәhsulların kompleks xüsusiyyәtlәrinin nәzәrә alınmasına görә
B) әsas vә kömәkçi istehsala görә
C) istifadә yerlәrinә, elmi әsaslandırma dәrәcәsinә, mәhsul istehsalının hәcminә, uyğunluq sәviyyәsinә görә
D) tәyinatına, әmәlә gәlmәsinә vә ilkin mәmulatın fizikikimyәvi parametrlәrinә görә
E) fәaliyyәt müddәtinә, nomenklaturanın detallaşma dәrәjәsinә, tәtbiq miqyasına vә materialların tәyinatına görә
340) Sual:Tәtbiq miqyasına görә materialların mәsrәf norması bölünür:
A) istehsal olunan bütün mәhsul partiyasına vә konkret mәmulata yayılan
B) istehsal olunan bütün mәhsullar vә ya onun müvafiq hissәsinә yayılan
C) fәrdi vә qrup
D) sahәvi vә istehsal
E) iri, kiçik vә orta
341) Sual:Detallaşdırma dәrәcәsinә görә material resurslarının mәsrәf norması bölünür:
A) irilәşdirilmiş vә detallaşdırılmış
B) ümumi vә qrup
C) fәrdi vә xüsusi
D) icmal vә xüsusi

E) nomenklatur, qrup vә növ
342) Sual:İstehsal prosesindә yerinә yetirilәn әmәliyyatların әlaqәlәndirilmәsinin neçә tipi var?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 9
E) 6
343) Sual:İstehsal logistikasında material axınlarının idarә edilmәsi zamanı tәlәbdәn artıq mәhsulun yaradılması nә adlanır:
A) israf
B) brak
C) sığorta ehtiyyatı
D) Zadel
E) norma ehtiyyatı
344) Sual:İstehsal logistikasının әsas mәqsәdindәn irәli gәlәn vәzifәlәr.
A) Dövri vә şәbәkә qrafiklәri
B) istehsal güclәrinin tam yüklәnmәsinә nail olmaqla dövriyyә vәsaitlәrinin dövr sürәtini artırmaq vә ya onların müәssisәdәn keçmә müddәtini
minimumlaşdırmaq;
C) istehsal sistemlәrinin tәşkili formaları
D) әnәnәvi vә logistic konsepsiya
E) “dartma vә itәlәmә” sisteminin fәaliyyәt mexanizmi
345) Sual:istehsal logistikasınm mәqsәdi:
A) informasiya axınlarının idarә edilmәsi
B) istehsal proseslәri ilә müәssisәnin qarşılıqlı әlaqәdә olan struktur bölmәlәri arasında yerinә yetirilәn logistik әmәliyyatların dәqiq sinxronluğuna
nail olmaqdır.
C) tәdarükat, istehsal, bölgü vә istehlakçı arasında әlaqәlәrin yaradılması
D) material axınlarının istehsal prosesindә dövr etmәsini tәmin etmәk
E) maliyyә axınlarının idarә edilmәsi

346) Sual:İstehsal tullantıları bölünür:
A) istifadә olunan vә olunmayan
B) konkret vә abstrakt
C) ümumzavod, sex vә sahә
D) istifadә edilәn vә mәişәt
E) әsas vә kömәkçi istehsalın
347) Sual:Materiallardan istifadә dәrәcәsindәn asılı olaraq mәsrәf normaları ibarәtdir:
A) mәhsul vahidinin istehsalında planlı istifadә olunan materiallardan
B) әsas vә әlavә hissәdәn
C) istehsal prosesindә istifadә olunan aparıcı xammal resurslarından
D) mәmulatın tәmiz çәkisi vә tullantılardan
E) әvvәllәr qoyulmuş vә yenidәn hazırlanan hissәlәrdәn
348) Sual:İstehsal prosesindә yerinә yetirilәn әmәliyyatların әlaqәlәndirilmәsinin hansı tiplәri var?
A) fasilәlәr vaxtı, birtәrәfli
B) ardıcıl, paralel, ardıcılparalel
C) qarışıq, ikitәrәfli, birtәrәfli
D) fasilәli, sinxron, qarışıq
E) paralel, işvaxtı
349) Sual:Material resurslarının tәyinatından asılı olaraq mәsrәf normaları bölünür:
A) hәrbisәnaye kompleksi, elәcә dә dövlәt müәssisәlәri vә özәl sektorun müәssisәlәri üçün normalar
B) istehsal vә satış
C) sex, sahә vә nәqliyyat
D) tәtbiq edildiyi sahәlәr üzrә xammal vә materialların mәsrәf normaları
E) әsas, kömәkçi materialların, elәcә dә yanacaq vә elektrik enerjisinin mәsrәf normaları
350) Sual: Dәqiq vaxtında logistik konsepsiyasının әsas xarakterik cәhәtlәrindәn doğru verilәni seçin:
A) Oxşar elementlәrin idarә edilmәsidir

B) Hazır mәhsulun yüksәk keyfiyyәti vә logistik servis
C) Ayrıayrı elementlәrin idarә edilmәsidir
D) Kiçik elementlәrin birlәşdirilmәsidir
E) Qarışıq elementlәrin idarә edilmәsidir
351) Sual:Anbarların tikilmәsi vә saxlanılması,anbar heyәtinә әmәk haqqının verilmәsi, inzibatiidarәetmә xәrclәri. Bu hansı kateqoriyadır?
A) Idarәetmә xәrclәri
B) Nәqliyyat xәrclәri
C) Maliyyә xәrclәri
D) anbar xәrclәri
E) Tәdarükat xәrclәri
352) Sual:Konsepsiya nәdir?
A) Logistik sistemlәrin qarşıya qoyduğu mәqsәdlәri reallaşdırmaqdır
B) Baxışlar sistemi olub hadisә vә proseslәrin bu vә ya digәr dәrәcә dә başa düşülmәsi kimi izah edilir.
C) Axınların lazımi vaxtda, kәmiyyәtdә vә miqdarda idarә edilmәsidir
D) Xidmәt axınlarının idarә edilmәsidir
E) Hissәlәrdәn tәşkil olunmuş müәyyәn bütövlük yaradan vә birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan prosesdir
353) Sual:Mәhsul istehsalı üçün zәruri olan ayrıayrı material resurslarına sifarişlәrin verilmәsi prosedurunun tәşkili vә onların hәyata
keçirilmәsi,material qiymәtlilәrinin tәdarükü. Bu hansı kateqoriyadır?
A) Ehtiyat xәrclәri
B) Ehtiyatların yaradılması vә saxlanması xәrclәri
C) nәqliyyattәdarükat xәrclәri
D) Nәqliyyat xәrclәri
E) Anbar xәrclәri
354) Sual:İstehsal edilәcәk hazır mәhsulların substansiyasını tәşkil edәn material resurslarının, hazır mәhsulların özlәrinin vә dәstlәşdirici
mәmulatların istehsalçı müәssisәdәn istehlakçı müәssisәyә çәkilәn xәrclәr. Bu hansı xәrclәrdir?
A) Ehtiyatların yaradılması xәrclәri
B) Maliyyә xәrclәri

C) Anbar xәrclәri
D) Bölüşdürücü xәrclәr
E) Nәqliyyat xәrclәri
355) Sual: Dәqiqvaxtında konsepsiyası harada yaranmışdır?
A) Fransa
B) Kanada
C) Almaniya
D) İngiltәrә
E) Yaponiya
356) Sual:JİT konsepsiyası hansı illәrdә tәtbiq edilmәyә başlamışdır?
A) 1920
B) 1940
C) 1980
D) 1950
E) 1930
357) Sual:JİT konsepsiyasının mahiyyәti nәdәn ibarәt idi?
A) Tәdarükatın yaxşılaşdırılması
B) ehtiyatları minimumlaşdırmaq
C) Maksimum sayda ehtiyat saxlamaq
D) Keyfiyyәtin yüksәldilmәsi
E) Mәhsulun sayının artması
358) Sual: Dәqiq vaxtında logistik konsepsiyası hansı cәhәtlәrinә görә xarakterizә olunur:
A) әsas vә kömәkçi sex vә sahәlәrin planlaşdırılması ilә
B) Istehsal tsiklinin qısalığı, material resursları, bitmәmiş istehsal qalığının vә hazır mәhsul üzrә minimum ehtiyatın hәcmi
C) әtraf mühitin marketinq tәdqiqi
D) material resurslarına tәlәbatının aşkar edilmәsi
E) mәhsul istehsalı hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsi

359) Sual:әmtәәlik mәhsul ehtiyatlarının kompyuterlәşdirilmiş idarәetmә metodudur. Bu hansı konsepsiyadır?
A) MRP 3
B) KANBAN
C) MRP 1
D) JİT
E) MRP2
360) Sual:MRP 1 sisteminin yaradıcılarından biri hesab edilәn amerikan tәdqiqatçısı kimdir?
A) Aristotel
B) Javel
C) Pavlik
D) Orliskin
E) Jake Nilson
361) Sual:Hansı funksional sahә mәntiqi struktura daxil olmur?
A) Ehtiyatların yığılması
B) Yığma vә anbar emalı
C) Mәhsulun nәql edilmәsi
D) İnformasiya vә servis xidmәti
E) Qiymәtlәr vә qiymәtlәndirmә
362) Sual:kömәkçi logistik funksional sahәlәri göstәrin:
A) qablaşdırma
B) informasiya logistikası, nәqliyyat logistikası
C) xidmәt axınları
D) taralaşdırma
E) anbar logistikası
363) Sual:Hansı ölkәdә ilk dәfә mikroloqistik "kanban" sistemi tәtbiq edilmişdir?
A) Yaponiya

B) ABŞ
C) AFR
D) Kanada
E) Çin
364) Sual:Aşağıdakılardan hansı logistikanın funksional sәhәsidir?
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Nәqliyyat
C) İstehsal
D) Tәdarükat
E) Bölüşdürücü
365) Sual: Dәqiq vaxtında logistik konsepsiyasının әsas xarakterik cәhәtlәrindәn doğru verilәni seçin:
A) Ehtiyatların minimumlaşdırılması qrafiki
B) Material resursları, bitmәmiş istehsal qalığının vә hazır mәhsul üzrә minimum ehtiyatın hәcmi
C) Mәhsulgöndәrmәlәrin sxemi
D) Tәdarükatın vaxtında cәdvәl üzrә hәrәkәti
E) Nәqliyyatın yük növünә görә tәyini
366) Sual: Dәqiq vaxtında logistik konsepsiyasının әsas xarakterik cәhәtlәrindәn doğru verilәni seçin:
A) Ehtiyatların minimumlaşdırılması qrafiki
B) İstehsal tsiklin qısalığı
C) Mәhsulgöndәrmәlәrin sxemi
D) Tәdarükatın vaxtında cәdvәl üzrә hәrәkәti
E) Nәqliyyatın yük növünә görә tәyini
367) Sual: Dәqiq vaxtında logistik konsepsiyasının әsas xarakterik cәhәtlәrindәn doğru verilәni seçin:
A) Hazır mәhsulların fiziki bölüşdürülmәsi
B) Hazır mәhsul istehsalının vә mәhsulgöndәrmәlәrin böyük olmayan hәcmi
C) Mәhsulgöndәrәn vә istehlakçı bazarının tәhlili
D) Nәqliyyat növünün seçilmәsi

E) Material axının optimal hәrәkәti
368) Sual: Dәqiq vaxtında logistik konsepsiyasının әsas xarakterik cәhәtlәrindәn doğru verilәni seçin:
A) Ehtiyatların minimumlaşdırılması qrafiki
B) Sәmәrәli informasiya tәminatı
C) Mәhsulgöndәrmәlәrin sxemi
D) Tәdarükatın vaxtında cәdvәl üzrә hәrәkәti
E) Nәqliyyatın yük növünә görә tәyini
369) Sual:Firmanın tәşkilati strukturu kateqoriyası әsasında tәhlilin aparılması neçә istiqamәtdә hәyata keçirilir:
A) 2
B) 3
C) 5
D) 7
E) 9
370) Sual:Logistik strategiyanın işlәnib hazırlanmasında әsas vәzifәlәrdәn biri nәdir
A) Maliyyә axınlarının tәşkili
B) Logistik tәdbirlәrin planlaşdırılması vә tәşkili
C) Axınların hәrәkәti
D) Nәqliyyatın tәnzimlәnmәsi
E) Anbardaxili әmәliyyatlar
371) Sual: Dәqiq vaxtında logistik konsepsiyasının әsas xarakterik cәhәtlәrindәn doğru verilәni seçin:
A) Hazır mәhsulların fiziki bölüşdürülmәsi
B) Material resurslarının tәdarükatı üzrә mәhsulgöndәrәnlәr vә nәqliyyat agentliklәrinin münasibәti
C) Mәhsulgöndәrәn vә istehlakçı bazarının tәhlili
D) Nәqliyyat növünün seçilmәsi
E) Material axının optimal hәrәkәti
372) Sual:Mәhsul istehsalşılarının tәdarükat logistikasına diqqәt yönәltmәlәrinin üç sәbәbindәn biri hansıdır

A) Material axınının seçilmәsi
B) Yanacağın qiymәtinin qalxması
C) Tәlabatın planlaşdırılması
D) Tәlәbin formalaşması
E) Qiymәtlәrә nәzarәtin azalması
373) Sual:Mәhsul istehsalşılarının tәdarükat logistikasına diqqәt yönәltmәlәrinin üç sәbәbindәn biri hansıdır
A) Material axının optimal hәrәkәti
B) Idarәetmә sahәsindә yeni elmi metodların işlәnib hazırlanması
C) Hazır mәhsul istehsalının vә mәhsulgöndәrmәlәrin böyük olmayan hәcmi
D) Mәhsulgöndәrәn vә istehlakçı bazarının tәhlili
E) Nәqliyyat növünün seçilmәsi
374) Sual: Lean Production mikrologistik konsepsiyasının әsas komponentlәrinә neçә element aiddir:
A) 4
B) 3
C) 5
D) 9
E) 7
375) Sual:Aşağıda verilmiş Lean Production mikrologistik konsepsiyasının әsas komponentlәrinә elementlәrdәn hansı biri aiddir:
A) Material axını
B) Yüksәk keyfiyyәt
C) Qiymәt
D) Reklam kompaniyası
E) Nәqliyyat növü
376) Sual:Aşağıda verilmiş Lean Production mikrologistik konsepsiyasının әsas komponentlәrinә elementlәrdәn hansı biri aiddir:
A) Material axınının seçilmәsi
B) Minimum ehtiyat
C) Tәlabatın planlaşdırılması

D) Tәlәbin formalaşması
E) Qiymәtlәrә nәzarәtin azalması
377) Sual:Aşağıda verilmiş Lean Production mikrologistik konsepsiyasının әsas komponentlәrinә elementlәrdәn hansı biri aiddir:
A) Material axını
B) Çevik istehsal texnologiyaları
C) Qiymәt
D) Reklam kompaniyası
E) Nәqliyyat növü
378) Sual: JİT logistik konsepsiyası verilmiş xarakterik cәhәtlәrdәn hansı birinә görә xarakterizә olunur:
A) Keyfiyyәtin yüksәldilmәsi
B) Istehsal tsiklinin qısalığı
C) Ehtiyatları minimumlaşdırmaq
D) Maksimum sayda ehtiyat saxlamaq
E) Mәhsulun sayının artması
379) Sual: JİT logistik konsepsiyası verilmiş xarakterik cәhәtlәrdәn hansı birinә görә xarakterizә olunur:
A) Mәhsulun sayının artması
B) Material resursları
C) Ehtiyatları minimumlaşdırmaq
D) Maksimum sayda ehtiyat saxlamaq
E) Keyfiyyәtin yüksәldilmәsi
380) Sual: JİT logistik konsepsiyası verilmiş xarakterik cәhәtlәrdәn hansı birinә görә xarakterizә olunur:
A) Material axınının seçilmәsi
B) bitmәmiş istehsal qalığı
C) Tәlabatın planlaşdırılması
D) Tәlәbin formalaşması
E) Qiymәtlәrә nәzarәtin azalması

381) Sual: JİT logistik konsepsiyası verilmiş xarakterik cәhәtlәrdәn hansı birinә görә xarakterizә olunur:
A) Material axınının seçilmәsi
B) hazır mәhsul üzrә minimum ehtiyatın hәcmi
C) Tәlabatın planlaşdırılması
D) Tәlәbin formalaşması
E) Qiymәtlәrә nәzarәtin azalması
382) Sual:Verilәnlәrdәn hansı logistik sistemin fәaliyyәt prinsiplәrindәn birinә aiddir:
A) Ierarxiyalıq
B) Uyğunluq
C) Sistemlilik
D) Effektivlik
E) Tәşkil, әlaqәlәr
383) Sual:Verilәnlәrdәn hansı logistik sistemin fәaliyyәt prinsiplәrindәn birinә aiddir:
A) Inteqrativlik
B) Rasionallıq
C) Әlaqәlәr
D) Tәşkil
E) Elmlilik
384) Sual:Verilәnlәrdәn hansı logistik sistemin fәaliyyәt prinsiplәrindәn birinә aiddir:
A) Inteqrativlik
B) Dәqiq hesablama
C) Әlaqәlәr
D) Tәşkil
E) Elmlilik
385) Sual: MRP sisteminin әsas mәqsәdi nәdir
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Hazır mәhsul istehsalını planlaşdırmaq üçün material resurslarına tәlabatın hәcmini müәyyәnlәşdirmәk vә material resurslarını istehlakçılara

çatdırmaq;
C) Material resursları, bitmәmiş istehsal vә hazır mәhsul ehtiyatlarının minimum sәviyyәsini tәmin etmәk
D) Istehsal vә tәdarükat әmәliyyatlarını planlaşdırmaq
E) Material resurslarının nәqi edilmәsi qrafiklәrini müәyyәnlәşdirmәk
386) Sual:Neçәnci illәrdә DRP2 sistemi meydana gәldi
A) 1920
B) 1970
C) 1930
D) 1950
E) 1980
387) Sual: Zәif istehsal konsepsiyasında әsas diqqәt nәyә yönәlir?
A) Vasitәçilәrin seçilmәsinә
B) Istehsalın ümumi tәminatına
C) Mәhsulgöndәrәnlәrin seçilmәsinә
D) Tәdarükat xәrclәrinә
E) Istehsalçı firmalara
388) Sual:DRP2 sistemi ilk dәfә olaraq hansı ölkәdә meydana gәlmişdir
A) Belçikada
B) Almaniyada
C) Avstryada
D) Fransada
E) Amerikada
389) Sual:Logistik nöqteyi nәzәrdәn zәif istehsal konsepsiyasının әsas mәqsәdi:
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Istehsal olunan mәhsulların yüksәk keyfiyyәt standartlarına uyğun gәlmәsinә
C) Istehsal xәrclәrinin aşağı olmasına
D) Istehlakşı tәlәbinin dәyişmәsinә çevik reaksiya verilmәsinә

