AAA_3027#01#Q16#01 Eduman testinin sualları
Fәnn : 3027 Maşın vә avadanlıqların qiymәtlәndirilmәsi
1 Obyektin gәtirdiyi daimi gәlirin, onun dәyәrinә nisbәti kimi ölçülmәklә, hәm dә tәkcә, kapital
qoyuluşunun faydalılığını deyil, onun dәyәrinin qaytarılmasını da nәzәrdә tutur .Bu :?

•

diskontlaşdırılma dәrәcәsi
investisiya xәrclәri
kapitallaşma әmsalı
bütün variantlar doğrudur.
Sahibkar mәnfәәfti

2 әgәr müәyyәn vaxt әrzindә nәzәrdә tutulan gәlir dәyişirsә, qeyribәrabәr formada daxil olursa, bu
zaman qiymәtlәndirici istifadә edir :?

•

Bәrabәr sәmәrәli funksional analoq metodu
Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu
Әrazi indekslәri metodu
bütün variantlar yalnışdır
Gәlirin kapitallaşdırılması metodu

3 әgәr proqnozlaş¬dırılan müddәt әrzindә nәzәrdә tutulan gәlir әsasәn dәyişmәz, yәni cari sәviyyәsinә
uyğun qalırsa, onda qiymәtlәndirici :

•

Bәrabәr sәmәrәli funksional analoq metodu
Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu
Әrazi indekslәri metodu
bütün variantlar yalnışdır
Gәlirin kapitallaşdırılması metodu

4 Gәlir yanaşmasında qiymәtlәndirmәnin aparılması zamanı birinci mәrhәlә ibarәtdir:

•

әmlak bazarının dinamikasının tәhlili әsasında natamam yüklәnmә vә alınmamış icarә haqlarından itkilәrin
qiymәtlәndirilmәsidir.
faktiki xәrclәrin tәrkibi yaxud müvafiq bazarda tipik xәrclәrin hәcmi tәhlil olunaraq, qiymәtlәndirmә
obyektinin istismarı üzrә xәrclәrin hesablanması mәsәlәlәri әhatә olunur.
müqayisә olunan obyektlәrin icarәsi bazarında cari dәrәcәlәrin tәhlili әsasında ümumi potensial gәlirin (ÜDQ)
qiymәtlәndirilmәsidir.
bütün variantlar yalnışdır
hesablanmış xalis әmәliyyat gәliri (XӘG) bir sıra üsullarla obyektin cari dәyәrinә çevrilir.

5 Gәlir yanaşmasında qiymәtlәndirmәnin aparılması zamanı ikinci mәrhәlә ibarәtdir:

•

hesablanmış xalis әmәliyyat gәliri (XӘG) bir sıra üsullarla obyektin cari dәyәrinә çevrilir.
müqayisә olunan obyektlәrin icarәsi bazarında cari dәrәcәlәrin tәhlili әsasında ümumi potensial gәlirin (ÜDQ)
qiymәtlәndirilmәsidir.
әmlak bazarının dinamikasının tәhlili әsasında natamam yüklәnmә vә alınmamış icarә haqlarından itkilәrin
qiymәtlәndirilmәsidir.
bütün variantlar yalnışdır
faktiki xәrclәrin tәrkibi yaxud müvafiq bazarda tipik xәrclәrin hәcmi tәhlil olunaraq, qiymәtlәndirmә
obyektinin istismarı üzrә xәrclәrin hesablanması mәsәlәlәri әhatә olunur.

6 Gәlir yanaşmasında qiymәtlәndirmәnin aparılması zamanı üçüncü mәrhәlә ibarәtdir:
hesablanmış xalis әmәliyyat gәliri (XӘG) bir sıra üsullarla obyektin cari dәyәrinә çevrilir.

•

müqayisә olunan obyektlәrin icarәsi bazarında cari dәrәcәlәrin tәhlili әsasında ümumi potensial gәlirin (ÜDQ)
qiymәtlәndirilmәsidir.
әmlak bazarının dinamikasının tәhlili әsasında natamam yüklәnmә vә alınmamış icarә haqlarından itkilәrin
qiymәtlәndirilmәsidir.
bütün variantlar yalnışdır
faktiki xәrclәrin tәrkibi yaxud müvafiq bazarda tipik xәrclәrin hәcmi tәhlil olunaraq, qiymәtlәndirmә
obyektinin istismarı üzrә xәrclәrin hesablanması mәsәlәlәri әhatә olunur.

7 Gәlir yanaşmasında qiymәtlәndirmәnin aparılması zamanı üçüncü mәrhәlә ibarәtdir:

•

müqayisә olunan obyektlәrin icarәsi bazarında cari dәrәcәlәrin tәhlili әsasında ümumi potensial gәlirin (ÜDQ)
qiymәtlәndirilmәsidir.
faktiki xәrclәrin tәrkibi yaxud müvafiq bazarda tipik xәrclәrin hәcmi tәhlil olunaraq, qiymәtlәndirmә
obyektinin istismarı üzrә xәrclәrin hesablanması mәsәlәlәri әhatә olunur.
hesablanmış xalis әmәliyyat gәliri (XӘG) bir sıra üsullarla obyektin cari dәyәrinә çevrilir.
bütün variantlar yalnışdır
әmlak bazarının dinamikasının tәhlili әsasında natamam yüklәnmә vә alınmamış icarә haqlarından itkilәrin
qiymәtlәndirilmәsidir.

8 NVnin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi üzrә bağlanmış müqavilәni kim ilә birgә müәyyәn edilir?

•

mühәndislә
sığortaçı ilә
xidmәti sifariş edәnlә
ekspert ilә
avtotexnik ilә

9 Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәrinin xәrc yanaşması ilә hesablanmasında istifadә olunan Obyektin
tikintisinә sәrf olunan birbaşa xәrclәrin parametri:

•

qiymәtlәndirilәn obyektdә podrat tikinti işlәrinin ödәnilmәsi haqda mühasibat cәdvәllәri әsasında aparılır.
qiymәtlәndirmә tikintiquraşdırma işlәri üzrә xәrc smetasının tәrtibini vә podratçının mәnfәәtinin hesaba
alınmasını nәzәrdә tutur
tikinti layihәsinin bir hissәsi olan smeta mövcud olduqda tәtbiq olunur
tәtbiqi sәriştәli alıcının obyektә görә eyni faydalılığı olan başqa mülkiyyәt obyektinin alınmasına çәkәcәyi
xәrcdәn artıq pul ödәmәyәcәyi barәdә müddәaya әsaslanır
tikinti analoqunun göstә¬ricisi vahidinin dәyәri әsasında qiymәtlәndirmәnin aparılmasıdır.

10 Gözlәnilmә prinsipinә daha çox istinad edililәn yanaşma :?

•

Xәrc
Gәlir
Müqayisә
bütün cavablar yalnışdır
hәm müqayisә, hәm xәrc

11 Nәqliyyat vasitәsinin cari dәyәri proqnozlaşdırılan dövrdә ondan istifadә etmәklә gәlәcәk gәlirlәr
vә proqnozlaşdırılan dövrdәn sonra onun satılmasından әldә edilәn mәdaxillәr kimi hesablanır. Bu :?

•

Gәlirin birbaşa kapitallaşdırılması metodu
Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu
Bәrabәr sәmәrәli funksional analoq metodu
bütün variantlar yalnışdır
Әrazi indekslәri metodu

12 ANVnin gәtirdiyi gәlirin qiymәtlәndirilmәsi vә qiymәtlәndirmә anında onun dәyәrinin
kapitallasdırılmasını nәzәrdә tutur. Bu :?

•

Әrazi indekslәri metodu
Bәrabәr sәmәrәli funksional analoq metodu
Gәlirin birbaşa kapitallaşdırılması metodu
bütün variantlar yalnışdır
Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu

13 Bu metod xalis gәliri (mәnfәәti) hesablamadan, Qiymәtlәndirmә obyektinin kömәyilә Qiymәti
mәlum olmayan aralıq işlәri (әmәliyyatları) yerinә yetirmәklә dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsinә imkan
verir.Bu :?

•

Әrazi indekslәri metodu
Gәlirin birbaşa kapitallaşdırılması metodu
Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu
Bәrabәr sәmәrәli funksional analoq metodu
bütün variantlar yalnışdır

14 Qiymәtlәndirmә, statistik müsahidә nәticәsindә alınan NVnin bazar dәyәrlәrinin әdәdi
qiymәtlәrinin statistik mәcmusu әsasında hesablanaraq aparılır. Bu hansı yanaşma metodudur :?

•

Müqayisә yanaşması – Birbaşa metod
Gәlir yanaşması  Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu
Müqayisә yanaşması –Dolayı metod
xәrc yanaşması  Әrazi indekslәri metodu
Gәlir yanaşması  Gәlirin birbaşa kapitallaşdırılması metodu

15 NVnin bazar dәyәri (qiymәtlәndirmә hesablamalarının birbasa metodu ilә alınan) qiymәtlәndirmә
funksiyası kimi hesablanır. Bu hansı yanaşma metodudur :?

•

Müqayisә yanaşması – Birbaşa metod
Gәlir yanaşması  Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu
Müqayisә yanaşması –Dolayı metod
xәrc yanaşması  Әrazi indekslәri metodu
Gәlir yanaşması  Gәlirin birbaşa kapitallaşdırılması metodu

16 Analoqların bazar dәyәri barәdә müqayisә vә tәhlillәrin aparılması prosesi müqayisә yanaşmasının
tәtbiqi ilә qiymәtlәndirmә prosesi¬nin neçenci mәrhәlәsini әhatә edir ?

•

ikinci
beşinci
birinci
heç biri
altıncı

17 Müvafiq müqayisә vahidlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi prosesi müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә
qiymәtlәndirmә prosesi¬nin neçenci mәrhәlәsini әhatә edir?

•

üçüncü
ikinci
birinci
beşinci
dördüncü

18 әmlak bazarında analoji qiymәtlәndirmә obyektlәri üzrә vәziyyәtin tәhlili üçün mәlumatların
seçilmәsi prosesi müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә qiymәtlәndirmә prosesi¬nin neçenci mәrhәlәsini
әhatә edir?

•

•

birinci
dördüncü
ikinci
heç biri
altıncı

19 Müqayisә obyektlәri üzrә tәshih olunmuş dәyәr gös¬tәricilәri sırasının vahid göstәriciyә, yaxud
qiymәtlәn¬dirmә obyektinin dәyәri diapazonuna gәtirilmәsi prosesi müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә
qiymәtlәndirmә prosesi¬nin neçenci mәrhәlәsini әhatә edir:?

•

altıncı
ikinci
birinci
heç biri
üçüncü

20 Müqayisә vahidlәrinin dәyәrinin müqayisә elementlәri üzrә tәshihinin aparılması prosesi müqayisә
yanaşmasının tәtbiqi ilә qiymәtlәndirmә prosesi¬nin neçenci mәrhәlәsini әhatә edir:?

•

beşinci
üçüncü
birinci
altıncı
ikinci

21 Zәruri müqayisә elementlәrinin seçilmәsi prosesi müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә
qiymәtlәndirmә prosesi¬nin neçenci mәrhәlәsini әhatә edir:?

•

dördüncü
ikinci
birinci
beşinci
üçüncü

22 Boş torpaq sahәlәrinin satışlarının tәhlili üçün istifadә olunan müqayisә vahidlәri bunlardır:

•

torpaq sahәsi vahidinin qiymәti;
torpaq sahәsinin qiymәti.
yolboyu sahәnin frontal uzunluğu vahidinin qiymәti;
hamısı
heçbiri

23 әmlakın әldә edilmә¬sinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis bazar şәrtlә¬rindәn
kәnarlaşması hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar sırasından
çıxarmağa, yaxud onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir Bu hansı әsas
müqayisә elementidir:?

•

satış şәrtlәri elementi
Ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları elementi
Aktivlәrin әldә edilmәsi zamanı maliyyә hesablaşmalarının şәrtlәri elementi
Qiymәtlәndirmә obyektinin fiziki xüsusiyyәtlәri elementi
Әmlakın yerlәşdiyi әrazi elementi

24 NV  nin aşınması sәviyyәsi hәr il istismar xәrclәrinin nә qәdәri qәbul olunur?

•

•

8%
15%
10%
22%
20%

25 Tәshih etmәklә normativ metodla ANV  nin fiziki aşınması hesablanarkәn aşağıdakı
göstәricilәrdәn biri istifadә olunmur :

•

Qiymәtlәndirmә tarixinә ANV  nin istismar müddәtinin әvvәlindәn etdiyi faktiki yürüş, min km;
ANV  nin modifikasiyasından vә onun işinin tәşkilindәn asılı olaraq silinәnәdәk normativ yürüşün (normativ
xidmәt müddәtinin) tәshih әmsalı;
İstismar şәraitindәn asılı olaraq silinәnәdәk normativ yürüşün (normativ xidmәt müddәtinin) tәshih әmsalı;
Tәbii – iqlim şәraitindәn asılı olaraq silinәnәdәk normativ yürüşün (normativ xidmәt müddәtinin) tәshih
әmsalı.
Zәdәlәnmәlәr vә qüsurlardan asılı olan şinlәrin әlavә aşınması әmsalı;

26 Zәdәlәnmә nәticәsindә NV  nın dәyәrinin azalmasının tәyin edilmәsi bölmәsindә nә verilir?

•

Burada işin icrasına qoyulan әsas tәlәblәr vә onların yerinә yetirilmә qaydaları verilir.
Burada NV  nin vә ya ona dәyәn zәrәrin qiymәtlәndirilmәsi izah olunur, zәruri olan işlәrin növlәri xarakterizә
edilir
Burada qiymәtlәndirmә obyektinin qalıq (hәqiqi) dәyәrinin tәyin edilmәsindә әlaqәlәndirmә düsturu vә onun
faktiki qiymәtlәndirilmәsinin aparılması şәrtlәri verilir.
Burada NV  yә vurulmuş zәrәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün tövsiyyәlәr verilir.
Burada NV yә dәyәn zәrәrin vә onun tәrkib hissәlәrinin hesablanması düsturları verilir.

27 NV  nin qalıq dәyәri hesablanarkәn aşağıdakı göstәricilәrdәn biri istifadә olunmur :

•

yürüşünә vә ya xidmәt müddәtinә görә NV  nin dәyәrinin tәshih әmsalı;
ANV  nin istismardan çıxarıldığı tarixdәn qiymәtlәndirmә tarixinә qәdәr keçәn vaxt, il;
әlavә avadanlığın quraşdırlması dәyәrini nәzәrә almaqla dәyәri;
NV  nin baza komplektinin vәziyyәti ilә müqayisәdә olmayan hissәlәrin quraşdırılması ilә birlikdә dәyәri.
istismar qüsurlarının aradan qaldırılması xәrclәri;

28 NV  nin istismar qüsurlarının dәyәrinә hansı xәrclәr daxil edilir: 1.istismar qüsurlarını aradan
qaldırmaq üçün tәmir işlәrinin dәyәri; 2.istismar qüsurlarını aradan qaldırmaq üçün tәlәb olunan
materialların dәyәri; 3.istismar qüsurlarını aradan qaldırmaq üçün tәlәb olunan ehtiyat hissәlәrinin
dәyәridir. 4. istismar qüsurlarını aradan qaldırmaq üçün lәğvetmә dәyәri;

•

1,2,4
2,3,4
1,3,4
heç biri
1,2,3

29 әksәr MDB ölkәlәrindә, o cümlәdәn Azәrbaycan Respublikasında istifadә edilәn normativ aktın
ümumi müddәalar bölmәsindә nә verilir?

•

Burada NV yә dәyәn zәrәrin vә onun tәrkib hissәlәrinin hesablanması düsturları verilir.
Burada NV  yә vurulmuş zәrәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün tövsiyyәlәr verilir.
Burada NV  nin vә ya ona dәyәn zәrәrin qiymәtlәndirilmәsi izah olunur, zәruri olan işlәrin növlәri xarakterizә
edilir, bәzi anlayışlar tәsdiq olunur, bir sıra qayda vә üsullar reqlamentlәşdirilir
Burada qiymәtlәndirmә obyektinin qalıq (hәqiqi) dәyәrinin tәyin edilmәsindә әlaqәlәndirmә düsturu vә onun
faktiki qiymәtlәndirilmәsinin aparılması şәrtlәri verilir.
Burada işin icrasına qoyulan әsas tәlәblәr vә onların yerinә yetirilmә qaydaları verilir.

30 әksәr MDB ölkәlәrindә, o cümlәdәn Azәrbaycan Respublikasında istifadә edilәn normativ aktın
NV  nin dәyәrinin tәyin edilmәsi bölmәsindә nә verilir?