E) Kiçik zaman kәsiyindә texnoloji avadanlıqların sazlanmasına nail olmaqdan ibarәtdir
390) Sual:Ehtiyatların yaradılması müәssisәyә nә verir
A) Tәdarükat bazarının vaxtında aşkarlanması
B) Lazımsız mәsrәflәrin xәrclәnmәsi
C) İstehsal prosesinin fasilәsizliyinin tәmin edilmәsi
D) Informasiya axınlarının vaxtında işlәnmәsi
E) Nәqliyyat xәrclәrinin yaradılması
391) Sual: Material ehtiyatlarının saxlanma yerlәrinә nәlәr aid edilir?
A) Zәmnәt ehtiyatları
B) Istehsal vә әmtәәlik ehtiyatlar
C) Söğorta vә keçici
D) Mövsümi
E) Cari
392) Sual:Material ehtiyatlarının vaxta görә tәsniflәşdirilmәsi özündә hansı elementlәri birlәşdirir
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Maksimum arsu edilәn
C) Cari
D) Zәmanәtli
E) Uzun müddәt istifadә edilmәyәn
393) Sual:Mövsümi ehtiyatlar әsasәn bunlarla әlaqәdardır:
A) ilin müәyyәn mövsümlәrindә müәssisәlәrin fәaliyyәt xüsusiyyәtlәri ilә
B) istehsalın, istehlakın vә nәqletmәnin mövsümi olmaları ilә
C) mәhsullara olan mövsümi tәlәblә
D) müәssisәlәrin mәhsul istehlakında әks olunan tәbii hadisәlәrlә
E) ayrıayrı mövsümlәrdә satıjıların qiymәt siyasәtindәki tәrәddüdlәrlә
394) Sual:Müәssisә ehtiyatları yaradır:

A) informasiyanın saxlanması üçün
B) kiçik mәhsul partiyalarının yüksәk qiymәtlә alınmasından yaranan itkilәrin azaldılması üçün
C) maliyyә vәsaitlәrinin ehtiyat formasında dondurulmasından yaranan itkilәrin azaldilması üçün
D) mәhsulların zay olması riskinin azaldilması üçün
E) mәhsulların saxlanması ilә mәşğul olan heyәtin әmәk haqqı xәrclәrinin azaldılması üçün
395) Sual:Mәhsulların tәdarükatı ilә bağlı xәrclәr hansılardır:
A) sadalanan bütün cavablar doğrudur
B) sifarişlәrin rәsmlәşdirilmәsi
C) mәhsul göndәrmәlәri üzrә müqavilәlәrin bağlanması
D) nәqliyyat
E) anbarlaşdırma vә sifarişlәrin alınması
396) Sual:Madditexniki tәchizat:
A) әhali vә sәnayenin onlara lazım olan mәmulatlarla tәminatı sistemidir
B) müәssisәlәrin maddi resurslarla tәminatı prosesidir
C) mәhsulların istehlakçılara çatdırılması ilә әlaqәdar ictimaiiqtisadi prosesdir
D) müәssisәlәr arasında istehsal vasitәlәrinin bölüşdürülmәsi vә tәkrarәn bölüşdürülmәsi sistemidir
E) bazar iqtisadiyyatı şәraitindә o mövcud deyil
397) Sual:Müәssisәlәrin madditexniki tәchizat xidmәtlәrinin әsas vәzifәlәri:
A) müәssisәnin tәlәbatının tәdqiq edilmәsi, MTT planının işlәnib hazırlanması, MTT planının yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsi, sexlәrin vә
sahәlәrin onlara lazım olan material resursları ilә tәmin edilmәsi
B) müәssisәnin madditexniki tәchizat planının reallaşmasının tәmin edilmәsi
C) madditexniki tәchizatın planlaşdırılması, materialların tәdarük edilmәsi, onların gәtirilmәsi, saxlanılması, sexlәrә vә sahәlәrә buraxılması
D) mәhsulların vaxtlıvaxtında vә dәst şәklindә gәtirilmәsi, sexlәrin vә sahәlәrin lazımi keyfiyyәtdә olan materiallarla tәmin edilmәsi, qәnaәtçilik,
resursların dövr sürәtinin artırılması, tәdavül xәrclәrinin azaldılması, daxili imkanların sәfәrbәr edilmәsi
E) planiqtisad, tәşkilati, bölgütәkrarәn bölgü
398) Sual:Mәhsulgöndәrәnlәrdәn zәruri kәmiyyәtdә vә razılaşdırılmış keyfiyyәtdә lazımi mәhsulların tәlәb olunan vaxt müddәtindә göndәrilmәsi
üzrә tәlәblәri özündә birlәşdirәn direktiv sәnәddir.Bu nәdir?

A) Qiymәt
B) Sifarişlәrin sәnәdlәşdirilmәsi
C) Sifariş
D) Fәrdi metod
E) Sifarişlәr üzrә cavabdehlik
399) Sual:Funksional әlamәti üzrә madditexniki tәchizat şöbәsinin tәşkilat quruluşu bunlardan ibarәtdir:
A) informasiyaanalitik xidmәtindәn, MTTnin planlaşdırılması qrupundan, nәqliyyatekspedisiya vә tәdarükat qrupundan, anbar vә tara
tәsәrrüfatından
B) müәssisәnin madditexniki tәchizatı ilә mәşğul olan funksional bölmәlәrdәn
C) firmanın tәchizatsatış funksiyalarının yerinә yetirilmәsi üzrә ixtisaslaşdırılmış madditexniki tәchizat işçilәri qrupundan
D) bu vә ya digәr funksiyalar nәzәrә alınmaqla müәssisәnin madditexniki tәminatı problemlәri ilә mәşğul olan çoxsaylı şöbәlәrdәn
E) rәhbәrlik başda olmaqla madditexniki tәchizatın tәhlili vә planlaşdırılması qrupundan, tәdarükün tәşkili qrupundan, yüklәrin gömrük qeydiyyatı
qrupundan vә anbarlardan
400) Sual:Müәssisәnin tәchizat planı dedikdә bunlar başa düşülür:
A) madditexniki tәchizat üzrә müәssisәnin biznes planı
B) istehsal vasitәlәrinә tәlәbatı әsaslandıran vә onların ödәnişi mәnbәlәrini açıqlayan planhesablama sәnәdlәr toplusu
C) müәssisәnin bu vә ya digәr materiallara olan tәlәbatına dair informasiya әks etdirәn sәnәd
D) istehsal proqrammı nәzәrә alınaraq müәssisәnin xammal vә materiallara olan tәlәbatının izahlı xülasәsi
E) әsas vә kömәkçi materiallara olan tәlәbatı tәsdiqlәyәn hesablamaanalitik sәnәdlәr dәsti
401) Sual:Müәssisәnin tәchizat planı ibarәtdir:
A) marketinq tәdqiqatları ilә tәsdiq edilmiş istehsal planına müvafiq olaraq istehsalın xammal, materiallar, yanajaq vә elektrik enercisi ilә tәminat
probdemlәri ilә bağlı giriş, әsas vә әlavә hissәlәrdәn
B) әsas vә әlavә hissәlәrdәn
C) madditexniki tәchizatın planlaşdırılması ilә әlaqәdar jәdvәllәrdәn, qrafiklәrdәn vә müvafiq hesablamalardan
D) titul vәrәqindәn, madditexniki tәchizat problemlәrinin xülasәsindәn, xammal vә materiallara olan tәlәbatın hesablanmasından
E) müxtәlif növ resurslara tәlәbatın hesablanması vә madditexniki tәchizat balansından
402) Sual:Tәrtib edilmәsi müddәtinә görә madditexniki tәchizat planları bölünür:

A) illәrә, rüblәrә, aylara, dekadalara, hәftәlәrә vә günlәrә bölünәrәk perspektiv planlar
B) uzun müddәtli, orta müddәtli, illik, rüblük vә aylıq planlar
C) illәrә, rüblәrә vә aylara bölünәrәk fәrdi vә qrup planlar
D) perspektiv, cari (illik) vә operativ planlar
E) beş illik, ikiüç illik, bir illik vә aylıq planlar
403) Sual:Madditexniki tәchizat planları bu әsasda tәrtib edilir:
A) satıcılara vә alıcılara uyğun olan göstәricilәrdә
B) natural vә şәrtinatural göstәricilәr üzrә
C) irilәşdirilmiş vә geniş formatda
D) mütlәq vә nisbi göstәricilәr әasında
E) natural vә dәyәr göstәricilәrindә
404) Sual:Material resurslarına tәlәbatın müәyyәnlәşdirilmәsi üçün aşağıdakı metodlardan istifadә olunur:
A) birbaşa vә dolayı
B) mәhsul istehsalı hәcminin müәyyәnlәşmәsi әsasında
C) istehsalın bazar konyukturası vә hәcmi ilә әlaqәlәndirilmәsi әsasında
D) plan әsasında vә ötәn illәrdә material mәsrәflәri әsasında
E) buraxılacaq mәhsulun hissәlәri vә nümunәvi tәmsilçiliyә görә
405) Sual:Müәssisәlәr tәrәfindәn tәdarükatın növlәrinә daxildir:
A) әmtәә birjalarında, yarmarkalarda vә ixtisaslaşdırılmış sәrgilәrdә aparılan tijarәt әmәliyyatlarında iştirak etmәklә
B) mәhsul istehsalçıları ilә birbaşa, vasitәçilәrin iştirakı ilә topdansatışı, pәrakәndә satış tijarәti mağazalarında kiçik partiyalarla
C) topdan (kiçik, orta vә iri) vә pәrakәndә
D) natural vә dәyәr formasında
E) mәslәhәtçi marketoloqlar vә mühәndistexniki mütәxәssislәrin iştirakı ilә
406) Sual:Müәssisәnin tәchizat büdcәsi ibarәtdir:
A) dövlәtin datasiyaları, sәhmdarların сәlb edilmiş vәsaitlәri vә kredit resurslarından
B) tәdavül xәrclәrini bağlamaq üçün vәsaitlәrdәn
C) madditexniki tәchizatın müvafiq şöbәlәrinin büdcәsindәn

D) tәdarükat, ehtiyatların saxlanması vә ümumi mәsrәflәr büdcәsindәn
E) xüsusi vә сәlb edilmiş vәsaitlәrdәn
407) Sual:Tәdarükatın aşağıdakı formalarını müәssisәlәr istifadә edә bilәr
A) sadalanan cavabların heç biri doğru deyil
B) mәrkәzlәşdirilmiş, qütblü, qeyrimәrkәzlәşdirilmiş
C) qeyrimәrkәzlәşdirilmiş, qarışıq, qütblü
D) qarışıq, mәrkәzlәşdirilmiş, qütblü
E) mәrkәzlәşdirilmiş, qeyrimәrkәzlәşdirilmiş , qarışıq
408) Sual:Müәssisәlәrlә tәdarükat münasibәtlәrinә girәn vә onların göndәrilәcәk mәhsullara hәr hansı konkret vaxt kәsiyindә potensial tәlabatını әks
etdirәn sәnәddir. Bu nәdir?
A) Kontrakt
B) Tәlәbnamә
C) Sifariş
D) Evrestik metod
E) Dövri
409) Sual:Tәdarükat bazarında potensial mәhsulgöndәrәnlәrdәn tәkliflәrin alınması vә qiymәtlәndirilmәsi hansı formalarda aparılır?
A) Brokerlәr
B) Müsabiqә vә yazılı danışıqlar yolu ilә
C) Hüquqi sәnәdlәrin imzalanması yolu ilә
D) Sifarişlәrin sәnәdlәşdirilmәsi ilә
E) Tәdiyyә tapşırıqları
410) Sual:Potensial mәhsulgöndәrәnlәrin tapılması üçün tәtbiq edilәn әhәmiyyәtli formadır. Bu hansı formadır?
A) Mәhsulgöndәrәnlәr
B) Brokerlәr
C) Müsabiqә ticarәti
D) Müsabiqә ticarәti
E) Reklam

411) Sual:8020 qaydası hansı tәtbiq edilir:
A) Istehsal logistikasında
B) Anbar logistikasında
C) Tәdarükat logistikasında
D) Nәqliyyat logistikasında
E) Bölüşdürücü logistikada
412) Sual:Tenderin keçirilmәsi hansı ardıcıllıqla hәyata keçirilir?
A) Reklam
B) Tender sәnәdinin hazırlanması
C) Tender tәkliflәrinin qәbulu vә onların elan edlimәsi
D) Tender tәkliflәrinin qiymәtlәndirilmәsi
E) Bütün cavablar doğrudur
413) Sual:Tender sәnәdlәri hansı funksiyaları yerinә yetirir?
A) Bütün variantlar doğrudur
B) Ticarәtin keçirilmәsi haqqında iştirakşıları tәlimatlandırır
C) Alınan mәhsullar vә ya göstәrilәn xidmәtlәr haqqında qısa mәlumatlar verir
D) Tәkliflәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün meyarları müәyyәnlәşdirir
E) Gәlәcәk müqavilәlәrin şәrtlәrini tәyin edir
414) Sual: Ofertlәrin neçә forması var?
A) 3
B) 2
C) 5
D) 4
E) 7
415) Sual:Ofertlәrin hansı formalarını fәrqlәndirirlәr?
A) Yazılı danışıqlar

B) Ciddi vә suruşkәn
C) Qalıcı vә tәkrar
D) Uzunmüddәtli
E) Qısamüddәtli
416) Sual: Ciddi offertlәrin mahiyyәti nәdir?
A) Başqasının adından danışıqlar aparılır
B) Ticarәt iştirakçıları ilә hәr hansı bir ixtiyari danışıqlara yol verilmir
C) Fәaliyyәt müddәti göstәrilmәklә yalnız bir alıcıya göndәrilir
D) Gәlәcәk müqavilәlәrin şәrtlәrini tәyin edir
E) Öz adından danışıqları aparır
417) Sual:Sәrbәst ofertlәrin mahiyyәti nәdir?
A) Qarışıq tәkliflәr verir
B) Alıcıya münasibәtdә satıcının heç bir öhdәliyini nәzәrdә tutmur
C) Bütün öhdәliklәri nәzәrdә tutur
D) Öhdәliklәrin yarı qismini daşıyır
E) Öhdәliklәri vasitәçilәrlә yerinә yetirir
418) Sual:Firma vә müәssisәlәr arasında hesablaşmalar aparıldıqda hansı prinsiplәrә riayәt edilmәlidir?
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Banklar haqqında qanunda vә bank tәlimatlarında nәzәrdә tutulmuş hallar istisna olmaqla tәdiyyә ödәyicinin razılığı әsasında aparılmalıdır
C) Alıcı hesablaşma sәnәdlәri üzrә ödәnişlәrdәn yalnız mәhsulgöndәrmәlәri tәnzimlәyәn normativ hüquqi sәnәdlәrdә vә bank tәlimatlarında
göstәrilmiş sәbәblәrә görә imtina edә bilәr
D) Hesablaşma ödәyicinin xüsusi vәsaiti vә ya cәlb edilmiş vәsaitlәr hesabına aparılmalıdır
E) Tәlәb olunan maliyyә vәsaitlәri mәhsulgöndәrәnin hesabına yalnız hәmin mәblәğ ödәyicinin hesabından silindikdәn sonra daxil edilir
419) Sual:әmtәә vә xidmәtlәr üzrә qeyrinәğd hesablaşmalar aşağıdakı formalarda hәyata keçirilir:
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Tәdiyyә tapşırıqları, xüsusi hesablar
C) Akkreditiv,plastik kartlar

D) Plan tәdiyyәlәri, klirinq
E) Veksellәr, çeklәr
420) Sual:Neçәnci ildә BMTnin beynәlxalq sәpkili tәdarükat müqavilәlәrinin bağlanması haqqlnda ilkin şәrtlәr müәyyәnlәşdirilmişdir?
A) 1950
B) 1980
C) 1990
D) 1948
E) 1970
421) Sual:Hansı ölkәdә BMTnin beynәlxalq sәpkili tәdarükat müqavilәlәrinin bağlanması haqqlnda ilkin şәrtlәr müәyyәnlәçdirilmişdir?
A) Yunanıstanda
B) İtaliyada
C) Fransada
D) Almaniyada
E) Vyanada
422) Sual: Tәdarükat praktikasında hansı müqavilәlәr nümunәvi adlanır?
A) Mәhsul paralelliyi
B) Mәhsul nomenklaturası vә ya mәhsul partiyası
C) Mәhsul seriyası
D) Mәhsul ardıcıllığı
E) Mәhsul növü üzrә
423) Sual:Müqavilәnin әsas elementlәri hansılardır?
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Tәkliflәrin verilmәsi vә qәbulu
C) Maliyyә şәrtlәri
D) Müqavilәnin bağlanması üçün sәlahiyyәt hüquqlu şәxslәr
E) Müqavilәnin qanunauyğunluğu

424) Sual:Tәdarükat müqavilәlәrindә material resurslarının qiymәtini müәyyәn edәn zamanı hansı göstәricilәr nәzәrә alınmalıdır?
A) Tәsbit etmә qiymәti
B) Mәhsulların ölçü vahidi
C) Bazis qiymәti
D) Qiymәtin real bazar sәviyyәsi
E) Bütün cavablar doğrudur
425) Sual:Bazis qiymәtlәri nәdir?
A) Qiymәtin real bazar sәviyyәsi
B) Mәhsulun qiymәti
C) Mәhsulun qiymәtinә daxil edilәn, onun dәyәrini artıran
D) Tranzit qiymәtlәri
E) Anbar qiymәtlәri
426) Sual:Materiallara tәlabatın hesablanması zamanı hansı metodlar tәtbiq edilir?
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Istehlakçı firma vә müәssisәnin ixtisaslaşma dәrәcәsi
C) Sifarişçinin maliyyә vә istehsal imkanları
D) Istehlak edilәn xammal vә materialların növü
E) Istehsal olunan hazır mәhsulun növü
427) Sual:Qısamüddәtli kontraktın fәaliyyәt müddәti tәqribәn neçә olur
A) iki hәftәdәn dörd hәftәyә qәdәr
B) iki hәftәdәn yarım ilә qәdәr
C) iki günlük
D) beş günlük
E) beş günlük
428) Sual: Mәhsulgöndәrmәlәrin ahәngdarlığı vә әlverişli mәhsulgöndәrәnlәrin seçilmәsi nә üçün lazımdır
A) kommersiya tәdbirlәrinin müәyyәn edilmәsi
B) yalnız dövlәtin strateji mәqsәdlәrinin nәzәrә alınması