•

Burada verilәn sәnәdin digәr hüquqi sәnәdlәrlә uzlaşması şәrti verilir, sәnәd dövriyyәsi, onun mәzmunu,
verilmәsinin vә müraciәtin tәsdiqi qaydalar xarakterizә edilir.
Burada NV  nin vә ya ona dәyәn zәrәrin qiymәtlәndirilmәsi izah olunur, zәruri olan işlәrin növlәri xarakterizә
edilir, bәzi anlayışlar tәsdiq olunur, bir sıra qayda vә üsullar reqlamentlәşdirilir
Burada NV yә dәyәn zәrәrin vә onun tәrkib hissәlәrinin hesablanması düsturları verilir.
Burada işin icrasına qoyulan әsas tәlәblәr vә onların yerinә yetirilmә qaydaları verilir.
Burada NV  yә vurulmuş zәrәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün tövsiyyәlәr verilir.

31 Aşağıdakı ifadәlәrdәn biri sәhvdir:

•

NV  nin baza komplektlәşdirilmәsi onların istehsalının texniki şәraiti ilә tәyin olunur vә bir qayda olaraq NV
 nin dәyәri barәdә rәsmi kataloqlarda göstәrilir;
Şinlәr vә akkumlyator batareyaları kimi tez aşınan elementlәrin köhnәlmәsi ayrıca olaraq xüsusi metodika
әsasında tәyin olunur.
Qiymәtlәndirmәyә tәqdim olumuş NV  nin hissәlәrindә çatışmamazlıq olduqda belә NV  nin dәyәri, onun
çatışmayan hissәlәrinin, köhnәlmәsinin vә quraşdırılmasının dәyәri qәdәr azalır.
NV  yә baxış nәticәsindә güzәştlәr vә әlavәlәr onun qalıq dәyәrini tәyin edәn düsturla ilә hesablanır.
Әgәr NV xaricdәn gәtirilibsә (idxal olunubsa) belә hallarda gömrük ödәnişlәri dә nәzәrә alınmamalıdır;

32 Aşağıdakı ifadәlәrdәn biri sәhvdir:

•

Qiymәtlәndirmә tarixinә ANV  nin sәmәrәli yürüşü vә yaşı onun texniki vәziyyәtinin diaqnostikasının
nәticәlәrinә görә tәyin edilir.
ANV  nin texniki vәziyyәtini nәzәrә almaqla, fiziki aşınmanın hesablanması metodu daha dәqiq vә
әsaslandırılmış hesab edilir.
Hüquqi şәxslәrә mәxsus ANV  nin fiziki aşınmasının qiymәtlәndirilmәsi üçün ayrıayrı hallarda
amortizasiyanın әlavә edilmәsi metodu tәtbiq edilir.
Qiymәtlәndirmә tarixinә istismar müddәtinin әvvәlindәn ANV  nin faktiki yürüşü spidometrә görә müәyyәn
edilir.
Yol hәrәkәtinin tәhlükәsizlik şәrtinә görә avtomobil şinlәrinin protektorunun minimal buraxıla bilәn
hündürlüyü (qalıınlığı) minik avtomobillәri üçün  3,6 mmdir.

33 Aşağıdakı ifadәlәrdәn biri sәhvdir:

•

Elә NV  lәr vardır ki, onların qiymәtlәndirilmәsindә yürüş nәzәrә alınmır.
NV  nin әsaslı tәmir olunmuş hissәlәrinin aşınması analoji yeni vasitәlәrin resurslarının sәviyyәsindәn 20%
artıq olur.
NV  nin aşınması sәviyyәsi hәr il istismar xәrclәrinin 30 %ә qәdәri kimi qәbul olunur.
Qiymәtlәndirmәyә tәqdim olumuş NV  nin hissәlәrindә çatışmamazlıq olduqda belә NV  nin dәyәri, onun
çatışmayan hissәlәrinin, köhnәlmәsinin vә quraşdırılmasının dәyәri qәdәr azalır.
NV  nin baza komplektlәşdirilmәsi onların istehsalının texniki şәraiti ilә tәyin olunur vә bir qayda olaraq NV
 nin dәyәri barәdә rәsmi kataloqlarda göstәrilir.

34 "Bazar dәyәri nәdir" sualına aşağıda verilәn variantların hansı uyğundur?

•

kredit almaq mәqsәdilә girov qoyulan qiymәtlәndirmә obyektin dәyәridir
sәrmayeçinin mәqsәdli,tәlәbatını ödәmәk üçün hәmin obyektdәn gözlәnilәn gәliri nәzәrә almaqla ödәyә
bilәcәyi әn yüksәk qiymәtdir
obyektin ehtimal olunan satışı deyil,ondan istifadә xarakterinin,yәni sәmәrәliliyinin dәyişmәsi, xüsusilә dә
artırılmasıdır
sәriştә ilә öz mәnafeyini güdәrәk vә könüllü әqdә gedәn müstәqil alıcı vә müstәqil satıcı arasında qarşılıqlı
marketinq aparılmasından sonra kommersiya sövdәlәşmәlәri nәticәsindә әmlakın әldәnәlә keçmәsini nәzәrdә
tutan pul mәblәğindә bәrabәr olaraq hesablanmış kәmiyyәtdir
hesabdan silinmiş aktivlәrin sonradan aktivlәrin sonradan istehsal mәqsәdlәri üçün istifadәsi deyil,yalnız
onların tәrkibindә olan maddi әşya elementlәrinin toplusu kimi açıq satışından әldә olunacaq gözlәnilәn tipik
mәblәğ nәzәrdә tutulur

35 Azәrbaycan Respublikasının "Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında" qanuna әsasәn ANVnin
qiymәtlәndirilmәsinin mәqsәdlәrinә verilәnlәrdәn hansı aid deyil:

•

boşanan әrarvadın vә ya hәr ikisinin tәlәbi ilә әmlakın bölüşdürülmәsi zamanı bu әmlakın dәyәri haqqında
mübahisә yarandıqda
vәrәsәlik mәsәlәlәri ilә bağlı mübahisәlәrin hәlli zamanı
sәhmdar cәmiyyәtlәrin birlәşdirilmәsi vә ya ayrılması zamanı onlara mәxsus әmlakın dәyәri haqqında
mübahısә yarandıqda
ANVnin texniki sәnәdlәşdirilmәsi zamanı
dövlәt vә bәlәdiyyә әmlakı satıldıqda vә ya borc öhdәliklәri ilә bağlı olaraq başqasına verildikdә

36 Tam bәrpa dәyәri nәdir?

•

obyektin ehtimal olunan satışı deyil, ondan istifadә xarakterinin, yәni sәmәrәliliyinin dәyişmәsi, xüsusilә
artırılmasıdır
kredit almaq mәqsәdi ilә girov qoyulan qiymәtlәndirmә obyektin dәyәridir
qiymәtlәndirmә tarixindә, qiymәtlәndirmә yerindә, qiymәtlәndirilәn ANVyә tam oxşar vә ya analoq olan tәzә
ANVnin dәyәridir
ehtimal olunan dәyәrdir
xidmәtin dәyәridir

37 Bu cavablardan hansının açıqlaması düzgün deyil?

•

EXW(Franko Zavod ExWorks) şәrti.Bu şәrtә görә satıcı öz müәssisәndә әmtәәni alıcıya tәhvil verәrәk
özünün qarşısında duran öhdәliyini yerinә yetirmiş olur.
DUTİL obyektin bәrpa dәyәrini bәrpa artım İndekslәri Toplusu üzrә daha tez müәyyәnlәşdirmәk olar. Tәlәb
olunan şәrtlәr tәmin edildikdә, qiymәtlәndirici üçün hәmin topludan istifadә edilmәsi daha önәmli olur
FCA ( Frankoyük daşıyan FREE CARRİER) şәrti.Bu şәrtә görә satıcı әmtәәni daşıma üçün gömrük
rüsumlarını ödәdikdәn sonra razılaşdırılan mәntәqәdә yük daşıyana tәhvil verir vә özünün öhtәliyini yerinә
yetirmiş olur
CİF şәrti (insuranse, freightdәyәr, sığortalanma vә fraxt) CFR şәrtinә verilәn öhdәliklәri vә daşınma zamanı
әmtәәnin zәdәlәnmәlәrdәn vә ya zay olmadan risklәrin dәniz sığortalanmasını tәmin edir.Satıcı sığorta
müqavilәsini bağlayır vә sığorta edәnә sığorta mükafat ödәyir
FAS şәrtinә (free alongside shipgәminin bortu yanında (boyunca )azaddır) görә satıcı әmtәәni (ANVni)
limana gәmi boyunca (yanında) yerlәşdirilmәlidir.Hәmin andan satıcının öhdәliklәri bitmiş hesab olunur.Bu
andan alıcı әmtәәni zәdәlәnmәsi vә ya zay olması ilә bağlı bütün risklәri vә mәsrәflәri öz üzәrinә götürmәlidir