C) satış hәcminin proqnozlaşdırılması
D) vahid tәdarükat planının tәrtib edilmәsi
E) qiymәt siyasәtinin tәnzimlәnmәsi
429) Sual:Bunlardan hansı tәchizat metodlarına aid deyil
A) «Sifarişlәr üzrә tәchizat« sistemi
B) «Kanban» metodu, proqnoz göstәricilәr metodu
C) «Tәdarükat siyasәti» metodu
D) «Materiallara tәhbatın planlasdırılması» sistemi (MTP).
E) «Dәqiq vaxtında» metodu, «Elektroninformasiya» metodu
430) Sual: Kanban metodu әsasәn hansı sahәdә tәtbiq edilә bilәr
A) sifarişlәr qәbulu zamanı
B) A) materialların bölüşdürülmәsindә
C) konveyer istehsalı şәraitindә mәhsulgöndәrmәlәrin idarә edilmәsi
D) ehtiyatlann idarә edilmәsi zamanı
E) aralıq anbarlardan keçmәdәn materialların birbaşa istehsal xәtlәrinә göndәr ilmәsi
431) Sual: Kanban sistemi hansı ilk dәfә olaraq hansı sәhәdә tәtbiq edilmişdir
A) yüngul sәnayedә
B) neft vә qaz istehsalında
C) avtomobil istehsalında
D) kosmonavtikada
E) tibb sahәsindә
432) Sual: Materiallara tәlәbatın planlaşdırılması sistemi (MTP) tәchizat metodunda hansı sәviyyәlәr vardır
A) sadalanan bütün cavabların heç biri doğru deyildir
B) ehtiyatların idarә edilmәsi  materialların bölüşdürülmәsi  proqram planlaşdırma
C) proqram planlaşdırma  materialların bölüşdürülmәsi  ehtiyatların idarә edilmәsi
D) materialların bölüşdürülmәsi  proqram planlaşdırma  ehtiyatların idarә edilmәsi
E) proqram planlaşdırma  ehtiyatların idarә edilmәsi

433) Sual:Sadә veksellәr neçә göstәricidәn ibarәtdir:
A) 9
B) 7
C) 5
D) 3
E) 2
434) Sual:Sadә veksellәr hansı göstәricilәrdәn ibarәtdir
A) Köçürmә әmәliyyatları
B) Sәnәd mәtnlәrindә veksel qeydlәri
C) Mәhsulun dәyәrinin ödәnilmәsi
D) Klirinq
E) Hesablaşma hesabı
435) Sual:Sadә veksellәr hansı göstәricilәrdәn ibarәtdir
A) Köçürmә әmәliyyatları
B) Sәnәd mәtnlәrindә veksel qeydlәri
C) Mәhsulun dәyәrinin ödәnilmәsi
D) Klirinq
E) Hesablaşma hesabı
436) Sual:Tәdarükat logistikasınn funksiyalarından düzgün olanı seçin:
A) ehtiyatların yaradılması
B) Istehsalçı müәssisәnin sex vә digәr bölmәlәrinin maddi texniki tәminatının tәşkili
C) material ehtiyatlarının fiziki bölgüsü prosesinin tәkmillәşdirmәsi
D) mülkiyyәt hüququnun bölgüsü
E) firmaların logistik konsepsiyası
437) Sual:Tәdarükat bazarının tәdqiqi zamanı gözlәnilәnardıcıllıqdan hansı düzgün verilmişdir:
A) Mәhsul seriyası

B) Mәsәlәnin qoyuluşu
C) Maya qiymәti
D) Bazar qiymәti
E) Mәhsul çeşidi qiymәti
438) Sual:Tәdarükat bazarının tәdqiqi zamanı gözlәnilәn ardıcıllıqdan hansı düzgün verilmişdir:
A) Müqavilәsiz işlәrin icrası
B) Tәdqiqat planının işlәnmәsi
C) Nәqliyyatın seçilmәsi
D) Bölüşdürmәnin yerinә yetirilmәsi
E) Informasinın açıqlanması
439) Sual:Tәdarükat bazarının tәdqiqi zamanı gözlәnilәn ardıcıllıqdan hansı düzgün verilmişdir:
A) daha sürәtli daşımalar
B) Informasiyaya tәlabatın tәhlili
C) yüklәrin daşınma müddәtinә görә
D) mәhsulgöndәrәnlәrin fәaliyyәtindәn asılı olaraq mәhsulgöndәrmәlәr
E) belә bir tәsniflәşdirmә mövcud deyil
440) Sual:Tәdarükat bazarının tәdqiqi zamanı gözlәnilәn ardıcıllıqdan hansı düzgün verilmişdir:
A) Mәhsulgöndәrmәlәrin yerinә yetirilmәsi
B) Informasiya mәnbәlәrinin axtarılması
C) Anbardaxili әmәliyyatlar
D) Maliyyә sәnәdlәrinin yığılması
E) Xidmәtin artırılması
441) Sual:Tәdarükat logistikasınn funksiyaları hansılardır
A) vasitәçilәr özlәri göndәrmәlәri yerinә yetirir
B) Materialların anbarlaşdırılması, saxlanması vә istehsal istehlakına hazırlanmsı
C) mәhsul vә material vasitәçilәrin anbarından göndәrilir
D) mәhsul vә materiallar vasitәçinin anbarına daxil olmadan hәyata keçirilir

E) istehsalçı  topdan ticarәt pәrakәndә ticarәt  istehlakçı
442) Sual:Verilәnlәrdәn sadә veksel göstәricilәrinә aid olanı seçin:
A) Köçürmә әmәliyyatları
B) Müәyyәn mәblәğin ödәnilmәsi üçün tapşırıq
C) Mәhsulun dәyәrinin ödәnilmәsi
D) Klirinq
E) Hesablaşma hesabı
443) Sual:Verilәnlәrdәn sadә veksel göstәricilәrinә aid olanı seçin:
A) Mәhsul seriyası
B) Tәdiyyәnin müddәti
C) Maya qiymәti
D) Bazar qiymәti
E) Mәhsul çeşidi qiymәti
444) Sual:Verilәnlәrdәn sadә veksel göstәricilәrinә aid olanı seçin:
A) Köçürmә әmәliyyatları
B) Tәdiyyәnin ödәnildiyi yer
C) Mәhsulun dәyәrinin ödәnilmәsi
D) Klirinq
E) Hesablaşma hesabı
445) Sual:Material axınlarının tәdarükü zamanı nәzәrә alınmalı olan şәrtlәrdәn birini seçin:
A) Material axınlarının istiqamәtlәri
B) Müqavilәnin bağlanması
C) Mәhsulların qablaşdırılması
D) Nәqliyyatın seçilmәsi
E) d. İnformasiyanın ötürülmәsi
446) Sual:Material axınlarının tәdarükü zamanı nәzәrә alınmalı olan şәrtlәrdәn düzgün olanı seçin:

A) Müqavilәsiz işlәrin icrası
B) Tәdarük olunan xammalın çatdırılmasının tәşkili
C) Nәqliyyatın seçilmәsi
D) Bölüşdürmәnin yerinә yetirilmәsi
E) Informasinın açıqlanması
447) Sual:Material axınlarının tәdarükü zamanı nәzәrә alınmalı olan şәrtlәrdәn düzgün olanı seçin:
A) Müqavilәsiz işlәrin icrası
B) Anbarişlәrinin tәşkili
C) Nәqliyyatın seçilmәsi
D) Bölüşdürmәnin yerinә yetirilmәsi
E) Informasinın açıqlanması
448) Sual:Müәssisәdә nәyin vә nә qәdәr tәdarük edilmәsi mәsәlәsini hansı şöbә icra edir?
A) Dilerlәr
B) Istehsal şöbәsi
C) Tәchizat şıbәsi
D) Mәhsulgöndәrәnlәr
E) Agentlәr
449) Sual:Tәdarükat bazarının tәdqiqi zamanı hansı ardıcıllıq gözlәnilmәlidir:
A) Müqavilәsiz işlәrin icrası
B) Bazar probleminin müәyyәnlәşdirilmәsi
C) Nәqliyyatın seçilmәsi
D) Bölüşdürmәnin yerinә yetirilmәsi
E) Informasinın açıqlanması
450) Sual:Verilәnlәrdәn sadә veksel göstәricilәrinә aid olanı seçin:
A) Mәhsul növü üzrә
B) Vekselin tәrtib edildiyi yer vә tarix
C) Mәhsul seriyası

D) Mәhsul paralelliyi
E) Mәhsul ardıcıllığı
451) Sual:Tәdarükat logistikasınn funksiyalarından düzgün olanı seçin:
A) vasitәçilәr özlәri göndәrmәlәri yerinә yetirir
B) Istehsalın maddi texniki tәminatının planlaşdırılması vә tәşkili
C) mәhsul vә material vasitәçilәrin anbarından göndәrilir
D) mәhsul vә materiallar vasitәçinin anbarına daxil olmadan hәyata keçirilir
E) istehsalçı  topdan ticarәt pәrakәndә ticarәt  istehlakçı
452) Sual:Tәdarükat logistikasınn funksiyalarından düzgün olanı seçin:
A) xidmәtin göstәrilmәsi
B) Müәssisәnin anbarlarında istehsal ehtiyatlarının idarә edilmәsi
C) hazır mәhsulun qablaşdırılması
D) informasiya axınlarının toplanması
E) maliyyә axınlarının idarә edilmәsi
453) Sual:Material vә onlara uyğun informasiya axınlarının әsas istehsalın bu vә ya digәr mәrhәlәsindә idarә edilmәsi bir sıra spesifik xüsusiyyәtlәrә
malik olmaqla nә adlanır?
A) Bölüşdürücü logistika
B) Tәdarükat logistikası
C) Informasiya logistikası
D) Istehsal logistikası
E) Anbar logistikası
454) Sual: dartma vә itәlәmә mikro logistik sistem:
A) ehtiyatlarin idarә edilmәsidir.
B) istehsal logistik sistemidir
C) nәqliyyat logistik sistemidir
D) yükdaşıma sistemidir
E) anbarlaşdırma sistemidir

455) Sual:İstehsal logistikasının mәqsәdi nәdir?
A) Lüzumsuz vә faydasız әmәliyyatların aradan qaldırılması mәqsәdidir
B) Istehsal logistikasının tәdqiqat obyektini sәnaye istehsalı zamanı firmadaxili iqtisadi axın proseslәri tәşkil edir
C) Makrologistik sistemlәrdә indikativ idarәetmә metodlarından istifadә istehsal logistikasının mәqsәdidir
D) Çevik istehsallogistik sistemlәrin növlәri logistikanın mәqsәdidir
E) Dәqiq vaxtında konsepsiyasına әsaslanan mikrologistik sistemlәr logistikanın mәqsәdidir
456) Sual:Istehsal logistikasının әsas vәzifәlәri hansılardır?
A) Yuxarıda sadalananlar logistikanın vәzifәlәri deyil
B) Istehsal güclәrinin tam yüklәnmәsinә nail olmaqla dövriyyә vәsaitlәrinin dövr sürәtini artırmaq vә ya onların müәssisәdәn keçmә müddәtini
minimumlaşdırmaq
C) Istehsalım fasilәsizliyini tәmin etmәk mәqsәdilә zәruri sәviyyәdә material ehtiyatları yaratmaq vә bu resursların emalı üçün sәrbәst istehsal
logistik gücü idarә etmәk
D) Istehlakçıların sifariş paketlәrinә uyğun tәlәbatlarını dolğun ödәmәk şәrtilә mәhsulların maya dәyәrini aşağı salmaqdan ibarәtdir
E) Yuxarıda sadalananlar logistikanın әsas vәzifәlәridir
457) Sual:Mәhsul istehsalının kütlәvilik dәrәcәsinә görә istehsalın tәşkilininin hansı tiplәrini fәrqlәndirirlәr?
A) Çevik, qarıcıq, fәrdi
B) Maddi, model, seriyalı
C) Kütlәvi, izomorf, qarışıq
D) Kütlәvi, seriyalı, fәrdi
E) Adi, fәrqli, qarışıq
458) Sual:İstehsal logistikasının әsas funksiyaları hansılardır
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Konkret hazır mәhsullara istehlakçı sifarişlәri vә bazar tәlabatının proqnozlaşdırılması әsasında istehsalın planlaşdırılması vә tәşkili
C) Müәssisәnin istehsal sahәlәri vә iş yerlәri, habelә digәr struktur bölmәlәri üçün istehsal tapşırıqları üzrә plan – qrafiklәrin işlәnib hazırlanması
D) Tәchizat vә satış xidmәti şöbәlәri ilә razılaşdıqdan sonra mәhsul buraxılışı üzrә istehsal qrafiklәrinin işlәnib hazırlanması
E) Istehsalın operativ idarә edilmәsi vә istehsal tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsinin tәşkili

459) Sual:Müәssisә mәhdud vә daima tәkrarlanan nomenklaturada mәhsul istehsalını hәyata keçirir. Bu istehsalın hansı tipidir?
A) Fәrdi
B) Seriyalı
C) Ardıcıl
D) Paralel
E) Kütlәvi
460) Sual:Tәyinatına görә tәlәbdәn artıq mәhsullar tәsnif edilir:
A) Dövriyyә, paralel, sığorta
B) Texnoloji, dövriyyә, nәqliyyat, sığorta
C) Ardıcıl, paralel, qarışıq
D) Texnoloji, ardıcıl, dövriyyә
E) Sığorta, nәqliyyat, qarışıq
461) Sual:Bilavasitә emal vә ya nәzarәtdә yerlәşәn hissәlәr, qovşaqlar vә ya yığım vahidlәri başa düşülür.Bu hansı ehtiyat növüdür?
A) Istehsal ehtiyatı
B) Sığorta ehtiyatı
C) Dövriyyә ehtiyatı
D) Tәlәbdәn artıq texnoloji ehtiyat
E) Nәqliyyat ehtiyatı
462) Sual:İşin fasilәsizliyini tәmin etmәk mәqsәdilә işçi yerlәrindә yaradılan hissәlәr, qovşaqlar vә ya yığım vahidlәri üzrә ehtiyatları özündә
birlәşdirir. Bu hansı ehtiyat növüdür?
A) әmtәә ehtiyatı
B) Dövriyyә ehtiyatı
C) Sığorta ehtiyatı
D) Nәqliyyat ehtiyatı
E) Mövsümi ehtiyat
463) Sual:Baxılan zaman kәsiyindә (cari anda) bir işçi yerindәn digәrinә vә ya bir istehsal sexindәn digәrinә keçmә ötürülmә prosesindә yerlәşir.
Bu hansı ehtiyat növüdür?

A) Dövriyyә ehtiyatı
B) Zәmanәt ehtiyatı
C) Cari ehtiyat
D) Sığorta ehtiyatı
E) Nәqliyyat ehtiyatı
464) Sual:Sığorta ehtiyatı istehsal logistikasında hansı hallarda yaradılır:
A) Tәlәbdәn artıq texnoloji ehtiyat yarandıqda
B) Avadanlıqlar istismardan çıxdıqda
C) Istehsalda zay mәhsul aşkar olduqda
D) Avadanlıqlar istismardan çıxdıqda vә Istehsalda zay mәhsul aşkar olduqda
E) Yükdaşımaların hәyata keçirilmәsi zamanı
465) Sual:İstehsalın tәşkilati –texniki vә iqtisadi xüsusiyyәtlәrinin mәcmusu nә adlanır?
A) Nәqliyyat ehtiyat tipi
B) Fәrdi istehsal
C) Seriyalı istehsal
D) İstehsalın tipi
E) Kütlәvi istehsal
466) Sual:Müәssisә nisbәtәn geniş nomenklaturada mәhsul istehsal edir vә hәmin mәmulatların hazırlanması prosesi müәyyәn vaxtdan bir
tәkrarlanır. Bu istehsalın hansı tipidir?
A) Nisbi
B) Seriyalı
C) Kütlәvi
D) Fәrdi
E) Qarışıq
467) Sual:Konkret şәraitә uyğun olaraq material, informasiya vә maliyyә axınlarının hәyata keçirilmәsinә şәrait yaradan inkişaf ermiş infrastruk
tәminatını formalaşdırmaq. Bu hansı prinsipdir?
A) etibarlılıq

B) sistemlilik
C) komplektlilik
D) konstruktivlik
E) inteqrativlik
468) Sual:Madditexniki tәchizat vә mәhsulların nәql edilmәsi әmәliyyatlarının bütün detallarını dәqiqi aşkarlamaq, material axınlarını
dispetçerlәşdirmәk. Bu hansı prinsipdir?
A) Çeviklik
B) Konstruktivlik
C) Etibarlılıq
D) Sistemlilik
E) Inteqrativlik
469) Sual:Prinsip etibarı ilә bazar münasibәtlәrinin müasir inkişaf mәrhәlәsindә logistik sistemlәr çәrçivәsindә minimum logistik xәrclәrә nail
olmaq. Bu prinsipin adı nәdir?
A) Inteqrativlik
B) Sistemlilik
C) Effektivlik
D) Çeviklilik
E) Variantlılıq
470) Sual:Logistikanın ümumi mәqsәdinә çatmaq üçün logistik sistemi tәşkil edәn bütün struktur bölmәlәri arasında ioudarәetmә prinsiplәrinin
tәtbiqinә şәrait yaratmaq, elementlәr arasında informasiya әmәkdaşlığını inkişaf etdirmәk. Bu hansı prinsipdir?
A) Variantlılıq
B) Effektivlik
C) Sistemlilik
D) Bütövlülük
E) Elmlilik
471) Sual:Tәlәb olunan keyfiyyәt yalnız logistik sistemi tәşkil edәn elementlәrin hәr birinә ayrılıqda deyil, bütünlüklә sistemә mәxsusdur. Bu hansı
prinsipdir?

A) Sistemlilik
B) Çeviklilik
C) İnteqrativlik
D) Konstruktivlik
E) Variantlılıq
472) Sual:İstehlakçıların tәlәblәrinә müvafiq konkret mәhsulların istehsalı, bu mәhsulun istehsalı üçün zәruri hesab olunan konkret tәyinatlı material
resurslarının konkret tәdarükat bazarında fәaliyyәt göstәrәn potensial mәhsulgöndәrәnlәrdәn alınması.Bu hansı prinsipdir?
A) variantlılıq
B) elmlilik
C) sistemlilik
D) etibarlılıq
E) konkretlilik
473) Sual:İstehsalçı firma vә şirkәtlәrdәn material resursları, hazır mәhsul vә dәstlәşdirici mәmulatların istehlakçılara tәlәb olunan kәmiyyәtdә,
keyfiyyәtdә vә lazımi vaxtda çatdırılması, daşınma vә nәqletmәnin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi. Bu hansı prinsipdir?
A) Sistemlilik
B) Etibarlılıq
C) Variantlılıq
D) Effektivlik
E) Bütövlülük
474) Sual:Firmanın makro vә mikroiqtisadi mühitinin mövcud vәziyyәtini qiymәtlәndirmәyә vә burada müsbәt vә mәnfi istiqamәtdә baş verәn
dәyişikliklәrin dinamikasını proqnozlaşdırmaq vә logistik sistemin hәrtәrәfli tәsәrrüfat mexanizmini yaratmaq. Bu hansı prinsipdir?
A) Sistemlilik
B) Bütövlülük
C) Çeviklilik
D) Effektivlik
E) Inteqrativlik
475) Sual:Logistik dövrәdә neçә mühüm amilә görә logistik sistemlәri fәrqlәndirilәr?

A) 1
B) 6
C) 5
D) 2
E) 3
476) Sual:Logistik sistemә aid deyil:
A) qarışıqәlaqәli makrologistik logistik sistem
B) minilogistik sistem
C) çevik әlaqәli makrologistik sistem
D) birbaşa әlaqәli logistik sistem
E) eşolanlaşdırılmış logistik sistem
477) Sual:Logistik sistemә növbәti faktorlar tәsir göstәrir:
A) Anbarlaşdırma
B) Elmitexniki tәrәqqi
C) Nәqliyyatın struktur dәyişiklәri
D) Yanacağın vә material axınlarının qiymәti
E) Enerjinin qiymәtinin qalxması
478) Sual:Baxışlar sistemi olub hadisә vә proseslәrin bu vә ya digәr dәrәcә dә başa düşülmәsi kimi izah edilir. Bu nedir?
A) Axın
B) Sistem
C) Konsepsiya
D) Әmәliyyatlar
E) Funksiya
479) Sual:Ehtiyatları minimumlaşdırmaq hansı konsepsiyanın mahiyyәtini tәşkil edir?
A) Birbaşa logistik sistem
B) JİT (dәqiq vaxtında)
C) KANBAN

D) MRP 1
E) MRP2
480) Sual:Logistik sistemә hansı elementlәr aiddir:
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Avtonomluq, bütövlük vә hissәlәrә bölünmә
C) Әlaqәlәr, struktivlik
D) İnteqrativ keyfiyyәt
E) Mükәmmәllik, tәşkil
481) Sual:Logistik sistemin әn mühüm fәrqlәndirici әlamәtlәrinә aiddir:
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Sistemin müәyyәn bütövlüyü
C) İstehsal güclәrinin müxtәlifliyi
D) İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi sәviyyәsi
E) Texniki vasitәlәrin vә әmәk resurslarının böyük әrazilәrә toplanması
482) Sual:Logistikada xidmәtin hansı növlәri var?
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Istehsal tәyinatlı
C) Satışdan sonra
D) Informasiya
E) Maliyyәkredit xidmәtlәri
483) Sual:Xidmәt logistikasının xarakteristikasını necә vermәk olar?
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Duyulmaz
C) Dәyişkәn
D) Davamsız
E) Mülkiyyәtçisinin olmaması

484) Sual:Tәbiәt vә insan cәmiyyәti tәrәfindәn müәyyәn mәqsәdlәrin yerinә yetirilmәsi üçün qarşılıqlı әlaqә vә tәsirlәrә malik elementlәrdәn tәşkil
edilmiş, müstәqil inkişaf edәn әtraf mühitlә qarşılıqlı әlaqәdәn asılı olaraq tәkmillәşәn strukturdur.Bu nәdir?
A) Vәzifә
B) Sistem
C) Konsepsiya
D) Prinsip
E) Mәqsәd
485) Sual:Mәhsul istehsalçılarının satış siyasәti üzrә qәbul etdiklәri qәrarlar hansılardır?
A) Mәhsulların qablaşdırılması
B) Tәdarükat vә satış bazarlarının öyrәnilmәsi
C) Mövcud bazar paylarının qorunub saxlanılması
D) Әlavә bazar seqmentlәrinin әldә edilmәsi kimi mәqsәdlәrin hәyata keçirilmәsi
E) Tәdarükat vә satış bazarlarının öyrәnilmәsi mövcud bazar paylarının qorunub saxlanılması әlavә bazar seqmentlәrinin әldә edilmәsi kimi
mәqsәdlәrin hәyata keçirilmәsi
486) Sual:Sifarişlәrin idarә edilmәsi sahәsindә hansı sahә әsas kompleks göstәrici hesab olunur?
A) Informasiyaların toplanması
B) Sifarişlәr portfeli
C) Tәdarükat logistikası
D) Nәqliyyat logistikası
E) Anbar logistikası
487) Sual:Firma daxilindә mәhsulların fiziki yerdәyişmәsi üzrә kompleks mәsәlәlәrin hәll edilmәsi vә xarici mühitdә istehlakçıların nәqliyyat
ekspedisiya xidmәtlәrinә vә tәchizat –satış xarakterli işlәrә tәlabatlarının dolğun ödәnilmәsi üçün material axınlarının idarә edilmәsi sahәsindә
istifadә olunan potensial imkan vә vasitәlәrdәn ibarәtdir. Bu hansı konsepsiyanın mahiyyәtidir?
A) Kanbam sistemi
B) Logistik konsepsiyanın mahiyyәti
C) Marketinq konsepsiyasının mahiyyәti
D) Nәqliyyatın daşınması
E) Bölüşdürücü konsepsiya

488) Sual: Bölüşdürücü logistika çәrçivәsindә hәll edilәn mәsәlәlәr hansılardır?
A) Bütün cvablar doğrudur
B) Sifariş portfelinin formalaşdırılması prosesini optimallaşdırmaq
C) Mәhsulgöndәrmәlәrin hәyata keçirilmәsi üçün sifarişçilәrlә müqavilәlәr bağlamaq
D) Müxtәlif satış kanallarında mәhsul satışının ahәngdarlığını tәmin etmәk vә ona riayәt etmәk
E) Logistik servis xidmәti çәrçivәsindә istehlakçı tәlәbini öyrәnmәk vә onu dolğun ödәmәk
489) Sual: Distribyuşn miks in mahiyyәti nәdir?
A) Yükdaşımaların yerinә yetirilmәsi
B) Bölüşdürmә siyasәti üzrә qәrarların reallaşdırılması vasitәsi
C) Informasiyaların qәbul edilmәsi
D) Istehsal prosesinә nәzarәt
E) Taraların quraşdırılması
490) Sual: Müasir iqtisadi şәraitdә satış sistemi necә yerinә yetirilirdi:
A) bütün cavablar doğrudur
B) Mәhsul istehsalşılarının tәsәrrüfat maraqlarının reallaşdırılmasına imkan verәn mәhsuldar mәrhәlә
C) Mәhsulların istehlakçılara çatdırılması texnoligiyası
D) әmtәәlәrin dәyәrinin dәyişilmәsi forması
E) әmtәәlәrin dәyәrinin dәyişilmәsi forması
491) Sual: Bölüşdürücü logistika hansı funksiyaları yerinә yetirir?
A) bütün cavablar doğrudur
B) әmtәәlik ehtiyatların idarә edilmәsi
C) sifarişlәrin aәlınması vә onların istehlakçı tәlәbinә uyğun vaxtıvaxtında yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsi
D) material axınlarının istehsal istehlakına hazırlanması üçün komplektlәşdirmә, qablaşdırma vә digәr logistik әmәliyyatların icrası
E) rasional yükdaşımaların tәşkili, logistik servis xidmәtinin planlaşdırılması, tәşkili vә idarә edilmәsi
492) Sual:Bölüşdürücü logistikanın perspektiv inkişafı neçәnci illәri әhatә edir?
A) 1940

B) 1950 ci illәrin әvvәli
C) 1970ci illәrin sonu
D) 1980
E) 1990
493) Sual:İstehlakçıların bazar tәlәbinin dolğun ödәnilmәsinә istiqamәtlәnmiş istehsalın idarә edilmәsi, bazara malyeridilişi vә mәhsul satışından
ibarәtdir. Bu hansı konsepsiyadır?
A) Itәlәmә sistemi
B) Yükdaşımaların idarә edilmәsi
C) Qablaşdırmanın yerinә yetirilmәsi
D) Markerinq konsepsiyası
E) Dartma sistemi
494) Sual:Logistik sistemin tәkmillәşdirilmәsi zamanı sifarişlәrin idarә edilmәsi zamanı neçә sәviyyәli nәzarәtdәn istifadә olunur?
A) Yükdaşımalara nәzarәt
B) Sifarişlәr portfeli
C) Strateji vә taktiki nәzarәt
D) Mәhsulgöndәrmәlәrә nәzarәt
E) Istehsal fәaliyyәtinә nәzarәt
495) Sual:Strateji nәzarәtә nәlәr aid edilir?
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Istehsalın diversifikasiyası
C) Hazır mәhsul istehsalında çeşid dәyişkәnliyinin baş vermәsi
D) Iri, strateji әhәmiyyәtli sifarişlәrin әldә edilmәsi vә ya itirilmәsi
E) Iri, strateji әhәmiyyәtli sifarişlәrin әldә edilmәsi vә ya itirilmәsi
496) Sual:Mәhsulların topdansatış ticarәti üzrә ixtisaslaşmış vasitәçi strukturlara vә son istehlakşılara göndәrilmәsi ilә bağlı yerinә yetirilәn
әmәliyyatlar kompleksi başa düşülür. Bu nәdir?
A) Brokerlәr
B) Vasitәçilәr

C) Nәzarәtçilәr
D) Mәhsulgöndәrmә
E) Planlaşdırma
497) Sual:Bölüşdürücü logistikada mәhsullar son istifadә әlamәtindәn asılı olaraq neçә әsas fond üzrә qruplaşdırılır
A) 3
B) 5
C) 7
D) 4
E) 1
498) Sual:Material axınlarının vasitәçi ticarәt strukturlarının anbar vә bazarlarına daxil olmadan birbaşa istehlakçı müәssisәlәrә göndәrilmәsi başa
düşülür. Bu hansı mәhsulgöndәrmә növüdür?
A) Birinci növbәli
B) Çevik xidmәt intizamı
C) Vasitәçilәr
D) Tranzit mәhsulgöndәrmә
E) Eksport
499) Sual:Bölüşdürücü logistikanın әnәnәvi satışdan әsas fәrqli cәhәtlәri hansılardır?
A) Heç bir fәrqlәri yoxdur
B) Bölgü prosesinin istehsal vә tәdarükat proseslәri ilә sistemli qarşılıqlı әlaqәsi
C) Bölgü prosesi daxilindә bütün funksiyaların sistemli şәkildә qarşılıqlı әlaqәsi
D) Material vә informasiya axınlarının idarә edilmәsi prosesinin marketinqin mәqsәd vә vәzifәlәrinә tabe edilmәsindәn
E) Bölgü prosesinin istehsal vә tәdarükat proseslәri ilә sistemli qarşılıqlı әlaqәsi, bölgü prosesi daxilindә bütün funksiyaların sistemli şәkildә
qarşılıqlı әlaqәsi, material vә informasiya axınlarının idarә edilmәsi prosesinin marketinqin mәqsәd vә vәzifәlәrinә tabe edilmәsindәn
500) Sual:Tәdarükat logistikasında hansı tip bazarları tәsnif edirlәr?
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Xammal vә materiallarla tәlabatı ödәyәn bazarlar
C) Mәhsulgöndәrәnlәr tәrәfindәn istifadә edilәn bazarlar

D) Tam vә qismәn әvәz edilәn bazarlar
E) Yeni bazarlar
501) Sual:Tәlabatın hesablanmasında işçi heyәtinin tәcrübәsinә әsaslanır.Bu hansı metoddur?
A) Dartma
B) Evrestik
C) Variantlılıq
D) MRP1
E) Kanban
502) Sual:Mәhsulgöndәrәnlәrlә münasibәtlәrin rәsmilәşdirilmәsi üçün hansı sәnәdlәrdәn istifadә olunur?
A) Vasitәçilәrә görә
B) Mәhsul növünә görә
C) Tәlәbnamәlәr vә sifarişlәrә görә
D) Kontraktlara görә
E) Brokerlәrә görә
503) Sual:Bu amillәr tәchizat bazarında tәlәbi formalaşdırır:
A) alıcılar arasında istehsalçıların nüfuzu, әmtәәnin aşağı istehlak qiymәti, texniki vasitәlәrin sadәliyi vә mötәbәrliyi
B) satıcıların marketinq sәylәri, reklamın tәşkili vә satınalmaların hәvәslәndirilmәsi sistemi
C) mәhsulgöndәrәnlәrin qiymәt siyasәti, tәklif olunan mәhsulların miqdarı, alıcıların sayı, mәhsulgöndәrәnlәrin yerlәşdiyi mәkan,
mәhsulgöndәrmәnin miqdarı, mәhsulgöndәrәnlәrin reklamı, mәhsulgöndәrmә üzrә xidmәtlәr
D) mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, qiymәtlәrin aşağı salınması, reklam, istehlakçılara göstәrilәn tәminatlı xidmәtlәr
E) malların kreditә satılması, tәminatlar, materialların ekoloji saflığı
504) Sual:Bu amillәr tәchizat bazarında tәklifi formalaşdırır:
A) mәhsul istehsal edәnlәr, topdan vә pәrakәndә satıcılar arasında sağlam rәqabәtin olması
B) elm, texnika vә texnologiyanın inkişafı
C) istehsal, bölgü, mübadilә vә istehlakın ictimai tәşkili formalarının tәkmillәşdirilmәsi
D) alınan mәhsulların keyfiyyәti, mәhsulsatan müәssisәlәrin sayı, istehlakçı müәssisәlәr tәrәfindәn istifadә edilәn tәdarükat siyasәti, alıjı
müәssisәlәrin ixtisaslaşması, son mәhsulun istehsalında istifadә olunan texnologiyalar, alıjıların aid olduğu sahәlәrdә işgüzarlığın vәziyyәti, istehsal

tәyinatlı mәhsulgöndәrәnlәr arasında rәqabәtin sәviyyәsi
E) satıcıların sayı, geniş yayım şәbәkәlәri, mәhsul satışı kanallarının mövcud olması, alıjılar üçün servis xidmәti şәbәkәsinin olması
505) Sual:Madditexniki tәchizatın planlaşdırılmasının normativ bazası özündә birlәşdirir:
A) müәyyәn hәjmdә mәhsulun istehsalına lazım olan xammal vә materialların mәsrәf norması, maddi vә әmәk resurslarının qәnaәt normativlәrini
B) madditexniki tәchizatın planlaşdırılması zamanı istifadә edilәn sәnәdlәr kompleksini
C) tәşkilatihüquqi vә nomenklaturkeyfiyyәt normativi, mәsrәf norması, dövriyyә vәsaitlәri üzrә ehtiyatların normativi, dәyәr normativlәrini
D) mәhsulun keyfiyyәti üzrә dövlәt vә sahә standartları normativini
E) milli mәjlis tәrәfindәn qәbul edilәn normativ aktlar, elәjә dә madditexniki tәchizat planlaşdırılmasını tәnzimlәyәn nazirlәr kabinetinin sәrәnjam
vә qәrarlarını
506) Sual:Tәdarükat prosesinin logistikada әsas vәzifәsi:
A) anbardaxili әmәliyyatları vaxtında yerinә yetirmәk
B) material resurslarının istehsal prosesinә hazırlamaq,istehsal etmәk vә satmaq
C) material resurslarını ümum logistik sistemdә dövr etdirmәk
D) material, informasiya vә s. axınlarının sәmәrәli istifadәsini tәmin etmәk
E) istehal yerlәrini material resursları ilә zәruri kәmiyyәtdә vә vaxtda tәmin etmәk
507) Sual:Kontrakt sistemi ilk dәfә hansı ölkәdә tәtbiq edilmişdir?
A) Yaponiyada
B) Şәrqi Almaniyada
C) İngiltәrәdә
D) Fransada
E) Amerikada
508) Sual:Kontrakt sistemi neçәnci illәrdә tәtbiq edilmәyә başlamışdır?
A) 192030cu illәr
B) 195060cı illәr
C) 197080ci illәr
D) 18901900
E) 194050

509) Sual:Ümumi formada iqtisadi subyektlәr arasında hüquq vә vәzifәlәrin müәyyәn olunması, dәyişilmәsi vә ya lәğv edilmәsi haqqında qarşılıqlı
müqavilә sәnәdidir. Bu nәdir?
A) Anbar sәnәdi
B) Hüquqi sәnәd
C) Kontrakt
D) Tranzit
E) Tәdarükat
510) Sual:Gözlәnilәn tәlabatın hesablanması üçün riyazistatistik metodların tәtbiqinә ehtiyac yarandıqda istifadә edilir. Bu hansı metoddur?
A) Inteqrativ keyfiyyәt
B) Determinәlәşdirilmiş
C) Stoxastik
D) Sistemlilik
E) Variantlılıq
511) Sual: Müәssisәnin tәchizat xıdmәti funksiyalarından biri hansıdır
A) icra olunan sifarişlәrin ödәnişlәrininin tәmin edilmәsi
B) istehsal bölmәlәrindә mәhsul istehsalına lazım olan xammal vә materiallara tәlәbatın müәyyәn edilmәsi
C) texnikitәmir mәsәlәlәrin hәlli
D) istehsal yerlәrinә lazım olan materialların nәql edilmәsi,logistik idarәetmәnin tәtbiqi,nәqliyyat mәsәlәlәrinin hәlli
E) konveyer istehsalında fasilәsizliyin tәmin edilmәsi
512) Sual:Tәdarükat logistikası:
A) Material axınlarının düzgün idarә edilmәsi
B) Tәdarükat logistikası müәssisәnin material resursları ilә tәmin edilmәsi prosesindә material axınlarının idarә edilmәsidir.
C) Tәdarükat logistikası maddi nemәtlәr yaradan vә ya saxlama, çәkib bükmә, düzmә vә s. kimi maddi xidmәtlәr göstәrәrәk müәssisә daxilindә
material axınlarının idarә edilmәsini әhatә edir.
D) Tәdarükat logistikası müәssisәnin istehsal etdiyi hazır mәhsulların istehlaçılara çatdırılması zamanı material axınlarının idarә edilmәsdir
E) Tәdarükat logistikası material axmlarının hәrәkәtinin tәşkilini rasionallaşdırır.