38 Mәnәvi aşınma nәticәsindә :

•

NV  in qalıq dәyәri aşağı düşür
NV  in qalıq dәyәri әvvәl aşağı düşür sonra yüksәlir
NV  in qalıq dәyәri yüksәlir
bütün cavablar doğrudur
NV  in qalıq dәyәri ilә mәnәvi aşınma arasında heç bir әlaqә yoxdur

39 Nәqliyyat vasitәsinin bazar dәyәri:

•

Ehtiyyatını işlәyәn vә silinәn NV  nin vә hәmçinin qәzalar, tәbii fәlakәtlәr vә digәr xarici tәsirlәr nәticәsindә
aldığı zәdәlәnmәdәn sonra bәrpa edilmәsi mümkün olmayan NVnin dәyәridir.
Rәqabәt şәraitindә açıq bazarda sövdәlәşmәnin tәrәflәrinin düşünәrәk hәrәkәt etdiyi, lazım olan bütün
informasiyalara malik olduğu vә hәmçinin sövdәlәşmә qiymәtinә hәr hansı bir fövqәladә öhdәlik tәsir
etmәdikdә, nәqliyyat vasitәsinin satışının әn çox ehtimal olunan qiymәtidir
Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir.
NV  nin zәdәlәnmәsinin aradan qaldırılması dәyәri әmәk vә material xәtclәrini, üstәlik xәrclәri, vergilәri vә
digәr mәcburi ödәmәlәri vә hәmçinin mәnfәәti özündә birlәşdirir.
NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir.

40 Mәhdudlaşdırılmış bazarda nәqliyyat vasitәsinin dәyәri:

•

Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir.
Açıq bazarda satışı mümkün olmayan vә ya NV  nin açıq satışının müraciәti üçün lazım olan xәrclәrlә
müqayisәdә әlavә xәrclәr tәlәb edәn NV  nin dәyәridir. Bu metod konstruktiv vә ekoloji meyarlar, xüsusi
funksional tәyinatına vә s. görә uyğun mövcud qanunvericilik aktları ilә istismarı mәhdudlaşdırılan vә ya
qadağan edilәn NV  nin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә edilir.
NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir.
Tәmir (bәrpa) üzrә ayrı  ayrı işlәr apardıqdan sonra NV nin hәndәsi parametrlәrinin, konstruksiya
materiallarının, fiziki  kimyәvi xassәlәrinin vә iş proseslәrinin xarakteris¬tikalarının bәrpa olunmaz
dәyişmәsi ilә müşaiyәt olunan dәyәr itkisinin miqdarıdır.
Ehtiyyatını işlәyәn vә silinәn NV  nin vә hәmçinin qәzalar, tәbii fәlakәtlәr vә digәr xarici tәsirlәr nәticәsindә
aldığı zәdәlәnmәdәn sonra bәrpa edilmәsi mümkün olmayan NVnin dәyәridir.

41 Mövcud istifadәsinә görә nәqliyyat vasitәsinin dәyәri:

•

NV  nin dәyәri onun istifadә edilmә mәqsәdlәrindәn vә mövcud şәraitdәn asılı olaraq tәyin edilir.
Tәmir (bәrpa) üzrә ayrı  ayrı işlәr apardıqdan sonra NV nin hәndәsi parametrlәrinin, konstruksiya
materiallarının, fiziki  kimyәvi xassәlәrinin vә iş proseslәrinin xarakteris¬tikalarının bәrpa olunmaz
dәyişmәsi ilә müşaiyәt olunan dәyәr itkisinin miqdarıdır.
Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir.
Ehtiyyatını işlәyәn vә silinәn NV  nin vә hәmçinin qәzalar, tәbii fәlakәtlәr vә digәr xarici tәsirlәr nәticәsindә
aldığı zәdәlәnmәdәn sonra bәrpa edilmәsi mümkün olmayan NVnin dәyәridir
NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir

42 Nәqliyyat vasitәsinin util dәyәri:

•

Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir
NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir
Ehtiyyatını işlәyәn vә silinәn NV  nin vә hәmçinin qәzalar, tәbii fәlakәtlәr vә digәr xarici tәsirlәr nәticәsindә
aldığı zәdәlәnmәdәn sonra bәrpa edilmәsi mümkün olmayan NVnin dәyәridir.
bütün cavablar yalnışdır
NV  nin dәyәri onun istifadә edilmә mәqsәdlәrindәn vә mövcud şәraitdәn asılı olaraq tәyin edilir.

43 Nәqliyyat vasitәsinin gömrük dәyәri:

•

NV  nin dәyәri onun istifadә edilmә mәqsәdlәrindәn vә mövcud şәraitdәn asılı olaraq tәyin edilir.
Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir
NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir
bütün cavablar yalnışdır
Ixrac edәn ölkәlәrdәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә (idxal yerinә) qәdәr çatdırma xәrclәrini
(nәqletmә dәyәri, yüklәmәboşaltma mәsrәflәri, sığorta mәblәği) hәmçinin nәqliyyat vәsaitlәrinin alınması
üçün komission haqqı istisna olmaqla alıcının komissiyona vә brokerә verdiyi haqq xәrclәrini nәzәrә almaqla
NV  nin dәyәridir.

44 Nәqliyyat vasitәsinin sığorta dәyәri:

•

NV  nin dәyәri onun istifadә edilmә mәqsәdlәrindәn vә mövcud şәraitdәn asılı olaraq tәyin edilir.
Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir
NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir
bütün cavablar yalnışdır
Ehtiyyatını işlәyәn vә silinәn NV  nin vә hәmçinin qәzalar, tәbii fәlakәtlәr vә digәr xarici tәsirlәr nәticәsindә
aldığı zәdәlәnmәdәn sonra bәrpa edilmәsi mümkün olmayan NVnin dәyәridir.

45 Nәqliyyat növünün seçilmәsindә әn çox hansı alimin üsullarından istifadә olunur:?

•

Hans Yurgen Gede
Oliver Birhoff
Karl Harns Rummuninge,
F.Kotler.

•

Terlaar – Huntelaar

46 Vaqon parkının xüsusilәşdirmә sәviyyәsinә görә üstünlük hansı ölkә vә şәhәrә vilayәtә düşür:?

•

Almaniya – Togo  Kordoba
Almaniya – Munhen –Bavariya
Togo –Munhen  Bavariya
BremenHanzaTogo
TogoHamburgFrayburg

47 ANV  nin silinmәsinin ümumi qaydaları hansı müddәalar (әsasnamәlәr) ilә nizamlanır?
1.mühasibat uçotu üzrә әsas vәsaitlәrin uçotu 2. әsas vәsaitlәrin mühasibat uçotu üzrә metodiki
göstәrişlәr 3. mühasibat uçotu üzrә kömәkçi vәsaitlәrin uçotu 4. kömәkçi vәsaitlәrin mühasibat uçotu
üzrә metodiki göstәrişlәr

•

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

48 ANV  nin istismardan çıxarılması nә zaman hәyata keçirilir?

•

onların istismarının son hәdd vәziyyәtinin çatdığı zaman
qәza halları baş verәn zaman
bәzi hissәlәri siradan cixdiqda
nәqliyyat vasitәsinin satışından sonra
onların istismarının son hәdd vәziyyәtinin çatmadığı zaman

49 ANVin son hәdd vәziyyәtinin texniki meyarları hansı әsasnamә ilә müәyyәn edilir?

•

Avtomobil mәlumat kitabı haqqında әsasnamә
ANV  yә texniki xidmәt vә tәmiri haqqında Әsasnamә
Texniki mәlumat kitabı haqqında әsasnamә
Xidmәt haqqında әsasnamә
Tәmir haqqında әsasnamә

50 Respublikanın bәzi regionlarında dәmiryolu nәqliyyati yoxdur(Mәsәslәn,İsmayıllı),bu nә ilә
әlaqәdardır?

•

Hava sәraiti ilә әlaqәdar
әgәr olarsa tәlәbat aşağı olar
relyef şәraiti bunun üçün elverişsizdir
düzgün cavab yoxdur
Respublikada belә region yoxdur