513) Sual: Tәdarükat Logistikasında tәchizatçıların idarә edilmәsi deyilәndә nә başa düşülür
A) yuxarıda sadalanan bütün cavablar doğrudur
B) tәchizatçıların say vә keyfiyyәt baxımdan doğru seçilmәsi
C) әsas tәchizatçılar ilә işin tәkmillәşdirilmәsi
D) tәchizatçıların mütamadi ziyarәt edilmәsi vә onların auditinin aparılması
E) tәchizatçıların qiymәtlәndirilmәsi
514) Sual:Tәdarükat Logistikasında mәhsulgöndәrәnlәr ilә münasibәtlәrin qurulması zamanı hansı prinsiplәrә riayәt olunmalıdır
A) tәchizatçıların tәklif etdiyi qiymәtlәri nәzәrә almamaq
B) mәhsulgöndәrәnlә ilә şirkәtin ümumi iqtisadi mәnafelәrin üstüstә düşmәsinә nail olmaq
C) mәhsulgöndәrәnlә ilә şirkәtin ümumi iqtisadi mәnafelәrin üstüstә düşmәsinә nail olmamaq
D) yalnız әsas tәchizatçıların maraqlarını nәzәrә almaq
E) tәchizatçıların mütamadi ziyarәt edilmәsi vә onların auditinin aparmaq
515) Sual: Tәdarükat Logistikasında yerinә yetirilәn әmәliyatların ardıcıllığı nәyi tәsdiq edir
A) tәchizatçıların tәklif etdiyi müqavilә şәrtlәri qәbul edilmәlidir
B) az logistik xәrclәrlә yüksәk bazar mәnfәәti әldә etmәk
C) ehtiyyatların sәviyyәsi nәzәrә alınmamalıdır
D) mәqsәd yalnız logistik servisin hәyata keçirilmәsidir
E) istehsalçı firmanın imici nәzәrә alınmamalıdır
516) Sual: Mәhsulgöndәrәnlәrlә uzunmüddәtti nümunәvi kontraktların bağlanmasını nәzәrdә tutan sifarişlәr üzrә tәchizat sistemi nin mәqsәdi
A) materiallara tәlәbat yarandıqca tәrtib edilmiş sifarişlәr mәhsulgöndәrәnlәrә tәqdim edilmәsi
B) konveyer istehsalı şәraitindә mәhsulgöndәrmәlәrin idarә edilmәsi
C) materialların bölüşdürülmәsi,mәhsulgönderәnlәrin,siyahısının müәyyәnlәşdirilmәsi
D) ehtiyatların sәviyyәsi kәskin surәtdә azalması
E) aralıq anbarlardan keçmәdәn materialların birbaşa istehsal xәtlәrinә göndәrilmәsi
517) Sual: AVS(ABC)tәhlil metodunun resursları ilk növbәdә seçilmәli hansı addım atılır
A) sadalanan bütün cavablar yanlışdır
B) bütün material resursları içәrisindә istehsalat üçün vacib olan resurslar ilk növbәdә seçilir

C) bütün material resursları içәrisindә o әrzaq resursları ilk növbәdә seçilir
D) bütün material resursları içәrisindә sahibkar üçün vacib olan resurslar ilk növbәdә seçilir
E) bütün material resursları içәrisindә tez satılan resurslar ilk növbәdә seçilir
518) Sual:Dövlәt müәssisәsi vә kommersiya tәşkilatlarında Tәdarükat Logistikasının iş prinsipindә әsas fәrqlәrdәn biri nәdir
A) kommersiya şirkәtlәrindә tәchizatçıların seçilmәsi zamanı daha çox qiymәtә üstünlük verilir
B) dövlәt tәşkilatlarında tәchizatçıların seçilmәsi zamanı daha çox keyfiyyәtә üstünlük verilir
C) kommersiya tәşkilatlarında tәchizatçıların seçilmәsi zamanı daha çox keyfiyyәtә üstünlük verilir
D) dövlәt tәşkilatlarında tәchizat prosesi satınalmalar haqqında qanuna әsasәn aparılır
E) dövlәt tәşkilatlarında tәchizatçıların seçilmәsi zamanı daha çox qiymәtә üstünlük verilir
519) Sual:Logistikada mәhsulgöndәrәnlәrin seçilmәsi zamanı hansı meyarlar xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir
A) bütün cavablar doğrudur
B) tәklif edilәn xammal
C) material vә dәstlәşdirici materialların qiymәti
D) material vә istehsal resurslarının keyfiyyәti
E) göstәrdiklәri xidmәtin keyfiyyәti
520) Sual: Tәdarükat logistikasında tәkliflәrin alınması vә qiymәtlәndirilmәsinin әn geniş yayılmış forması hansı hesab edilir
A) bütün cavablar yanlışdır
B) müsabiqә yolu ilә mәhsulgöndәrәnlәr ilә şifahi danışıqlar
C) müsabiqә yolu ilә mәhsulgöndәrәnlәr ilә yazılı danışıqlar
D) müsabiqә yolu ilә mәhsulgöndәrәnlәr ilә araşdırmalar
E) mәhsulgöndәrәnlәr ilә şam yemәyi
521) Sual: Tәdarükatın qiymәt üzrә tәhlilinin ilk mәrhәlәsi hansıdır
A) mәhsul vahidinә çәkilәn ilkin xәrclәrә görә qiymәtlәrin tәhlili
B) mәhsulun yaradılması mәrhәlәsindәn son istehlakçıya çatdırılması anınadәk qiymәtin tәhlili müsabiqә yolu ilә mәhsulgöndәrәnlәr ilә şifahi
danışıqlar
C) görülmüş işlәr vә yerinә yetirilmiş xidmәtlәrin ümumi dәyәrinә әsasasәn hesablanmış qiymәtin tәhlili,nәqliyyat xәrclәrinin qiymәtlәndirilmәsi
D) mәhsulların faydalılıq dәrәcәsinә görә qiymәtlәrin tәhlili

E) analoji mәhsulların qiymәtlәrinin yüksәlmәsi zamanı qiymәtlәrin tәhlili
522) Sual: Tәdarükatın qiymәt üzrә tәhlilinin sonuncu mәrhәlәsi hansıdır
A) açıq mәlumatlar  valyuta, birja kursları vә gömrük statistikası әsasında qiymәtlәrin tәhlili
B) mәhsulun yaradılması mәrhәlәsindәn son istehlakçıya çatdırılması anınadәk qiymәtin tәhlili müsabiqә yolu ilә mәhsulgöndәrәnlәr ilә şifahi
danışıqlar
C) görülmüş işlәr vә yerinә yetirilmiş xidmәtlәrin ümumi dәyәrinә әsasasәn hesablanmış qiymәtin tәhlili
D) mәhsulların faydalılıq dәrәcәsinә görә qiymәtlәrin tәhlili
E) sürüşkәn qiymәtlәrin kömәyilә apanlan tәhlil
523) Sual: Logistik sistemә hansı funksional sahәlәr aid deyil
A) tәdarükat logitskası
B) informasiya logistikası
C) kommersiya logistikası
D) istehsal logistikası
E) nәqliyyat logistikası
524) Sual: Materiallara tәlәbatının ödәnilmәsini tәnzimlәyә bilәn işlәk mexanizm neçә adlanır
A) "dәqiqvaxtında" sistemi
B) kontrakt sistemi
C) ehtiyat sistemi
D) planlaşdırma sistemi
E) sifarişlәr sistemi
525) Sual: Dәqiq vaxtında (JIT) metodunun tәdbiq edilmәsindә mәqsәd
A) sifarişlәr qәbulu
B) konveyer istehsalı şәraitindә mәhsulgöndәrmәlәrin idarә edilmәsi
C) materialların bölüşdürülmәsi
D) ehtiyatların sәviyyәsi kәskin surәtdә azalması
E) aralıq anbarlardan keçmәdәn materialların birbaşa istehsal xәtlәrinә göndәrilmәsi

526) Sual: Dәqiq vaxtında (JIT) tәchizat metodunun istifadәsi nәlәrin azalmasına gәtirib çıxarır
A) sifarişlәr qәbulu
B) konveyer istehsalı şәraitindә mәhsulgöndәrmәlәrin idarә edilmәsi
C) materialların bölüşdürülmәsi
D) ehtiyatların sәviyyәsi kәskin surәtdә azalması
E) aralıq anbarlardan keçmәdәn materialların birbaşa istehsal xәtlәrinә göndәrilmәsi
527) Sual: Dәqiq vaxtında (JIT) tәchizat metodunun istifadәsi nәlәrin azalmasına gәtirib çıxarır
A) bütün cavabların heç biri doğru deyildir
B) ümumi iş hәcminin
C) ehtiyatların
D) planlaşdırma işlәrinin
E) bütün cavablar doğrudur
528) Sual: Proqnoz göstәricilәr sistemi nin tәtbiqi zamanı nә baş verir
A) materialların bölüşdürülür
B) ehtiyatların sәviyyәsi kәskin surәtdә azalır
C) aralıq anbarlardan keçmәdәn materialların birbaşa istehsal xәtlәrinә göndәrilir
D) istehsal yerlәrinә lazım olan materialların göndәrilmәsi hәcmi dәqiq sifariş formalarına uyğunlaşdırılır
E) konveyer istehsalı şәraitindә mәhsulgöndәrmәlәri idarә olunur ,materiallar bölüşdürülüristehsalat inkişaf edir
529) Sual: Elektroninformasiya metodu nun tәtbiqi zamanı nә baş verir
A) sifarişlәrin ıcra edilmәsi ilә bağlı olan ayrıayrı logistik әmәliyyatların yerinә yetirilmәsini sürәtlәndirir
B) ehtiyatların sәviyyәsi kәskin surәtdә azaldır
C) aralıq anbarlardan keçmәdәn materialların birbaşa istehsal xәtlәrinә göndәrir
D) istehsal yerlәrinә lazım olan materialların göndәrilmәsi hәcmi dәqiq sifariş formalarına uyğunlaşdırır
E) konveyer istehsalı şәraitindә mәhsulgöndәrmәlәri idarә edir
530) Sual: Material resurslarına tәlәbatın müәyyәnlәşdirilmәsi üçün nә lazımdır
A) sadalanan bütün cavabların heç biri doğru deyildir
B) materialların bölüşdürülmәsi proqramının tәrtibi ,dәstlәşdirici materialların xüsusiyyәtlәri

C) ötәn hesabat ilindә material resurslarının istehlak dinamikasının tәhlili
D) ehtiyatların idarә edilmәsi prinsiplәri
E) dәstlәşdirici materialların xüsusiyyәtlәri
531) Sual: Tәdarükat Logistikasında müәssisәni lazım olan material resursları ilә vaxtında tәmin etmәk üçün hansı addım atılır
A) tәchizatçıların tәklif etdiyi müqavilә şәrtlәri qәbul edilmәmәlidir
B) sәmәrәli tәchizat formaları seçilmәli vә onlar iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılmalıdır.
C) ehtiyyatların sәviyyәsi nәzәrә alınmamalıdır
D) mәqsәd yalnız logistik servisin hәyata keçirilmәsi olmalıdır
E) istehsalçı firmanın imici nәzәrә alınmamalıdır
532) Sual:Logistikada xidmәt sisteminin formalaşdırılması ardıcıllığı hansı şәkildәdir?
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Istehlak bazarının seqmentlәşdirilmәsi
C) Istehlakçılar üçün әhәmiyyәtli xidmәt növünün seçilmәsi
D) Xidmәt sәviyyәsinin tәyini
E) Istehlakçılara әks әlaqәnin yaradılması
533) Sual:Logistik xidmәtin keyfiyyәt meyarlarına nәlәr aid edilir
A) Cavablar doğrudur
B) Mәhsulgöndәrәnlәrin etibarlılığı
C) Mәhsulgöndәrmә növünün seçilmәsi
D) Kommunikasiyanın sәviyyәsi
E) Ehtiyatların varlığı
534) Sual: Hansı alim xidmәt haqqında bu fikirlәri:söylәmişdir xidmәt – hәr hansı iqtisadi sistemә mәxsus mәhsulun vә ya fәrdin görünüşü vә ya
halının dәyişmәsi prosesidir
A) Kotler
B) T.Xill
C) Aristotel
D) Platon

E) Leybins
535) Sual:logistik sistemlәrin tәsnifatı:
A) mono logistik sistem
B) mikro logistik sistem, makro logistik sistem, mezologistik sistem
C) izomorf vә homomorf sistem
D) beynәlxalq vә daxili sistem
E) maksi logistik sistem
536) Sual:Logistik xidmәtә qoyulan tәlәblәr hansılardır
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Mәhsulların tәdarükü
C) Satışın nәqli
D) Anbarlaşdırılma
E) Logistik xidmәtlәrin göstәrilmәsi
537) Sual:Hansı göstәrici logistika sistemlәrinin analizi üçün әsasdır?
A) Bazar tәdqiqatlarına çәkilәn xәrclәr
B) Nәqliyyatın son xәrclәri
C) Ümumi xәrclәr
D) İstehsal xәrclәri
E) Anbar tәsәrrüfatının daimi xәrclәri
538) Sual:Logistik sistemlәrdә material axınları mәhsul istehsalçılarından vә ya mәhsulgöndәrәnlәrdәn istehlakçılara heç bir aralıq vasitәçilәrin
iştirakı olmadan xәtti qaydada hәrәkәt edir. Bu hansı sistemdir?
A) Beş sәviyyәli kanallar
B) Birbaşa әlaqәli makrologistik sistem
C) Eşolanlaşdırılmış makrologistik sistem
D) Qarıcıq әlaqәli makrologistik sistem
E) Üç sәviyyәli kanallar

539) Sual:Hansı logistik sistemlәr var?
A) Minilogistik
B) Makrologistik vә mikrologistik
C) Vasitәçilәr
D) Mәhsulgöndәrәnlәr
E) Istehsalçılar
540) Sual:KANBAN mikrologistik sistemi ilk dәfә harada yaranıb?
A) Fransada
B) Almaniyada
C) Amerikada
D) Yaponiyada
E) Ingiltәrәdә
541) Sual:KANBAN mikrologistik sisteminin mahiyyәti nәdir?
A) Minimum ehtiyatlar yaradaraq istehsal etmәk
B) Fasilәli istehsal prosesi
C) Fasilәsiz istehsal axınlarının tәşkili sistemini özündә birlәşdirir
D) Mövsümü istehsal prosesi
E) Maksimum ehtiyatların saxlanılması
542) Sual: KANBAN mikrologistik sistemi neçәnci ildә tәtbiq edilib?
A) 1980
B) 1985
C) 1920
D) 1972
E) 1955
543) Sual:Logistik sistem elә bir bütövlülük keyfiyyәtinә malikdir ki, onu tәşkil edәn elementlәrin heç biri sistemdәn kәnarda fәaliyyәt göstәrә
bilmәz. Bu sistemin hansı elementidir?
A) Mükәmmәllik

B) Tәşkil
C) Avtonomluq
D) Bütövlük vә hissәlәrә bölünmә
E) İnteqrativ keyfiyyәt
544) Sual:Material ehtiyatları hansı xüsusiyyәtinә görә tәsniflәşdirilir
A) Informasiyaların elektron mübadilәsi
B) Saxlanma yerlәrinә, icraetmә funksiyasına, vaxta görә
C) Mәhsulgöndәrmә
D) Vasitәçilәr, agentlәr
E) Brokerlәr, distrubyuterlәr
545) Sual:Cari ehtiyatların yaradılma mәqsәdi nәdir
A) Mövsümlә bağlı yaradılan ehtiyatlar
B) Uzun müddәt istifadә üçün nәzәrdә tutulur
C) Qısa müddәt üçün nәzәrәdә tutulur
D) Bir il әrzindә istifadә üçün yaradılan ehtiyatlar
546) Sual: Ehtiyatların idarә edilmәsi sistemindә hәll edilәn әsas mәsәlәlәr hansılardır:
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Müxtәlif sәviyyәli anbarlarda ehtiyatların cari sәviyyәsinin uçotu
C) Zәmanәtli ehtiyatlarının hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsi
D) Sifariş hәcminin hesablanması
E) Sifarişlәrarası vaxt intervalının tәyin edilmәsi
547) Sual:Ehtiyatlar logistikasında JİT konsepsiyasının rolu nәdәn ibarәtdir
A) Maxsimum sәviyyәdә ehtiyatların yaradılması
B) Ehtiyatları formalaşdırmaq vә onların saxlanması ilә bağlı xәrclәri minimumlaşdırmaqdan ibarәtdir
C) Mәhsulların lazımı sayda çatdırılması
D) Mәgsulgöndәrәnlәrin seçilmәsi
E) Qablaşdırma vә taralaşdırma işlәrinin sәmәrәli şәkildә yerinә yetirilmәsi

548) Sual: Dәqiq vaxtında logistik konsepsiyası hansı cәhәtlәrilә xarakterizә edilir:
A) Bütün cavablar doğrudur.
B) Material resursları, bitmәmiş istehsal qalığının vә hazır mәhsul üzrә minimum ehtiyatın hәcmi;
C) Istehsal tsiklinin qısalığı;
D) Hazır mәhsul istehsalının vә mәhsulgöndәrmәlәrin böyük olmayan hәcmi;
E) Sәmәrәli informasiya tәminatı;
549) Sual:Keçici ehtiyatların mahiyyәti nәdir?
A) Maksimum arzu edilәn ehtiyatlardır
B) Bir il әrzindә istifadә edilmәyәn vә növbәti ilә keçәn ehtiyatlardır
C) Bir il әrzindә istifadә edilәn ehtiyatlardır
D) Uzun müddәt istifadәsi nәzәrdә tutulan ehtiyatlardır
E) Mövsümlә bağlı yaradılan ehtiyatlardır
550) Sual:Hazır mәhsul ehtiyatının әsas mәqsәdi:
A) material ehtiyatlarının maksimum sәviyyәsi
B) optimal mәhsul partiyası ilә istehsalın tәmin edilmәsi
C) firmada mәhsul istehsalı
D) hazır mәhsulların anbarda saxlanması
E) texnoloji ehtiyatların yaradılması
551) Sual:Ehtiyatların optimallaşdırılması üçün xәrj meyarları hansılardır:
A) mәhsulların tәdarükatı, ehtiyatların mahiyyәti vә mәqsәdi, mәhsulların olmaması ilә bağlı itkilәr
B) mәhsulların tәdarükatı
C) ehtiyatların mahiyyәti vә mәqsәdi
D) mәhsulların olmaması ilә bağlı itkilәr
E) istehsal yerlәrinin resurslarla tәminatı
552) Sual:Ehtiyatların saxlanması ilә bağlı xәrjlәr hansılardır:
A) mәhsulların anbarda saxlanması xәrclәri, anbarın istismar xәrclәri, әsaslı kapital qoyuluşları