51 Aşağıdakılardan biri NVnin lәğvetmә dәyәridir:

•

Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir;
Lәğvetmә dәyәrinin aşağı hәddidir;
Lәğvetmә dәyәrinin yuxarı hәddidir;
NV  nin zәdәlәnmәsinin aradan qaldırılması dәyәri әmәk vә material xәtclәrini, üstәlik xәrclәri, vergilәri vә
digәr mәcburi ödәmәlәri vә hәmçinin mәnfәәti özündә birlәşdirir.
Ehtiyyatını işlәyәn vә silinәn NV  nin vә hәmçinin qәzalar, tәbii fәlakәtlәr vә digәr xarici tәsirlәr nәticәsindә
aldığı zәdәlәnmәdәn sonra bәrpa edilmәsi mümkün olmayan NVnin dәyәridir

52 Aşağıdakılardan biri NVnin tәmir vә ya bәrpa dәyәridir:

•

Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir;
Lәğvetmә dәyәrinin aşağı hәddidir;
Lәğvetmә dәyәrinin yuxarı hәddidir;
NV  nin zәdәlәnmәsinin aradan qaldırılması dәyәri әmәk vә material xәtclәrini, üstәlik xәrclәri, vergilәri vә
digәr mәcburi ödәmәlәri vә hәmçinin mәnfәәti özündә birlәşdirir.
Ehtiyyatını işlәyәn vә silinәn NV  nin vә hәmçinin qәzalar, tәbii fәlakәtlәr vә digәr xarici tәsirlәr nәticәsindә
aldığı zәdәlәnmәdәn sonra bәrpa edilmәsi mümkün olmayan NVnin dәyәridir

53 Aşağıdakılardan biri NVnin bazar dәyәridir:

•

Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir;
Ehtiyyatını işlәyәn vә silinәn NV  nin vә hәmçinin qәzalar, tәbii fәlakәtlәr vә digәr xarici tәsirlәr nәticәsindә
aldığı zәdәlәnmәdәn sonra bәrpa edilmәsi mümkün olmayan NVnin dәyәridir;
Rәqabәt şәraitindә açıq bazarda sövdәlәşmәnin tәrәflәrinin düşünәrәk hәrәkәt etdiyi, lazım olan bütün
informasiyalara malik olduğu vә hәmçinin sövdәlәşmә qiymәtinә hәr hansı bir fövqәladә öhdәlik tәsir
etmәdikdә, NV  nin satışının әn çox ehtimal olunan qiymәtidir;
Açıq bazarda satışı mümkün olmayan vә ya NV  nin açıq satışının müraciәti üçün lazım olan xәrclәrlә
müqayisәdә әlavә xәrclәr tәlәb edәn NV  nin dәyәridir.
NV  nin zәdәlәnmәsinin aradan qaldırılması dәyәri әmәk vә material xәtclәrini, üstәlik xәrclәri, vergilәri vә
digәr mәcburi ödәmәlәri vә hәmçinin mәnfәәti özündә birlәşdirir;

54 Azәrbaycan Respublikasının "Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında"qanunun 5ci maddәsindә
verilәnlәrә әsasәn mәcburi qaydada ANVnin qiymәtlәndirilmәsinin mәqsәdlәrini müәyyәn et:

•

dövlәt әmlakının dәyәri özәllәşdirmә vә ya etimadlı idarәetmәyә verilmә mәqsәdilә müәyyәn edildikdә
dövlәt vә bәlәdiyyә әmlakı satıldıqda vә ya borc öhdәliklәri ilә bağlı olaraq başqasına verildikdә
dövlәt vә bәlәdiyyә әmlakı girov mәqsәdlәri üçün istifadә olunduqda
bütün variantlar doğrudur
mülkiyyәtçilәrin әmlakı Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş hallarda vә
şәrtlәrdә dövlәt ehtiyacları üçün alındıqda

55 Azәrbaycan Respublikasının "Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında"Qanunun 5ci maddәsinә
әsasәn mәcburi qaydada ANVnin qiymәtlәndirilmәsinin mәqsәdlәrindәn birini aşağıda verilәnlәrdәn
müәyyәn edin:

•

daxiliyanma mühәrikin istehsalı zamanı
marketinq tәdqiqatları zamanı
dövlәt vә bәlәdiyyә әmlakı satıldıqda vә ya borc öhdәliklәri ilә bağlı olaraq başqasına verildikdә
zәdәlәnmiş sahәnin deformasiyası zamanı
mütәxәssisin NVyә baxışı zamanı

56 Elmi  texniki tәrәqqi nә qәdәr sürәtlә inkişaf edәrsә

•

ANV  nin mәnәvi aşınması bir o qәdәr sürәtlәnәr.
ANV  nin mәnәvi aşınması hәm az aşınar, hәmdә sürәtlәnәr
ANV  nin mәnәvi aşınması bir o qәdәr az aşınar
bütün variantlar doğrudur
Elmi  texniki tәrәqqi ilә ANV  nin mәnәvi aşınması arasında heç bir әlaqә yoxdur

57 ANV  nin tәkrar istehsalı üçün ictimai – zәruri xәrclәrin ixtisar edilmәsi hesabına onların
dәyәrinin azalmasını әks etdirir.bu :

•

Mәnәvi aşınmanın ikinci formasıdır
Kimyәvi aşınmadır
Mәnәvi aşınmanın birinci formasıdır

•

Funksional aşınmadır
Fiziki aşınmadır

58 İqtisadi cәhәtdәn daha sәmәrәli, әlverişli, yüksәk әmәk mәhsuldarlığına malik ANV  nin istehsalı
nәticәsindә baş verir.bu :

•

Mәnәvi aşınmanın ikinci formasıdır
Kimyәvi aşınmadır
Mәnәvi aşınmanın birinci formasıdır
Funksional aşınmadır
Fiziki aşınmadır

59 Fiziki aşınmasının sәbәbi:

•

plastiki deformasiya
işlәmәkdәn yorulma
korroziya
hamısı doğrudur
dağılma

60 Fiziki aşınmanın kәmiyyәtinin hesablanmasının metodları hansı variantda düzgün göstәrilib:?

•

ekspert, iqtisadi – statistik
tәshih etmәklә normativ metod, amortizasiyanın әlavә edilmәsi metodu.
iqtisadi – statisti, eksperimental  analitik metod:
bütün variantlarda fiziki aşınmanın kәmiyyәtinin hesablanmasının metodları düzgün göstәrilib
ekspert, tәshih etmәklә normativ metod

61 Ekspert metodunun tәrkib hissәlәri :

•

gәlirliliyin azalması metodu; tәmir tsiklinin mәrhәlәli metodu;
istehsaldakı xüsusiyyәtlәrin aşağı düşmәsi metodu; elementlәr üzrә hesablama metodu
sәmәrәli yaş metodu;vәziyyәtin ekspertizası metodu;
tәmir tsiklinin mәrhәlәli metodu; birbaşa metod
elementlәr üzrә hesablama metodu; birbaşa metod

62 İqtisadi – statistik metodun tәrkib hissәlәri:

•

istehsaldakı xüsusiyyәtlәrin aşağı düşmәsi metodu; elementlәr üzrә hesablama metodu;
gәlirliliyin azalması metodu; tәmir tsiklinin mәrhәlәli metodu;
tәmir tsiklinin mәrhәlәli metodu; birbaşa metod
sәmәrәli yaş metodu;vәziyyәtin ekspertizası metodu;
elementlәr üzrә hesablama metodu; birbaşa metod

63 Tәlәb vә tәklif prinsipi :

•

Avtonәqliyyat vasitlәrinin maksimum dәyәrinә satılmasına tәsir göstәrәn amillәrin, yәni müştәrinin zövqünә
vә yerli bazarın әnәnәlәrinә uyğunluğundan ibarәtdir:
Avtonәqliyyat vasitlәrinin müәyyәn müddәt әrzindә tәlәb tәklifә uyğun gәldikdә qiymәtin dә hәmin dövrdә
sabitliyi tәmin edilmiş olur:
Avtonәqliyyat vasitlәrinin dәyәrinә onu әhatә edәn avtonәqliyyat vasitlәrinin xarakterinin vә dәyәrinin
tәsirindәn ibarәtdir:
Alıcının nәzәrindә әmlak obyektinin dәyәri bütün mәnalarda onu tәmin edә bilәn obyekti tapa bilmәsindәdir
Әmlak bazarına münasibәtin, bazar şәraitinin vә son nәticәdә isә әmlakın qiymәtinin dәyişmәsinә gәtirib
çıxarır.

64 Uyğunluq prinsipi

•

Avtonәqliyyat vasitlәrinin maksimum dәyәrinә satılmasına tәsir göstәrәn amillәrin, yәni müştәrinin zövqünә
vә yerli bazarın әnәnәlәrinә uyğunluğundan ibarәtdir:
Avtonәqliyyat vasitlәrinin müәyyәn müddәt әrzindә tәlәb tәklifә uyğun gәldikdә qiymәtin dә hәmin dövrdә
sabitliyi tәmin edilmiş olur:
Avtonәqliyyat vasitlәrinin dәyәrinә onu әhatә edәn avtonәqliyyat vasitlәrinin xarakterinin vә dәyәrinin
tәsirindәn ibarәtdir:
Alıcının nәzәrindә әmlak obyektinin dәyәri bütün mәnalarda onu tәmin edә bilәn obyekti tapa bilmәsindәdir
Әmlak bazarına münasibәtin, bazar şәraitinin vә son nәticәdә isә әmlakın qiymәtinin dәyişmәsinә gәtirib
çıxarır.

65 ANVnin util dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi nә zaman hәyata kecirilir?

•

ANVnin uzaq ölkәlәrә ixrac olunması zamanı
ANVnin silinmәsi vә ya istismarı zamanı
ANVnin idxalı zamanı
ANVnin mühәrrikinin işlәmәdiyi zaman
Maşın vә avadanlığın tәsniflәşdirildiyi zaman

66 ANVnin silinmәsinin ümumi qaydaları mühasibat uçotu üzrә müddәalara (әsasnamәlәr) әsasәn
nizamlanır?

•

Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında qanunu üzrә
Tәnzimlәnәn qiymәtlәr haqqında qanunu üzrә
әsas vәsaitlәrin uçotu ilә
ANVnә texniki xidmәt vә tәmiri haqqında әsasnamә üzrә
dәyәrin qiymәtlәndirilmәsi müddәaları ilә

67 ANHTnin silinmәsi hәmçinin hansı hallarda hәyata keçirilir ?

•

ehtiyyat hissәlәrinin istehsalı başa çatan zaman
hamısı doğrudur
amortizasiyanın tam üstünә gәlmәsi zamanı
qәza, yanğın, partlayış, şimşәk çaxması, tufan,qasırğa, leysan, su, istilik sisteminin vә s. dağılması nәticәsindә
zәdәlәnmәlәrdәn sonra bәrpasının mәqsәdәuyğun olmaması zamanı
fiziki vә mәnәvi aşınmaya görә istismarın sәmәrәliliyi az olduqda vә istismarı mümkün olmadıqda

68 Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn malların gömrük dәyәri bir çox üsullarla
müәyyәn edilir. Verilәnlәr içәrisindәn bu üsulların sәhv qeyd olunanını müәyyәn edin.

•

dәyәrin toplanması ilә
fiziki aşınmanın dәyәri ilә
gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә
ehtiyat üsulu ilә
eyni malların sövdәlәşmә qiymәti ilә

69 Bu şәrtә görә satıcı idxal ölkәsindә razılaşdırılan mәntәqәyә әmtәәni çatdırdığı anda özünün
öhdәliyini yerinә yetirmiş hesab edir.

•

CPT
FOB
FCA
DDP
CİF

70 NV  nin hәrәkәtinin yerinә yetirilmәsi üçün istifadә edilә bilәn müәyyәn uyğun dövlәt standartları
şәrtlәrilә stend sınaqları zamanı dirsәkli valdan ayrılan gücü xarakterizә edir.

•

Oxa düşәn kütlә
NV  nin boş (yüksüz) kütlәsi
NV  nin konstruktiv parametri
Buraxıla bilәn (konstruktiv) tam kütlә
Tam kütlә

71 Tam yanacaqla, yağlarla, ehtiyat tәkәr komplekti ilә, alәtlәr vә s. tәchiz edilmiş avtomobilin, qoşqu
vә yarımqoşqunun kütlәsi başa düşülür. Bu:

•

Buraxıla bilәn (konstruktiv) tam kütlә
Tam kütlә
Oxa düşәn kütlә
NV  nin konstruktiv parametri
NV  nin boş (yüksüz) kütlәsi

72 NV  nin konstruksiyasının imkan verdiyi oxa düşәn kütlәlәrin cәmidir.

•

Oxa düşәn kütlә
Buraxıla bilәn (konstruktiv) tam kütlә
NV  nin konstruktiv parametri
NV  nin boş (yüksüz) kütlәsi
Tam kütlә

73 Sahibkarlar әmlakdan әldә olunan gәliri artırmaq üçün yaxşılaşdırma işlәri (kapital qoyuluşu
vasitәsi ilә istehsal vasitәlәrinin dәyişilmәsi vә s.) görürlәr:

•

Rәqabәt prinsipi
Uyğunluq prinsipi
Asılılıq prinsipi
Azalan vә artan mәhsuldarlıq prinsipi.
Tәlәb vә tәklif prinsipi

74 Qiymәtlәndirmә yerindә qiymәtlәndirmә tarixinә tәzә ANVnin baza dәstinin bazar dәyәri hansı
hallarda dolayı metodla tәyin edilir?

•

qiymәtlәndirilәn ANVnin bazar dәyәri haqqında mәlumatlar ixrac ölkәlәrinin ilkin bazarında olmadığı halda,
hәmin bu bazarda analoq ANVnin bazar dәyәri mәlum olduqda
AVNnin yenidәn tәchiz edilmәsi zamanı
ANVnin util dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi, onların silinmәsi vә ya istismardan çıxarılması olduqda
NVnin texniki istismar qaydalarının pozulması olduqda
ANVnin dәyәrinin nisbi itkisi olduqda

75 Avtomobilin yüklә (tam yükgötürmә qabiliyyәti üzrә), sürücü ilә vә digәr xidmәt heyәti vә onların
yükü ilә kütlәsidir.

•

Buraxıla bilәn (konstruktiv) tam kütlә
NV  nin boş (yüksüz) kütlәsi
Tam kütlә
NV  nin konstruktiv parametri
Oxa düşәn kütlә

76 ANHT  nin silinmәsi hәmçinin aşağıdakı hallarda hәyata keçirilir:

•

•

fiziki vә mәnәvi aşınmaya görә istismarının sәmәrәliliyi çox olduqda vә ya istismarı mümkün olduqda.
oğurlanma, qaçırılma, oğurlanmaya (qacırılmaya) cәhdlә әlaqәdar NV  nin mәhv edilmәsi (zәdәlәnmәsi)
zamanı;
amortizasiyanın tam üstünә gәlmәsi zamanı;
fiziki vә mәnәvi aşınmaya görә istismarının sәmәrәliliyi az olduqda vә ya istismarı mümkün olmadıqda;
ehtiyat hissәlәrinin istehsalı başa çatan zaman;

77 Gömrük mәqsәdilә ANV  nin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi metodikasının işlәnmәsindә әsas
mәqsәd nәdir?

•

Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә müәssәlәrin, tәşkilatların vә fiziki şәxslәrin gәtirdiyi ANV 
nin gömrük mәqsәdilә qiymәtlәndirilmәsi üçün ümumi qaydaların hazırlanmasından ibarәtdir
Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә müәssәlәrin, tәşkilatların vә fiziki şәxslәrin gәtirdiyi ANV 
nin gömrük mәqsәdilә qiymәtlәndirilmәsi üçün metodiki prinsiplәrin hazırlanmasından ibarәtdir
bütün cavablar düzgündür
düzgün cavab yoxdur
Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә müәssәlәrin, tәşkilatların vә fiziki şәxslәrin gәtirdiyi ANV 
nin gömrük mәqsәdilә qiymәtlәndirilmәsi üçün metodların hazırlanmasından ibarәtdir

78 Bu şәrtә görә satıcı idxal ölkәsindә razılaşdırılmış mәntәqәyә әmtәәnin çatdırıldığı andan özünün
öhdәliyini yerinә yetirmiş hesab edir. Satıcı әmtәәyә düşәn bütün mәsrәflәr vә risklәrlә әlaqәli
ödәnişlәri, gömrük rәsmilәşdirmәlәrinin yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәli bütün mәsrәflәri vә risklәri
öhdәsinә götürmәlidir.

•

DDU
DDP
DES
DEQ
DAF

79 Bu şәrtә görә liman körpüsündә tәchizat (tәhvil vermәk) şәrtinә görә satıcı razılaşdırılmış tәyinat
limanının körpüsündә (priçalda vә pristanda) daşınması zamanı gömrük rüsumlarından tәmizlәnmiş
әmtәәnin alıcının öhdәsinә tәhvil verdiyi andan tәchizat üzrә özünün öhdәliyini yerinә yetirilmiş
hesab edir.