B) mәhsulların anbarda saxlanması xәrclәri
C) anbarın istismar xәrclәri
D) mәhsulların nәqletmә xәrclәri
E) әsaslı kapital qoyuluşları
553) Sual:Müәssisә ehtiyatları aşağıdakıların azaldılması üçün yaradır:
A) anbarlarda normadan artıq malların saxlanması ilә bağlı yaranan itkilәrin
B) kiçik mәhsul partiyalarının yüksәk qiymәtlә alınmasından yaranan itkilәrin
C) maliyyә vәsaitlәrinin ehtiyat formasında dondurulmasından yaranan itkilәrin
D) mәhsulların zay olması riskinin
E) mәhsulların saxlanması ilә mәşğul olan heyәtin әmәk haqqı xәrclәrinin
554) Sual: İstehsal ehtiyatları kateqoriyasına nә aid edilir:
A) daxili vә xarici ehtiyatlar
B) topdansatış tijarәti müәssisәlәrinin anbarındakı ehtiyatlar
C) sәnaye müәssisәlәrinin anbarında yerlәşdirilәn xammal
D) yolda olan ehtiyatlar
E) istehsalçı müәssisәnin anbarında hazır mәhsul
555) Sual: әmtәәlik ehtiyatlar kateqoriyasına aid edilir:
A) material vә informasiya axınları
B) çörәk zavodunun anbarındakı un
C) ayaqqabı fabrikinin anbarındakı xammal
D) metallurgiya kombinatının hazır mәhsul anbarında metalloprokatlar
E) taxıl kombinatının anbarında taxıl
556) Sual:Müәssisәlәrin (firmaların) ehtiyatları deyәndә bunları başa düşürük:
A) indiki zaman tәlәb olunmayan bütün istehsal potensialı
B) «qara günә» qoyulmuş pulları vә malları
C) mәhsul saxlanmasında olan material resurslarının mәcmusunu
D) müvәqqәti olaraq istifadә edilmәyәn material resurslarını

E) satış üçün nәzәrdә tutulmamış istehsal vә satış resurslarını
557) Sual:Ehtiyatların yaranması sәbәblәri bunlardır:
A) istehsal infrastrukturu ilә kifayәt qәdәr tәmin edilmәmәsi amillәri
B) istehsal vә maliyyә risklәrinin sığorta edilmәsi
C) tәkrar istehsal prosesinin fasilәsizliyinin tәmin edilmәsi
D) tәbii vә cografi, texnikitexnoloji, tәşkilatiiqtisadi, iqtisadi amillәr
E) istehsal vә istehlakın zaman vә mәkan kәsiyindә üstüstә düşmәmәsi
558) Sual: Ehtiyatların әsas funksiyaları:
A) material resurslarının istehsalı, bölgüsü vә istehlakı arasında ahәngdarlığın tәmin edilmәsi
B) alıcıların sifarişlәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsi
C) istehsal, nәqletmә vә istehlak mәrhәlәlәri arasında yaranan uyğunsuzluğun aradan qaldırılması,
D) sexlәrin vә sahәlәrin lazım olan materiallarla tәmin edilmәsi
E) risklәrin vә rәqabәt mübarizәsinin idarә edilmәsi, müәssisәnin mәnfәәtliliyinin vә rentabelliyinin tәmin edilmәsi
559) Sual:әmtәә dövriyyәsi prosesindәki rolundan asılı olaraq ehtiyatların tәsnifatı:
A) istehsal, bölgü, mübadilә vә istehlak sferasının
B) istehsal vә satış
C) hazırlıq, sığorta vә mövsümi
D) istehsal sferası, dövriyyә sferasının
E) dövlәt vә әrazi
560) Sual:Ehtiyatların maksimal sәviyyәsi maksimal axın ehtiyatının sığorta vә hazırlıq ehtiyatlarının mәblәğinә bәrabәrdir?
A) İstehsal tipindәn asılıdır
B) Bәli
C) Xeyr
D) Bu müәssisәnin imkanlarından asılıdır
E) Bazar tәdqiqatlarından asılıdır
561) Sual:İnformasiya axınının bu növünü fәrqlәndirirlәr

A) sadә, mürәkkәb
B) üfiqi, şaquli
C) daxili, xarici
D) paralel
E) perpendikulyar
562) Sual:әsas logistik axınlar hansılar hesab olunur?
A) üfüqi
B) maliyyә, xidmәt
C) material, informasiya
D) energetik, kadr
E) xidmәt
563) Sual:әmәyin xarakterindәn vә onun nәticәlәrindәn asılı olaraq xidmәtlәr bölünür:
A) qeyrimaddi
B) maddi vә qeyrimaddi xidmәtlәrә
C) insanın tәbiәt maddәlәrinә tәsirinә
D) servis xidmәtinә
E) maddi
564) Sual:Müәyyәn vaxt intervalında mütlәq vahidlәrlә ölçülәn, müxtәlif vaxt intervallarında konkret proses kimi mövcud olan vә vahid tam
formada qәbul edilәn obyektlәr mәcmusudur. Bu nәdir?
A) prinsip
B) axın
C) ehtiyatlar
D) sistem
E) konsepsiya
565) Sual:Logistik әmәliyyatların növlәri:
A) xarici, daxili
B) dәyәrin әlavә edilmәmәsi ilә

C) mülkiyyәt hüququnun dәyişib dәyişmәmәsi ilә
D) material vә informasiya axını ilә
E) kadr axını ilә
566) Sual:Firmanın malik olduğu imkanlar daxilindә qoyulan mәqsәdә nail olmaq üçün uzunmüddәtli fәaliyyәtin ümumilşdirilmiş modelidir. Bu
nәdir?
A) funksiya
B) mәqsәd
C) prinsip
D) strategiya
E) әmәliyyat
567) Sual:Material axınının istehsalçıdan istehlakçıya hәrәkәti zamanı bir neçә vasitәçi iştirak edirsә bu ...
A) modal mikrologistik sistemdir
B) birbaşa mikrologistik sistemdir
C) eşolanlaşdırılmış mikrologistik sistemdir
D) qarışıq mikrologistik sistemdir
E) inteqral mikrologistik sistemdir
568) Sual:Material axınlarını aşağıdakı ölçü vahidlәri ilә qiymәtlәndirmәk olar:
A) konteyner/sutka vә tonn/il
B) manat
C) konteyner/sutka
D) t/m2
E) tonn/il
569) Sual:Logistikanın tәdqiqat predmetini nә tәşkil edir:
A) informasiya axınlarının logistik idarә edilmәsi
B) material axınlarının idarә edilmәsi prosesinin optimallaşdırılması
C) mәhsul vә xidmәtlәrin reallaşdırılması üzrә bazar davranışlarının optimallaşdırılması
D) cәmiyyәtdә iqtisadi münasibәtlәr

E) topdan vә pәrakәndә tijarәti müәssisәlәrindә hәyata keçirilәn kommersiya fәaliyyәti
570) Sual:Aşağıdakı әlamәtә görә material axınları daxili, xarici, giriş vә çıxış axınlarına bölünürlәr:
A) yüklәrin xüsusi çәkisinә görә
B) logistik sistemә münasibәtinә görә
C) naturalәşya tәrkibinә görә
D) yüklәrin kәmiyyәtinә görә
E) yüklәrin irilәşdirilmәsi imkanlarına görә
571) Sual:Logistik xidmәti hәyata keçirәn heyәt üçün mәhsul yeridilişinin tәşkili variantlarının seçilmәsi meyarları hansılardır:
A) mәhsul yeridilişinә çәkilәn minimum ümumi xәrclәr
B) istehlakçılara xidmәt sәviyyәsinin optimallaşdırılması
C) tәdarükat üçün minimum xәrclәr
D) ehtiyatların saxlanması üçün minimum xәrclәr
E) nәqletmәyә çәkilәn minimum xәrclәr
572) Sual:Logistik idarәetmәnin әsas vәzifәsi nәdәn ibarәtdir:
A) ehtiyatların idarә edilmәsindәn
B) material axınlarının idarә edilmәsi vә bölüşdürmә sahәsindә vәzifә vә strategiyaların işlәnmәsi mexanizmindәn
C) istehlakçılara nәqliyyat xidmәtinin göstәrilmәsindәn
D) material axınlarının idarә edilmәsindәn
E) sahibkarlıq fәaliyyәtindәn
573) Sual:Aşağıdakı axınlardan hansı logistikanın tәtqiqat obyekti deyil:
A) kadr axınları
B) material axınları
C) informasiya axınları
D) anbar axınları
E) maliyyә axınları
574) Sual:Maddi axınların idarә edilmәsindә әsas rolu oynayırlar:

A) Müәssisәistehsalçılar
B) Nәqliyyat vә ekspedisiya müәssisәlәri
C) Topdansatış ticarәti müәssisәlәri
D) Pәrakәndә ticarәt müәssisәlәri
E) Kommerçeskovasitәçilik tәşkilatları
575) Sual:Doğru olmayanı göstәrin. Material axınları aşağıdakı әsas әlamәtlәr üzrә bölünür:
A) Uyğunluq dәrәcәsinә görә:
B) Müәssisәyә münasibәtinә görә:
C) Madditәbii tәrkibinә görә
D) İstehlakçıya münasibәtinә:
E) Kәmiyyәt әlamәtinә görә:
576) Sual:Logistik idarәetmә sistemi özündә nәyi birlәşdirir:
A) nәqliyyat, istehsalın planlaşdırılması vә nәzarәt, informasiya axınlarının idarә edilmәsi, ehtiyatlara nәzarәt vә anbar әmәliyyatları
B) nәqliyyat, istehsalın planlaşdırılması vә nәzarәt
C) informasiya axınlarının idarә edilmәsi
D) ehtiyatlara nәzarәt vә anbar әmәliyyatları
E) kadrların idarә edilmәsi prosesi
577) Sual:Logistikanın tәdqiqat obyekti nәdir:
A) vasitәçilәrlә müәssisә arasında etibarlılığın olması
B) ticarәt sferası tәrәfindәn ijra edilәn proseslәr
C) material vә onlara uyğun informasiya axınları
D) konkret mәhsul vә xidmәtlәr bazarı vә koyunktura
E) mәhsul yeridilişi prosesindә meydana çıxan iqtisadi münasibәtlәr
578) Sual:Logistikanın inkişafına tәsir göstәrәn amillәr hansılardır:
A) maliyyәkredit mexanizminin tәkmillәşdirilmәsi
B) istehsal vә mübadilә sferasında proseslәrin idarә edilmәsinin kompyuterlәşdirilmәsi
C) ayrıayrı mәhsul növlәrinin istehsalının tәkmillәşdirilmәsi

D) vergi sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
E) regionda әhalinin sayının artırılması
579) Sual:Logistik idarәetmәdә material axınının törәmәlәri hansı axınlar hesab edilir?
A) Nәqliyyat
B) Maliyyә, informasiya,kadr
C) Xidmәt
D) Iqtisadi
E) Tәdarükat
580) Sual:Logistik nöqteyinәzәrdәn material axınlarını neçә cür tәsmiflәşdirmәk olar:
A) 5
B) 6
C) 3
D) 2
E) 9
581) Sual:Aşağıdakılardan hansı material axınının tәsnifat әlamәtlәrindәn biridir:
A) Tәdarükatın yerinә yetirilmәsinә görә
B) Logistik sistemә münasibәtinә görә
C) Yükdaşımaların idarә edilmәsinә görә
D) Nәqliyyatın hәrәkәt tezliyinә görә
E) Ehtiyatların yaradılması üçün
582) Sual:Logistikanın sahibkarlıq fәaliyyәti kimi idarәetmә obyektlәrini tәşkil edәn axınlardan hansı düzgün verilmişdir?
A) Şaquli
B) Maliyyә
C) Ilkin
D) Tәkrar
E) Üfüqi

583) Sual:Logistikanın sahibkarlıq fәaliyyәti kimi idarәetmә obyektlәrini tәşkil edәn axınlardan hansı düzgün verilmişdir?
A) daxili
B) Kadr
C) MRP
D) DRP
E) MRP1
584) Sual:Logistikada axınları xarakterizә edәn parametrlәrdәn hansı düzgün verilib:
A) Maliyyә xәrclәrinin artırılması
B) Ilkin vә sonuncu axın mәntәqәlәri
C) Qablaşdırmanın yerinә yetirilmәsi
D) Nәqliyyatın seçilmәsi
E) Reklam xәrclәrinә nәzarәt
585) Sual:Logistikanın sahibkarlıq fәaliyyәti kimi idarәetmә obyektlәrini tәşkil edәn axınlardan hansı düzgün verilmişdir?
A) Şaquli
B) Informasiya
C) Ilkin
D) Tәkrar
E) Üfüqi
586) Sual:Logistikanın sahibkarlıq fәaliyyәti kimi idarәetmә obyektlәrini tәşkil edәn axınlardan hansı düzgün verilmişdir?
A) Şaquli
B) Material
C) Ilkin
D) Tәkrar
E) Üfüqi
587) Sual:Material axınlarının iqtisadi modeli neçә sәviyyәdәn ibarәtdir:
A) 4
B) 3

C) 5
D) 9
E) 2
588) Sual:Material axınları hansı növ iqtisadi modelin bazasında formalaşır?
A) Çıxış
B) Ekzoden, endogen
C) Daxili
D) Xarici
E) Giriş
589) Sual:Material axınlarının ölçü vahidinә aid edilir:
A) Maliyyә
B) Nәqliyyat vaxtı
C) Ehtiyatlar
D) Xidmәt
E) Kadr axını
590) Sual:Material axınlarının ölçü vahidinә aid edilir:
A) Maliyyә
B) Nәqliyyat yolu
C) Ehtiyatlar
D) Xidmәt
E) Kadr axını
591) Sual:Material axınlarının ölçü vahidinә aid edilir:
A) Maliyyә
B) Nәqliyyat kütlәsi
C) Ehtiyatlar
D) Xidmәt
E) Kadr axını

592) Sual:Logistikada axınları xarakterizә edәn parametrlәrdәn hansı düzgün verilib:
A) Xidmәt sәviyyәsinin artırılması
B) Axınların intensivliyi
C) Ehtiyatların yaradılması
D) Nәqliyyatın düzgün seçilmәsi
E) Servis xәrclәrinin idarә edilmәsi
593) Sual:Logistikada axınları xarakterizә edәn parametrlәrdәn hansı düzgün verilib:
A) Xidmәt sәviyyәsinin artırılması
B) Aralıq mәntәqәlәr vә onların sayı
C) Ehtiyatların yaradılması
D) Nәqliyyatın düzgün seçilmәsi
E) Servis xәrclәrinin idarә edilmәsi
594) Sual:Logistikada axınları xarakterizә edәn parametrlәrdәn hansı düzgün verilib:
A) Maliyyә xәrclәrinin artırılması
B) Hәrәkәtin sürәti vә vaxtı
C) Qablaşdırmanın yerinә yetirilmәsi
D) Nәqliyyatın seçilmәsi
E) Reklam xәrclәrinә nәzarәt
595) Sual:Logistikada axınları xarakterizә edәn parametrlәrdәn hansı düzgün verilib:
A) Maliyyә xәrclәrinin artırılması
B) Axın yolunun uzunluğu
C) Qablaşdırmanın yerinә yetirilmәsi
D) Nәqliyyatın seçilmәsi
E) Reklam xәrclәrinә nәzarәt
596) Sual:Logistikada axınları xarakterizә edәn parametrlәrdәn hansı düzgün verilib:
A) Maliyyә xәrclәrinin artırılması

B) Axınların hәrәkәt marşrutunun trayektoriyası
C) Qablaşdırmanın yerinә yetirilmәsi
D) Nәqliyyatın seçilmәsi
E) Reklam xәrclәrinә nәzarәt
597) Sual:Aşağıdakılardan hansı material axınının tәsnifat әlamәtlәrindәn biridir:
A) Tәdarükatın yerinә yetirilmәsinә görә
B) Material qiymәtlilәrinin tәrkibinә görә
C) Yükdaşımaların idarә edilmәsinә görә
D) Nәqliyyatın hәrәkәt tezliyinә görә
E) Ehtiyatların yaradılması üçün
598) Sual:Aşağıdakılardan hansı material axınının tәsnifat әlamәtlәrindәn biridir:
A) Tәdarükatın yerinә yetirilmәsinә görә
B) Nomenklaturasına görә
C) Yükdaşımaların idarә edilmәsinә görә
D) Nәqliyyatın hәrәkәt tezliyinә görә
E) Ehtiyatların yaradılması üçün
599) Sual:Logistikada hәrәkәt istiqamәtinә görә maliyyә axınları neçә yerә bölünür:
A) 8
B) 2
C) 5
D) 3
E) 6
600) Sual:Logistikada hәrәkәt istiqamәtinә görә maliyyә axınlarının hansı növlәri var?
A) ilkin
B) Giriş vә çıxış maliyyә axınları
C) Üfüqi
D) şaquli

E) daxili
601) Sual:Aşağıdakılardan hansı material axınının tәsnifat әlamәtlәrindәn biridir:
A) Tәdarükatın yerinә yetirilmәsinә görә
B) Yük vahidlәrinin sıxliğına görә
C) Yükdaşımaların idarә edilmәsinә görә
D) Nәqliyyatın hәrәkәt tezliyinә görә
E) Ehtiyatların yaradılması üçün
602) Sual:Aşağıdakılardan hansı material axınının tәsnifat әlamәtlәrindәn biridir:
A) Tәdarükatın yerinә yetirilmәsinә görә
B) Material axınlarının әhatәliliyinә görә
C) Yükdaşımaların idarә edilmәsinә görә
D) Nәqliyyatın hәrәkәt tezliyinә görә
E) Ehtiyatların yaradılması üçün
603) Sual:Aşağıdakılardan hansı material axınının tәsnifat әlamәtlәrindәn biridir:
A) Tәdarükatın yerinә yetirilmәsinә görә
B) Yük vahidlәrinin xarakteri vә massivliyinә görә
C) Yükdaşımaların idarә edilmәsinә görә
D) Nәqliyyatın hәrәkәt tezliyinә görә
E) Ehtiyatların yaradılması üçün
604) Sual:Logistikanın II mәrhәlәsi neçәnci illәri әhatә edir?
A) 193050
B) 195070
C) 192030
D) 194070
E) 198090
605) Sual:Logistikanın üçüncü mәrhәlәsi hansı illәri әhatә edir?

A) 192050
B) 193050
C) 198090
D) 195060
E) 197090
606) Sual:Logistikanın ücüncü mәrhәlәsi hansı mühüm hadisә ilә xarakterizә edilir?
A) bazarların qloballaşması ilә
B) qәrb dünyasında müasir marketinq vә logistik konsepsiyların sürәtli inkişafı ilә xarakterizә olunur;
C) biznesin tәşkilindә struktur dәyişikliklәri vә s.baş vermәsi ilә
D) iqtisadi әmәkdaşlığın vә strateji ittifaqın inkişaf tempi ilә
E) kompyüter texnologiyalarının inkişafı ilә
607) Sual:Logistikanın ikinci mәrhәlәsindә nә baş vermişdir
A) logistika mәhsulların bölüşdürülmәsi kimi fәaliyyәt göstәrdi
B) mütәxәssislәr bu dövrü logistikanın yaranması dövrü kimi tәsnif edirlәr
C) marketinq konsepsiyasının meydana çıxması vә tez tәtbiq edilmәsi
D) hәrbi logistikanın nәzәri vә praktiki inkişafı
E) logistika mәhsulların bölüşdürülmәsi kimi fәaliyyәt göstәrdi
608) Sual:Logistikanın dördüncü mәrhәlәsi nә ilә xarakterizә olunur?
A) Informasiyakompyuter texnologiyalarının daha sәmәrәli istifadә olunması ilә
B) logistikanın perspektiv inkişaf vә tәtbiq mәrhәlәsi ilә
C) Sәnaye istehsalında mövcud olan bәzi böhran halları
D) Sәnayedә ixtisaslaşmanın dәrinlәşmәsi ilә
E) Beynәlxalq inteqrasiya proseslәrinin inkişafı ilә
609) Sual:Fikirlәrdәn hansılar logistikanın әsas mәsәlәsidir?
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Әhalinin mәşğulluğunun verilmiş sәviyyәsinin tәminatı
C) Müştәrilәrin xidmәtinin lazımlı sәviyyәsinin tәminatı

D) İdarә qәrarlarının qәbulu üçün sorğular haqqında informasiyanın tәminatı
E) İşsizliyin aradan qaldırılması
610) Sual:Logistika ilk dәfә hansı sferada öz tәtbiqini tapdı?
A) Fәlsәfә sahәsindә
B) İstehsal sferasında
C) İstehlak sferasında
D) Hәrbi sferada
E) İdarәetmә sahәsindә
611) Sual:Material axınlarının hansı növlәri mövcuddur:
A) Giriş, tәkrar, ilkin
B) Giriş, çıxış, daxili, xarici
C) Üfüqü, şaqulu, daxili
D) Bir istiqamәtli, tәkrar, ilkin
E) Dolayı, birbaşa, çoxistiqamәtli
612) Sual:Material axınları neçә cür olur?
A) ilkin, tәkrar, xarici
B) üfüqü, şaquli, giriş
C) daxili, xarici, giriş, çıxış
D) normadaxili, kәnar, daxili
E) xarici, şaquli, birtәrәfli
613) Sual:Antik dövrlәrdә logistika termini hansı mәnaları daşıyırdı?
A) arxa cәbhә, riyazi mәntiq
B) әrzaqla tәchizat, nәqletmә vә yerbәyer etmә;
C) müzakirә etmәk bacarığı, mәntiq
D) idrak, tәfәkkür
E) mәntiqi mәsәlәlәrin müzakirәsi

614) Sual:Qәdim Romada logistiklәr nә işlә mәşğul idilәr?
A) Nәqliyyat vә yerbәyer etmә ilә
B) Legionerlәrin yemәk vә yaşayış yerlәri ilә tәminatı
C) Arxa cәbhә vә tәminatı
D) Anbarların idarә edilmәai ilә
E) Mәntiqi riyaziyyat ilә
615) Sual:XVIIXVIII әsrlәrdә yaşamış alman riyaziyyatçısı Q.Leybins logistika terminini necә adlandırmışdır?
A) idrak, mәntiq
B) yükdaşımaların idarә edilmәsi
C) müasir riyazi mәntiq
D) material axınının idarә edilmәsi
E) әrzaq mәhsullarinin tәminatı
616) Sual: Logistikanın birinci mәrhәlәsi neçәnci illәri әhatә edir?
A) 193080
B) 193040
C) 19801990
D) 192050
E) 197080
617) Sual:İstehsal logistikasının tәşkilindә hansı konsepsiyalardan istifadә edilir?
A) DRP
B) itәlәmә vә dartma
C) JİT
D) KANBAN
E) MRP
618) Sual:Istehsalın idarә edilmәsinin әnәnәvi idarәetmә prinsiplәrinә aid olanlardan birini seçin
A) Bazarda әrazisahә oriyentasiyasının dәyişilmәsi
B) Mәhsulgöndәrәnlәrә müqavilә iştirakçısı kimi baxılır

C) Istehsalın diversifikasiyası
D) Hazır mәhsul istehsalında çeşid dәyişkәnliyinin baş vermәsi
E) Iri, strateji әhәmiyyәtli sifarişlәrin әldә edilmәsi vә ya itirilmәsi
619) Sual:Istehsalın idarә edilmәsinin logistik idarәetmә prinsiplәrinә aid olanlardan birini seçin
A) Anbar mәhsulgöndәrmәlәri
B) Artıq ehtiyatdan imtina edilir
C) İstehlakçıların düzgün seçilmәsi
D) Aralıq vasitәçilәr
E) Tranzit mәhsulgöndәrәnlәr
620) Sual:Istehsalın idarә edilmәsinin logistik idarәetmә prinsiplәrinә aid olanlardan birini seçin
A) Material axınlarının istiqamәtlәri
B) Mәhsulgöndәrәnlәrә ümumi tәsәrrüfat tәrәfdaşı kimi baxılır
C) Mәhsulların qablaşdırılması
D) Nәqliyyatın seçilmәsi
E) İnformasiyanın ötürülmәsi
621) Sual:İnteqrativ formada isә istehsal logistikasının әsas funksiyalarından biri hansıdır
A) düzgün nәqliyyat növünün seçilmәsi
B) Kәmiyyәt vә keyfiyyәt parametrlәri üzrә hazır mәhsullara nәzarәt
C) Mәhsulgöndәrәnlәrin sifarişlәrinin qәbulu
D) Tәdarükat bazarının axtarılması
E) göstәrdiklәri xidmәtin keyfiyyәti
622) Sual:İnteqrativ formada isә istehsal logistikasının әsas funksiyalarından biri hansıdır
A) mәhsul vahidinә çәkilәn ilkin xәrclәrә görә qiymәtlәrin tәhlili
B) Istehsal yeniliklәrinin hazırlanması vә praktiki hәyata keçirilmәsindә iştirak ermәk
C) görülmüş işlәr vә yerinә yetirilmiş xidmәtlәrin ümumi dәyәrinә әsasasәn xәrclәrinin qiymәtlәndirilmәsi
D) mәhsulların faydalılıq dәrәcәsinә görә qiymәtlәrin tәhlili
E) analoji mәhsulların qiymәtlәrinin yüksәlmәsi zamanı qiymәtlәrin tәhlili

623) Sual:İnteqrativ formada isә istehsal logistikasının әsas funksiyalarından biri hansıdır
A) Kommersiya tәdbirlәrinin müәyyәn edilmәsi
B) Hazır mәhsulun maya dәyәrinә nәzarәt edilmәsi
C) Yalnız dövlәtin strateji mәqsәdlәrinin nәzәrә alınması
D) Satış hәcminin proqnozlaşdırılması
E) Vahid tәdarükat planının tәrtib edilmәsi
624) Sual:İstehsal logistik alt sisteminin formalaşması üçün mühüm tәsiedici amil hansıdır
A) Istehsal avadanlıqları
B) Istehsalın kostomizasiyası
C) Istehsalın gücü
D) Tәdarükat
E) Satışın hәcmi
625) Sual:İstehsal logistikasının әsas mәqsәdindәn irәli gәlәn vәzifәlәrdәn birini seçin:
A) tәchizatçıların tәklif etdiyi müqavilә şәrtlәri qәbul edilmәlidir
B) Istehlakçıların sifariş paketlәrinә uyğun tәlabatlarını dolğun ödәmәk şәrtilә mәhsulların maya dәyәrini aşağı salmaqdan ibarәtdir
C) ehtiyyatların sәviyyәsi nәzәrә alınmamalıdır
D) mәqsәd yalnız logistik servisin hәyata keçirilmәsidir d.
E) istehsalçı firmanın imici nәzәrә alınmamalıdır e.
626) Sual:İstehsal logistikasının әsas mәqsәdindәn irәli gәlәn vәzifәlәrdәn birini seçin:
A) tәchizatçıların tәklif etdiyi qiymәtlәri nәzәrә almamaq
B) Istehsal güclәrinin tam yüklәnmәsinә nail olmaqla dövriyyә vәsaitlәrinin dövr sürәtini artırmaq
C) mәhsulgöndәrәnlә ilә şirkәtin ümumi iqtisadi mәnafelәrin üstüstә düşmәsinә nail olmamaq
D) yalnız әsas tәchizatçıların maraqlarını nәzәrә almaq
E) tәchizatçıların mütamadi ziyarәt edilmәsi vә onların auditinin aparmaq e.
627) Sual:İstehsal logistikasının әsas mәqsәdindәn irәli gәlәn vәzifәlәrdәn birini seçin:
A) tәchizatçıların tәklif etdiyi qiymәtlәri nәzәrә almamaq

B) Istehsal güclәrinin tam yüklәnmәsinә nail olmaqla dövriyyә vәsaitlәrinin dövr sürәtini artırmaq
C) mәhsulgöndәrәnlә ilә şirkәtin ümumi iqtisadi mәnafelәrin üstüstә düşmәsinә nail olmamaq
D) yalnız әsas tәchizatçıların maraqlarını nәzәrә almaq
E) tәchizatçıların mütamadi ziyarәt edilmәsi vә onların auditinin aparmaq
628) Sual:İstehsal bölmәlәrinin madditexniki tәminatı zamanı neçә tәchizat formasını fәrqlәndirirlәr?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 9
E) 6
629) Sual:Aşağıda istehsal bölmәlәrinin madditexniki tәminatı zamanı hansı tәchizat formalarından biri verilmişdir
A) daha sürәtli daşımalar
B) Aktiv tәchizat sistemi
C) yüklәrin daşınma müddәtinә görә
D) mәhsulgöndәrәnlәrin fәaliyyәtindәn asılı olaraq mәhsulgöndәrmәlәr
E) belә bir tәsniflәşdirmә mövcud deyil
630) Sual:Aşağıda istehsal bölmәlәrinin madditexniki tәminatı zamanı hansı tәchizat formalarından biri verilmişdir
A) xidmәtin göstәrilmәsi
B) Qeyrimәrkәzlәşdirilmiş tәchizat sistemi
C) hazır mәhsulun qablaşdırılması
D) informasiya axınlarının toplanması
E) maliyyә axınlarının idarә edilmәsi
631) Sual:Aşağıda istehsal bölmәlәrinin madditexniki tәminatı zamanı hansı tәchizat formalarından biri verilmişdir
A) ehtiyatların yaradılması
B) Tranzit tәchizat sistemi
C) material ehtiyatlarının fiziki bölgüsü prosesinin tәkmillәşdirmәsi
D) edilmiş xeyirlәrә mülkiyyәt hüququnun bölgüsü

E) firmaların logistik konsepsiyası
632) Sual:Müәssisәnin әldә etmiş olduğu göstәricilәri nәzәrә almaqla müәyyәn edilir. Bu hansı normadır?
A) Fәrdi mәsrәf
B) Perspektiv normalar
C) Illik normalar
D) Tranzit norma
E) Maddi mәsrәf norması
633) Sual:İstehsal prosesinin konkret tәlabatının ödәnilmәsinә yönәldilmiş mütәrәqqi tәminat formaları hansılardır
A) Tәdarüküt
B) Materiallara tәlabatın planlaşdırılması sistemi
C) Nәqliyyat
D) Anbar
E) İnformasiya
634) Sual:Istehsalın idarә edilmәsinin әnәnәvi idarәetmә prinsiplәrinә aid olanlardan birini seçin
A) Normalar müәyyәnlәşdirilir
B) Yaman gün” üçün maksimum ehtiyat yaradılır
C) Nәqliyyat seçilir
D) Anbar әmәliyyatları yerinә yetirilir
E) Material axınları idarә edilir
635) Sual:Istehsalın idarә edilmәsinin әnәnәvi idarәetmә prinsiplәrinә aid olanlardan birini seçin
A) Qaydalara әmәl etmә
B) Hazırlanan mәhsul nomenklaturası minimumdur
C) Hazır mәhsulun reallaşdırması mәrhәlәsindә maddi axın
D) İstehsal mәrhәlәsindә maddi axın
E) Kompyuter informasiya tәminatı
636) Sual:Istehsalın idarә edilmәsinin әnәnәvi idarәetmә prinsiplәrinә aid olanlardan birini seçin

A) Normalar müәyyәnlәşdirilir
B) Maksimum iri partiyalarla mәhsul istehsal edilir
C) Nәqliyyat seçilir
D) Anbar әmәliyyatları yerinә yetirilir
E) Material axınları idarә edilir
637) Sual:Istehsalın idarә edilmәsinin әnәnәvi idarәetmә prinsiplәrinә aid olanlardan birini seçin
A) Taraların yerlәşdirilmәsi
B) Avadanlığın boş dayanması halları minimumlaşdırılır
C) Eşolanlaşdırılmış kanalın seçilmәsi
D) Müsabiqә ticarәtinin keçirilmәsi
E) Nәqliyyatın intensivlәşdirilmәsi
638) Sual:Logistik prosesinin ardıcılığını göstәrin:
A) tәdarükat, istehsal, bölgü, istehlakçı
B) satış, istehsal, tәdarükat, bölgü
C) istehsal, tәdarükat, bölgü, satış
D) istehsal, bölgü, satış, istehlakçı
E) istehsal, bölgü, vasitәçi, istehlakçı
639) Sual:Geniş nomenklaturalı vә çeşidli mәhsullar istehsal edilir vә onların hazırlanması әksәr hallarda tәkrarlanmır. Bu istehsalın hansı tipidir?
A) Kütlәvi
B) Fәrdi
C) Ardıcıl
D) Paralel
E) Seriyalı
640) Sual:Mikrologistik sistem çәrçivәsindә konkret mәhsul istehsalı zamanı xammal, material vә yarımfabrikatların istehsala cәlb edilmәsi müddәti
ilә hazır mәhsulu alınmasına qәdәr olan müddәt arasında vaxt intervalı nәzәrdә tutulur. Bu nәdir?
A) Anbar tsikli
B) Istehsalın tipi

C) Nәqliyyatın tipi
D) İstehsal tsikli
E) Ehtiyatlar tsikli
641) Sual:İstehsal tsiklini neçә hissәyә ayırırlar:
A) 8
B) 5
C) 7
D) 2
E) 3
642) Sual:İstehsal tsiklini ayırırlar:
A) Texnoloji çevikliyә
B) İş vaxtı vә fasilәlәr vaxtına
C) Makro vә mikro sahәlәrә
D) Avadanlıqlar sisteminin çevikliyinә
E) Çeşid çevikliyi
643) Sual:İstehsal tsiklinin uzunluğu hansı amillәrdәn asılıdır:
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Istehsal olunacaq hazır mәhsulların konstruksiyasının mürәkkәblik dәrәcәsi vә әmәk tutumu;
C) Müәssisәnin iş rejimi
D) Istehsala texniki xidmәtin tәşkili formaları
E) Növbәdaxili vә növbәlәrarası fasilәlәr vaxtının maksimum olması
644) Sual:әmәk resursları vә istehsal güclәri üzrә daxili ehtiyatların yaradılması yolu ilә tәmin edilir. Bu hansı keyfiyyәtdir?
A) Zaman çevikliyi
B) Keyfiyyәt çevikliyi
C) Kәmiyyәt çevikliyi
D) Nәqliyyat çevikliyi
E) Anbar çevikliyi

645) Sual:Çevik istehsal modulu nәdir?
A) Kәsici alәtlәrin sınması vә nәticәdә zәruri materialların istehsal istehlakına hazırlanması әmәliyyatlarının vaxtında icra edilmәmәsi
B) Bazar tәlәbinә müvadiq olaraq mәhsul çeşidinin yenilәşdirilmәsi
C) Avtomatlaşdırılmış sistemin tәrkib hissәsi olmaqla әlahiddә fәaliyyәt göstәrir
D) Mәhsul buraxılışı hәcminin, habelә sifariş partiyasının kәmiyyәtini xarakterizә edәn material axınlarının ölçüsünün dәyişmәsi
E) Istehsal sahәlәrindә fasilәlәrin yaranması, әsas vә kömәkçi avadanlıqların istehsaldan çıxarılması
646) Sual:İstehsal logistikası – bu?
A) informasiya axınlarını idarә etmә
B) mәhsulun qablaşdırılması prosesini idarә etmә
C) müәssisәnin daxilindә maddi axını idarә etmә vә istehsala yönәltmә
D) nәqliyyat sahәlәrindә (bölmәlәrindә) maddi axını idarә etmә
E) anbardaxili әmәliyyatları idarә etmә
647) Sual:Mәhsul istehsalı prosesi üç sadә elementin mövcudluğunu nәzәrdә tutur:
A) әmәk, vasitәçilәr, bölgü, nәqliyyat
B) әmәk, avtomobil, informasiya
C) әmәyin özü, әmәk predmeti, әmәk vasitәlәri
D) anbar, informasiya, maliyyә
E) maliyyә, kadr
648) Sual:Son hәdd xәrclәri:
A) material axınlarının alınması üçün xәrclәrdir
B) daha bir әdәd mәhsul vahidinin istehsalı ilә әlaqәdar әlavә xәrclәrdir
C) mәhsul vahidinin istehsalına çәkilәn xәrclәrdir
D) vasitәçilәrin xәrclәridir
E) bütün mәhsul partiyasının istehsalı ilә әlaqәdar xәrclәrdir
649) Sual:Qiymәt әyrisi orta xәrclәrә toxunursa:
A) firma fasilәlәrlә mәnfәәt әldә edir