•

DDP
DEQ
DES
DAF
DDU

80 Sövdәlәşmә tәrәflәrinin düşünәrәk hәrәkәt etdiyi, lazım olan bütün informasiyalara malik olduğu
vә hәmçinin sövdәlәşmә qiymәtinә hәr hansı bir fövqәladә öhdәlik tәsir etmirsә, rәqabәt şәraitindә,
açıq bazarda tәklif oluna bilәn NV  nin tәmiri üzrә әmәk tutumu vahidinin daha çox ehtimal olunan
qiymәtidir. Bu Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan hansı dәyәr
növüdür:?

•

nәqliyyat vasitәsinin tәmiri üzrә xidmәtin dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin util dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin әmtәә dәyәrinin itirilmәsi
nәqliyyat vasitәsinin konstruksi¬yasının dәyiş¬mә¬sinә sәrf olunmuş dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin tәmiri üzrә xidmәtin dәyәri

81 Qiymәtlәndirmә tarixinә vә qiymәtlәndirmә yerindә, qiymәtlәndirilәn ANVyә tam oxşar vә ya
anoloq olan, istismar müddәtinin әvvәlindәn yürüşü vә işlәnmә (xidmәt) müddәti qiymәtlәndirilәn
ANVnin alınma tarixinә, istismar müddәtinin әvvәlinә bәrabәr olan ANVnin dәyәridir. Bu

Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan hansı dәyәr növüdür:?

•

nәqliyyat vasitәsinin bәrpa dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin qalıq bәrpa dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin tam bәrpa dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin sığorta dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin skrap (tullantı) dәyәri

82 Qiymәtlәndirmә tarixindә, qiymәtlәndirmә yerindә, qiymәtlәndirilәn ANV  yә tam oxşar vә ya
anoloq olan tәzә ANV  nin dәyәridir. Bu Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı
istifadә olunan hansı dәyәr növüdür:?

•

nәqliyyat vasitәsinin bәrpa dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin qalıq bәrpa dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin tam bәrpa dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin sığorta dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin skrap (tullantı) dәyәri

83 Aşınmanı nәzәrә almaqla yenidәn qiymәtlәndirmәdәn sonra ANV  nin dәyәridir. Bu
Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan hansı dәyәr növüdür:?

•

nәqliyyat vasitәsinin bәrpa dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin qalıq bәrpa dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin tam bәrpa dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin sığorta dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin skrap (tullantı) dәyәri

84 Özünün ehtiyyatını tam işlәyәn NV  nin, aldığı zәdәlәrdәn sonra bәrpası mümkün olmayan (NV 
nin bütün aqreqatlarının, qovşaqlarının vә detallarının metal tullantısına aid olmaq şәrtilә) dәyәridir.
Bu Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan hansı dәyәr növüdür:?

•

nәqliyyat vasitәsinin bәrpa dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin qalıq bәrpa dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin tam bәrpa dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin sığorta dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin skrap (tullantı) dәyәri

85 Bu şәrtә görә satıcı öz müәssisәsindә (zavodunda, fabrikdә, anbarında vә s.) әmtәәni alıcıya tәhvil
verәrәk özünün qarşısında duran öhdәliyini yerinә yetirmiş olur.

•

FCA
EXW
FAS
CFR
FOB

86 Bu şәrtә görә satıcı әmtәәni daşıma üçün gömrük rüsumlarını ödәdikdәn sonra razılaşdırılan
mәntәqәdә yük daşıyana tәhvil verir vә özünün öhdәliyini yerinә yetirmiş olur.

•

FCA
CFR
FAS
EXW
CİF

87 Bu şәrtә görә satıcı әmtәәni (ANV  ni) limana gәmi boyunca (yanında) yerlәşdirmәlidir. Hәmin
andan satıcının öhdәliklәri bitmiş hesab olunur.

•

DES
FAS
DEQ
CİF
EXW

88 Avtonәqliyyat vasitlәrinin müәyyәn müddәt әrzindә tәlәb tәklifә uyğun gәldikdә qiymәtin dә
hәmin dövrdә sabitliyi tәmin edilmiş olur:

•

Uyğunluq prinsipi
Tәlәb vә tәklif prinsipi
Asılılıq prinsipi
Dәyişkәnlik prinsipi
Rәqabәt prinsipi

89 әdalәtli bazar dәyәrinin formalaşmasına tәsir göstәrәn amil

•

Uyğunluq prinsipi
Tәlәb vә tәklif prinsipi
Asılılıq prinsipi
Dәyişkәnlik prinsipi
Rәqabәt prinsipi

90 әmlak bazarına münasibәtin, bazar şәraitinin vә son nәticәdә isә әmlakın qiymәtinin dәyişmәsinә
gәtirib çıxarır.

•

Uyğunluq prinsipi
Tәlәb vә tәklif prinsipi
Asılılıq prinsipi
Dәyişkәnlik prinsipi
Rәqabәt prinsipi

91 ANV  nin üzәrinә quraşdırılan әlavә avadanlığın faktiki xidmәt müddәti olmursa, fiziki aşınma
hәr il üçün nә qәdәr qәbul edilir?

•

7%
10%
9%
20%
25%

92 Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn malların gömrük dәyәri hansı üsullarla
müәyyәn edilir?(sәhv cavabı gostәrin)

•

eynicinsli malların sövdәlәşmә qiymәti ilә, dәyәrin toplanması üsulu ilә
dәyәrin çıxılması üsulu ilә;
eyni malların sövdәlәşmә qiymәti ilә
gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә
sәhv cavab yoxdur

93 Mәlumdur ki, ANV  nin üzәrinә quraşdırılan әlavә avadanlığın faktiki xidmәt müddәti sәnәdlә
(çek, pasport vә s.) tәsdiq olunmalıdır. әgәr onun normativ xidmәt müddәti olmursa, onda fiziki

aşınma hәr il üçün neçә faiz qәbul edilir.

•

20%;
10%;
30%;
15%
40%;

94 Gömrük mәqsәdilә Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi metodikası hansı halda istifadә
etmәk üçün nәzәrdә tutulur:? Sәhv cavabı göstәr

•

gömrük mәqsәdilә avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı;
gömrük orqanlarının avtonәqliyyat vasitәlәrinin gömrük dәyәrinә nәzarәti zamanı;
Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsinin hazırlanması vә yenidәn hazırlanması zamanı;
gömrük mәqsәdilә avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı; Avtonәqliyyat vasitәlәrinin
qiymәtlәndirilmәsinin hazırlanması vә yenidәn hazırlanması zamanı;
Bütün cavablar sәhvdir

95 Avtonәqliyyat vasitәlәrinin hansı dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi, onların silinmәsi vә ya istismardan
çıxarıdılması zamanı hәyata keçirilir.:?

•

Bazar
Util
Әvәzetmә
Sığorta
Bәrpa

96 İxrac ölkәlәrinin ilkin bazarında qiymәtlәndirilәn avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri haqqında
verilәnlәr olmursa, lakin digәr ölkәlәrin ilkin bazarında oxşar avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri
haqqında mәlumatlar olduqda avtonәqliyyat vasitәlәrinin baza dәstinin bazar dәyәri hansı metodla
tәyin edilir:?

•

Dolayı, Birbaşa
Hesablama
Birbaşa
yalnız dolayı metodla
hәm birbaşa hәmdә hesablama metodu ilә

97 Qiymәtlәndirilәn avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri haqqında mәlumatlar ixrac ölkәlәrinin
ilkin bazarında olmadığı halda, hәmin bu bazarda analoq avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri
mәlum olduqda avtonәqliyyat vasitәlәrinin baza dәstinin bazar dәyәri hansı metodla tәyin edilir:?

•

Birbaşa
Birbaşa, Dolayı
Dolayı
Hesablama
Hesablama ,Dolayı

98 İxrac ölkәlәrinin ilkin bazarında qiymәtlәndirilәn ANVnin bazar dәyәri haqqında mәlumatlar
olmadıqda, lakin Azәrbaycanın ilkin bazarında oxşar ANVnin bazar dәyәri haqqında mәlumatlar
olduqda avtonәqliyyat vasitәlәrinin baza dәstinin bazar dәyәri hansı metodla tәyin edilir:?

•

Hesablama
Dolayı
Birbaşa

Hesablama,Birbaşa, Dolayı
heç biri

99 dәyәrgüc dolayı metodu nә vaxt tәtbiq olunur:?