B) firma mәnfәәt әldә etmir
C) firma maksimum mәnfәәt әldә edir
D) firma ziyan çәkir
E) firma normal bazar mәnfәәti әldә edir
650) Sual:Sәnaye müәssisәlәrinin kommersiya fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәri:
A) madditexniki tәchizatın planlaşdırılması, lazımi materialların tәdarükat edilmәsi ilә bu planın reallaşdırılması, satışın planlaşdırılması, satış
planının yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsi
B) bazarın tutumunun öyrәnilmәsi, istehsal ehtiyatları üçün material resurslarının tәdarükat planının hazırlanması, hazır mәhsul satışının tәmin
edilmәsi
C) material resurslarının tәdarükatı, mәhsul çeşidinin vә satışının planlaşdırılması, mәhsul satışının tәşkili, pәrakәndә tijarәti kommersiya vasitәçilik
fәaliyyәtinin forması kimi
D) madditexniki tәchizatın tәşkilati strukturlarının yaradılması vә istehsal edilmiş mәhsulun satışı
E) marketinq vә menecment xidmәtinin formalaşması
651) Sual:Sәnaye müәssisәlәri özlәrinin tәşkili formalarına görә ayrılırlar:
A) bәlәdiyyә, dövlәt vә xüsusi
B) açıq vә qapalı
C) leqal vә qeyrileqal
D) özü idarә olunan (kolleqial idarәetmә) vә sahibkarlıq (tәkbaşına idarәetmә)
E) yuxarı inzibati orqanlar vә әmәk kollektivi tәrәfindәn idarә olunan
652) Sual:Mәhsul istehsalının nomenklatur genişliyi dәrәcәsinә görә müәssisәlәr aşağıdakı qruplara bölünür:
A) hәrbisәnaye kompleksi üçün dar yönümlü, daxili vә xarici bazarlarda satış üçün geniş çeşidli
B) standartlaşdırılmış, assosasiyalar vә fәrdilәşdirilmiş
C) istehsalın geniş, orta vә dar ixtisaslaşma sәviyyәsinә görә
D) vahid mәhsullu, üstünlük tәşkil edәn müәyyәn bir mәhsullu, texnoloci jәhәtdәn istehsala bağlanmış mәhsullu
E) geniş, әhatәli vә mәhdud çeşidli
653) Sual:Müәssisәlәrin tәsәrrüfat birliklәrinin әsas tiplәri:
A) әsas vә kömәkçi istehsallar

B) kooperativ vә assosasiya
C) sex, sahә, zavod
D) mühәndistexniki vә infrastruktur
E) Strateji alyansı, konsorsium, sәnayemaliyyә qrupları, holdinqlәr vә qeyrikommersiya (ittifaq vә assosasiyalar)
654) Sual:Müәssisәlәrdә material tәminatının cari pranlaşdırmasına daxildir:
A) әsas vә kömәkçi sex vә sahәlәrin madditexniki tәchizatının planlaşdırılması
B) әtraf mühitin marketinq tәdqiqi, mәhsul buraxılışının hәcmi vә nomenklaturasının planlaşdırılması, madditexniki tәchizat planının hazırlanması
vә reallaşdırılması
C) xammal vә materiallar bazarının tәdqiqi, müәssisәlәrin material resurslarına tәlәbatın müәyyәnlәşdirilmәsi, material resurslarının tәdarükat
planının tәrtibi vә tәdarükat sferasının dәyәr tәhlili
D) problemin qoyuluşu, tәdqiqatların aparılmasının element bazasının tәyin edilmәsi, bazar tәdqiqatlarının aparılması, madditexniki tәchizat vә satış
planlarının işlәnib hazırlanması
E) material resurslarına tәlәbatının aşkar edilmәsi üzrә tәdbirlәr kompleksi
655) Sual:Xammal, material, yanacaq vә enerji mәsrәfinin normalaşdırılması zamanı aşağıdakı metodlardan biri tәtbiq edilir:
A) ekstrapolyasiya, analiz vә sintez
B) proqrammmәqsәdli, balans
C) ekspert, uçotanalitik, logistik
D) ehtimal, inteqrativ, konkretlәşdirilmiş
E) analitikhesablama, tәcrübәeksperimental vә tәcrübәstatistik
656) Sual:Logistikanın tәşkilatı strukturunun yerinә yetirdiyi funksiyalar hansılardır:
A) sadalanan bütün cavablar doğrudur
B) sistemin formalaşması vә inkişafı
C) firmanın bazar siyasәti ilә әlaqәdar logistik strategiyanın formalaşması
D) sistemli idarәetmә
E) idaәetmә funksiyaları arasında qarşılıqlı әlaqәnin tәminatı
657) Sual:Mikrologistikanın әsas vәzifәsi nәdir:
A) bir müәssisәdә yaranan logistik problemlәri hәll ermәk

B) yükdaşımaların su vә dәniz nәqliyyatı ilә daşınmasının tәşkili
C) mәhsulgöndәrәn, istehlakçılar vә nәqliyyat tәşkilatlarının razılaşdırılmış fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi
D) milli bazarda idxal mәhsullarının axınını tәmin edәn iştirakçıların fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsi
E) iri limanlarda yüklәrin emalının tәşkili
658) Sual:Logistik funksiya:
A) bazarın kompleks tәdqiqi üzrә tәdbirlәr sistemidir
B) istehsal vә mübadilә sferasında material axınlarının idarә edilmәsinә istiqamәtlәnmiş tәsәrrüfat fәaliyyәtidir
C) müәyyәn bütövlük yaradan, birbirilә qarşılıqlı münasibәtdә olan elementlәr çoxluğudur
D) müәyyәn növ mәhsulların lazımi yerdә tәlәb olunan vaxtda minimum mәsrәflәrlә almaq üçün ayrıayrı fәaliyyәt növlәrinin mәjmusudur
E) logistik sistemin mәqsәdinin reallaşmasına istiqamәtlәnmiş logistik әmәliyyatların irilәşdirilmiş qrupudur
659) Sual:Geri qaytarılan tullantılara daxildir:
A) istehlakçılar tәrәfindәn tәlәb edilmәyәn
B) atmosferә atılan
C) tullantı tәsәrrüfatlarına yönәldilәn
D) texnika vә texnologiyanın müasir inkişaf sәviyyәsindә istifadә oluna bilmәyәn tullantılar
E) istehsal prosesi gedişindә itirilәn
660) Sual:Logistikanın bazis funksiyaları aşağıdakılardır:
A) kompyuter informasiya tәminatı
B) tәchizat,istehsal, satış
C) nәqliyyat, daşıma, anbarlaşdırma
D) qiymәtin әmәlәgәlmәsi, anbarlaşdırma, qablaşdırma
E) nәqliyyat, bölgü, informasiya
661) Sual:logistik әmәliyyatlar hansı xüsusiyyәtlәrinә görә tәsniflәşir:
A) Marketinq fәaliyyәtinә görә
B) Mülkiyyәt hüququnun dәyişdirilmәsi ilә
C) Tәchizat satış fәaliyyәtinә görә
D) Makro vә mikro sәviyyәyyә görә

E) Servis xidmәtinә görә
662) Sual:Açar logistik funksiyasına hansı element aiddir
A) Artıq yüklәmә
B) Qiymәtin әmәlәgәlmәsi
C) Boşaltma
D) Tәchizat
E) Tarazlaşdırma
663) Sual:Bazis funksiyasına hansı element aiddir
A) Yüklәrin emalı
B) Informasiya kompyuter tәminatı
C) Qiymәtin әmәlә gәlmәsi
D) Anbarlaşdırma
E) Tәchizat
664) Sual:Bazis funksiyasının tәrkib elementlәri hansılardır
A) Anbarlaşdırma
B) Tәchizat, istehsal, satış
C) Geri qaytarılan tullantıların yığılması
D) Ehtiyat hissәlәri
E) Ehtiyatların idarә edilmәsi
665) Sual:Firmanın uzunmüddәtli strateji mәqsәd vә vәzifәlәrini müәyyәnlәşdirәn vә bu әsasda qәrarlar qәbul edәn ilkin baza vә ya başlanğıc nöqtә
başa düşülür. Bu nәdir?
A) Sistem
B) Vәzifә
C) Missiya
D) Ideal
E) Mәqsәd

666) Sual:Açar logistik funksiyasına hansı element aiddir
A) Yüklәmә
B) Tәdarükatın idarә edilmәsi
C) Mәhsulların anbarlaşdırılması
D) Tәchizat
E) Istehsal
667) Sual:Aşağıdakılardan hansı element tәminedici funksiyaya aiddir
A) Bazara çıxarılma
B) Servis xidmәtinin göstәrilmәsi
C) Satış
D) Istehlakçı sifarişlәrinin idarә edilmәsi
E) Qiymәtin әmәlә gәlmәsi
668) Sual:Aşağıdakılardan hansı element tәminedici funksiyaya aiddir
A) Vasitәçilәrin seçilmәsi
B) Istehsalın planlaşdırılması
C) Mәhsulların anbarlaşdırılması
D) Qiymәtin әmәlә gәlmәsi
E) Strategiyaların seçilmәsi
669) Sual:Aşağıdakılardan hansı element tәminedici funksiyaya aiddir
A) Istehsal
B) Informasiyakompyuter tәminatı
C) Qablaşdırma
D) Tәchizat
E) Inteqrativ keyfiyyәt
670) Sual: Yeddi R miksinin mahiyyәti nәdir?
A) Bazarda baş verә bilәcәk dәyişikliklәrin proqnozlaşdırılması
B) Az mәsrәflәrlә konkret istehlakçının müәyyәn edilmiş müәyyәn edilmiş vaxtda vә lazımi yerdә tәlәb olunan keyfiyyәtdә vә verilәn kәmiyyәtdә

zәruri mәhsullarla tәmin edilmәsindәn ibarәtdir
C) Tәkrarlanan istehsal proseslәri
D) Hәr bir nomenklaturadan kiçik hәcmdә mәmulat istehsalı prosesi
E) Firmanın uzunmüddәtli strategiyası
671) Sual:Logistikanın hansı mühitlәri var
A) Paralel
B) Daxili, xarici
C) Perpendikulyar
D) Üfiqi vә şaquli
E) Giriş vә çıxış
672) Sual:İtәlәmә strategiyasının әsasını tәşkil edәm nәdir
A) Hәr bir situasiyaya tez reaksiya vermә
B) Topdan vә pәrakәndәsatış ticarәtini hәyata keçirәn vasitәçilәrlә istehsalçılar arasında kooperasiya әlaqәlәri tәşkil edir
C) Mәhsulların göndәrilmәsi
D) Marketinq strategiyasının hazırlanması vә tәtbiqi
E) Istehsaldaxili logistika ilә әmәli menecment arasında әlaqәlәin olması
673) Sual:Yeddi R miksi müәssisә üçün önәmlidir çünki...
A) Yeni mәhsullar istehsal edәcәk
B) Onun sayәsindә minimum mәsrәflәrlә maksimum keyfiyyәtli mәhsul hazırlayacaq
C) Mәhsulları anbara yerlәşdirәcәk
D) Ehtiyatları maksimum şәkildә әldә edәcәk
E) Yeni strategiyalar yaradacaq
674) Sual:Biznesin tәşkili sәviyyәsindә logistik funksiyalar arasında mütәxәssislәr neçә funksiya fәrqlәndirirlәr?
A) 9
B) 3
C) 5
D) 8

E) 7
675) Sual:Aşağıdakılardan hansı logistik funksiyalara daxildir?
A) Modellәşdirici
B) Bazis, açar, tәminedici
C) Әlaqәlәndirici
D) Dәstәklәyici
E) Heç biri
676) Sual:Verilәnlәrdәn hansı istehsaldaxili amillәrdәn biri hesab edilir:
A) Tәdarükatın formaları
B) Istehsal vә anbar sahәlәrinin tikinti konstruktor xüsusiyyәtlәri
C) Mәhsulgöndәrәnlәri sayı
D) Kommersiyanın idarә edilmәsi
E) Material komplekslәrinin göndәrilmәsi
677) Sual:Logistik funksiyalarda istehsalbölgü proseslәri neçә kateqoriyaya bölünür:
A) 2
B) 3
C) 6
D) 9
E) 4
678) Sual:Verilәnlәrdәn istehsalbölgü proseslәrinә aid olan kateqoriyalardan hansı düzgündür:
A) Hazır mәhsulların fiziki bölüşdürülmәsi
B) Tәkrarlanan istehsal proseslәri
C) Mәhsulgöndәrәn vә istehlakçı bazarının tәhlili
D) Nәqliyyat növünün seçilmәsi
E) Material axının optimal hәrәkәti
679) Sual:Verilәnlәrdәn hansı istehsaldaxili amillәrdәn biri hesab edilir:

A) Tәdarükatın formaları
B) Istehsalın tәşkili formaları
C) Mәhsulgöndәrәnlәri sayı
D) Kommersiyanın idarә edilmәsi
E) Material komplekslәrinin göndәrilmәsi
680) Sual:Verilәnlәrdәn hansı istehsaldaxili amillәrdәn biri hesab edilir:
A) Tәdarükatın formaları
B) Müәssisәnin baş planı
C) Mәhsulgöndәrәnlәri sayı
D) Kommersiyanın idarә edilmәsi
E) Material komplekslәrinin göndәrilmәsi
681) Sual:Verilәnlәrdәn hansı istehsaldaxili amillәrdәn biri hesab edilir:
A) Tәdarükatın formaları
B) Texnoloji avadanlıqların dәstlәşdirilmәsi
C) Mәhsulgöndәrәnlәri sayı
D) Kommersiyanın idarә edilmәsi
E) Material komplekslәrinin göndәrilmәsi
682) Sual:Logistik әmәliyyatlar hansı әlamәtlәrinә görә fәrqlәnirlәr?
A) Birtәrәfli
B) Daxili vә xarici
C) Üfüqi vә şaquli
D) Giriş
E) Çıxış
683) Sual:Konseptual baxımdan verilmiş logistik funksiyalardan hansı doğrudur?
A) Çıxış
B) Sistem yaradan
C) Daxili vә xarici

D) Üfüqi vә şaquli
E) Giriş
684) Sual:Konseptual baxımdan verilmiş logistik funksiyalardan hansı doğrudur?
A) Çıxış
B) Inteqrativ
C) Daxili vә xarici
D) Üfüqi vә şaquli
E) Giriş
685) Sual:Konseptual baxımdan verilmiş logistik funksiyalardan hansı doğrudur?
A) Çıxış
B) Tәnzimlәyici
C) Daxili vә xarici
D) Üfüqi vә şaquli
E) Giriş
686) Sual:Konseptual baxımdan verilmiş logistik funksiyalardan hansı doğrudur?
A) Çıxış
B) Nәticәlәndirici
C) Daxili vә xarici
D) Üfüqi vә şaquli
E) Giriş
687) Sual:Logistik әmәliyyatların vә funksiyaların hәcminә tәsir edәn amillәrdәn hansı tәsnifat әlamәti verilmişdir:
A) Anbar daxili amillәr
B) Sahә mәnsubiyyәtli amillәr
C) Texnoloji amillәr
D) Tәdarük amillәri
E) Nәticәlәndirici amillәr

688) Sual:Logistik әmәliyyatların vә funksiyaların hәcminә tәsir edәn amillәrdәn hansı tәsnifat әlamәti verilmişdir:
A) Anbar daxili amillәr
B) Regional xarakterli amillәr
C) Texnoloji amillәr
D) Tәdarük amillәri
E) Nәticәlәndirici amillәr
689) Sual:Logistik әmәliyyatların vә funksiyaların hәcminә tәsir edәn amillәrdәn hansı tәsnifat әlamәti verilmişdir:
A) Anbar daxili amillәr
B) Istehsaldaxili amillәr
C) Texnoloji amillәr
D) Tәdarük amillәri
E) Nәticәlәndirici amillәr
690) Sual:Aşağıda verilmiş logistik menecment funksiyalarından hansı düzgün verilmişdir:
A) Idarәetmә
B) İnvestisiya
C) Mәlumat
D) Texnoloji
E) Nәticәlәndirici
691) Sual:Aşağıda verilmiş logistik menecment funksiyalarından hansı düzgün verilmişdir:
A) Idarәetmә
B) İnnovasiya
C) Müdafiәedici
D) Texnoloji
E) Nәticәlәndirici
692) Sual:Aşağıda verilmiş logistik menecment funksiyalarından hansı düzgün verilmişdir:
A) Idarәetmә
B) .Maliyyә

C) Müdafiәedici
D) Texnoloji
E) Nәticәlәndirici
693) Sual:Verilәnlәrdәn istehsalbölgü proseslәrinә aid olan kateqoriyalardan hansı düzgündür:
A) Hazır mәhsulların fiziki bölüşdürülmәsi
B) Hәr bir nomenklaturadan kiçik hәcmdә mәmulat istehsalı prosesi
C) Mәhsulgöndәrәn vә istehlakçı bazarının tәhlili
D) Nәqliyyat növünün seçilmәsi
E) Material axının optimal hәrәkәti
694) Sual:Verilәnlәrdәn istehsalbölgü proseslәrinә aid olan kateqoriyalardan hansı düzgündür:
A) Hazır mәhsulların fiziki bölüşdürülmәsi
B) Hәr bir nomenklaturadan böyük hәcmdә mәmulat istehsalı prosesi
C) Mәhsulgöndәrәn vә istehlakçı bazarının tәhlili
D) Nәqliyyat növünün seçilmәsi
E) Material axının optimal hәrәkәti
695) Sual:Aşağıda verilmiş logistik menecment funksiyalarından hansı doğrudur :
A) Idarәetmә
B) İnformasiya
C) Müdafiәedici
D) Texnoloji
E) Nәticәlәndirici
696) Sual:Aşağıda verilmiş logistik menecment funksiyalarından hansı doğrudur :
A) Idarәetmә
B) Tәdarükat
C) Müdafiәedici
D) Texnoloji
E) Nәticәlәndirici

697) Sual:Aşağıda verilmiş logistik menecment funksiyalarından hansı doğrudur :
A) Idarәetmә
B) İstehsal vә satış
C) Müdafiәedici
D) Texnoloji
E) Nәticәlәndirici
698) Sual:Verilәnlәrdәn hansı istehsaldaxili amillәrdәn biri hesab edilir:
A) Tәdarükatın formaları
B) Hazır mәhsulların parametrlәri
C) Mәhsulgöndәrәnlәri sayı
D) Kommersiyanın idarә edilmәsi
E) Material komplekslәrinin göndәrilmәsi
699) Sual:Verilәnlәrdәn hansı istehsaldaxili amillәrdәn biri hesab edilir:
A) Tәdarükatın formaları
B) Hazır mәhsul buraxılışının hәcmi
C) Mәhsulgöndәrәnlәri sayı
D) Kommersiyanın idarә edilmәsi
E) Material komplekslәrinin göndәrilmәsi
700) Sual:Verilәnlәrdәn hansı istehsaldaxili amillәrdәn biri hesab edilir:
A) Tәdarükatın formaları
B) Material komplekslәrinin göndәrilmәsi
C) Kommersiyanın idarә edilmәsi
D) Mәhsulgöndәrәnlәri sayı
E) Istehsalın tipi