•

Qiymәtlәndirilәn avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri haqqında mәlumatlar ixrac ölkәlәrinin ilkin
bazarında olmadığı halda, hәmin bu bazarda analoq avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri mәlum olduqda
İxrac ölkәlәrinin ilkin bazarında qiymәtlәndirilәn ANVnin bazar dәyәri haqqında mәlumatlar olmadıqda,
lakin Azәrbaycanın ilkin bazarında oxşar ANVnin bazar dәyәri haqqında mәlumatlar olduqda
İxrac ölkәlәrinin ilkin bazarında qiymәtlәndirilәn avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri haqqında verilәnlәr
olmursa, lakin digәr ölkәlәrin ilkin bazarında oxşar avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri haqqında
mәlumatlar olduqda
Qiymәtlәndirilәn avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri haqqında mәlumatlar ixrac ölkәlәrinin ilkin
bazarında oldugu halda, hәmin bu bazarda analoq avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri mәlum olduqda
heç vaxt tәtbiq olunmur.

100 (  ANV  nin ilkin bazar qiymәtlәri ilә üçüncü ölkәlәrin qiymәtlәri sәviyyәsinin fәrqini nәzәrә
alan әmsal; DOX  qiymәtlәndirmә yerindә, qiymәtlәndirmә tarixinә üçüncü ölkәlәrin ilkin bazarında
tәzә oxşar (eynicinsli) ANVnin bazar dәyәridir.) düsturu hansı halda tәtbiq olunur:?

•

İxrac ölkәlәrinin ilkin bazarında qiymәtlәndirilәn ANVnin bazar dәyәri haqqında mәlumatlar olmadıqda,
lakin Azәrbaycanın ilkin bazarında oxşar ANVnin bazar dәyәri haqqında mәlumatlar olduqda
Qiymәtlәndirilәn avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri haqqında mәlumatlar ixrac ölkәlәrinin ilkin
bazarında olmadığı halda, hәmin bu bazarda analoq avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri mәlum olduqda
İxrac ölkәlәrinin ilkin bazarında qiymәtlәndirilәn avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri haqqında verilәnlәr
olmursa, lakin digәr ölkәlәrin ilkin bazarında oxşar avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri haqqında
mәlumatlar olduqda
bütün cavablar yalnışdır.
İxrac ölkәlәrinin ilkin bazarında qiymәtlәndirilәn ANVnin bazar dәyәri haqqında mәlumatlar olduqda,
hәmçinin Azәrbaycanın ilkin bazarında oxşar ANVnin bazar dәyәri haqqında mәlumatlar olduqda

101 Uyğunluq gözlәnilib:

•

Gözlәnilmә prinsipi Heç bir sәriştәli müştәri (alıcı) eyni tәyinatlı, lakin ozünün tam oxşarına nisbәtәn
faydalılıq dәrәcәsi aşağı olan әmlaka artıq pul xәrclәmәz
Әvәzlәmә prinsipi  Avtonәqliyyat vasitlәrinin faydalılığına onun gәlir gәtirmә müddәti yönümündәn
yanaşılması demәkdir
Әvәzlәmә prinsipi Heç bir sәriştәli müştәri (alıcı) eyni tәyinatlı, lakin ozünün tam oxşarına nisbәtәn
faydalılıq dәrәcәsi aşağı olan әmlaka artıq pul xәrclәmәz
Dәyişkәnlik prinsipi  Avtonәqliyyat vasitlәrinin faydalılığına onun gәlir gәtirmә müddәti yönümündәn
yanaşılması demәkdir
Gözlәnilmә prinsipi  Avtonәqliyyat vasitlәrinin hәr hansı konkret mәkanda vә müәyyәn vaxt müddәtindә
istifadәçinin (istehlakçının) tәlәbatını ödәyә bilmәsinә әsaslanır

102 Yararlılıq prinsipi:

•

Avtonәqliyyat vasitlәrinin faydalılığına onun gәlir gәtirmә müddәti yönümündәn yanaşılması demәkdir
Avtonәqliyyat vasitlәrinin hәr hansı konkret mәkanda vә müәyyәn vaxt müddәtindә istifadәçinin
(istehlakçının) tәlәbatını ödәyә bilmәsinә әsaslanır
Heç bir sәriştәli müştәri (alıcı) eyni tәyinatlı, lakin ozünün tam oxşarına nisbәtәn faydalılıq dәrәcәsi aşağı olan
әmlaka artıq pul xәrclәmәz
bütün variantlar yanlışdır
Avtonәqliyyat vasitlәrinin maksimum dәyәrinә satılmasına tәsir göstәrәn amillәrin, yәni müştәrinin zövqünә
vә yerli bazarın әnәnәlәrinә uyğunluğundan ibarәtdir.

103 Aşağıdakılardan hansı әnәnәvi nәqliyyat növünә aid deyil? 1.avtomobil nәqliyyatı 2.dәniz
nәqliyyatı 3. maqnit yastıqlar üzәrindә nәqliyyat 4. asma kanatlar, funikulyorlar 5.çay nәqliyyatı
1,3

•

hamısı
2,3,5
1,4,5
3,4

104 Hava nәqliyyatının üstün cәhәtini göstәrin:

•

hava şәraitindәn asılı olmaması;
yolda yükün yüksәk sәviyyәdә qorunması
daşımaların maya dәyәrinin aşağı olması
bütün cavablar düzgündür
hava limanlarının müәssisәlәrdәn uzaq olması

105 Motosiklet moped mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin kateqoriyasını müәyyәn edin:

•

D
A
B
hamısı
C

106 Yolsuz şәraitdә işlәyәn nәqliyyat vasitәlәrinә aid deyil ?

•

tırtıllı traktorlar
özügedәn maşınlar
hәrbi texnika
kәnd tәsәrrüfatı texnikaları
avtokranlar

107 Torpaqqazan maşınlara aid deyil ?

•

asvaltdöşәyәnlәr
ekskavatorlar
avtoqreyderlәr
buldozerlәr
skreperlәr

108 Operativ nәqliyyat vasitәlәrinә aid deyil ?

•

yanğından mühafizә
polis
traktor
qәza xilasetmә bölmәlәrinin nәqliyyat vasitәlәri
tәcili tibbi yardım

109 Avtomobil nәqliyyatı vasitәsi deyil?

•

yoltikinti maşınları
vertalyot
tırtıllı traktor
asvaltdöşәyәnlәr
avtokranlar

110 Avtomobil nәqliyyat vasitәsi kimi hansı xüsusiyyәtlәrә malik deyil ?

•

keçicilik, manevretmә xüsusiyyәti

•

iqlim şәraitindәn asılı olmaması
yanacaq qәnaәtliliyi
dәyanәtlilik
dinamiklik

111 Yüklәmә boşaltma maşınlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil ?

•

avtokranlar
avtoyüklәyicilәr
yanğından mühavizә maşınları
avtokar
yükboşaldan maşınlar

112 Maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn әn yaxşı vә sәmәrәli istifadә birinci әsas meyar :

•

Bu istifadә mövcud qanunvericiliyә uyğun olmalı, müvafiq normativ hüquqi sәnәdlәrin tәlәblәrinә cavab
ver¬mәlidir
Maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn әn yaxşı vә sәmәrәli istifadә onun fiziki parametrlәrindәn
asılıdır.
Maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn dәyәrinin әn yüksәk hәddә çatdırılması mümkün olan istifadә
variantlarından torpağın әn yüksәk dәyәrini yaxud investisiyaların әn qısa müddәtdә geri qaytarılmasını tәmin
edәn varianta üstünlük verilmәsi demәkdir.
bütün variantlar yalnışdır
maliyyә baxımından daha әlverişli olması aydınlaşdırılmalıdır

113 Maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn әn yaxşı vә sәmәrәli istifadә ikinci әsas meyar :

•

Maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn dәyәrinin әn yüksәk hәddә çatdırılması mümkün olan istifadә
variantlarından torpağın әn yüksәk dәyәrini yaxud investisiyaların әn qısa müddәtdә geri qaytarılmasını tәmin
edәn varianta üstünlük verilmәsi demәkdir.
maliyyә baxımından daha әlverişli olması aydınlaşdırılmalıdır
Bu istifadә mövcud qanunvericiliyә uyğun olmalı, müvafiq normativ hüquqi sәnәdlәrin tәlәblәrinә cavab
ver¬mәlidir
bütün variantlar yalnışdır
Maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn әn yaxşı vә sәmәrәli istifadә onun fiziki parametrlәrindәn
asılıdır.

114 Maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn әn yaxşı vә sәmәrәli istifadә üçüncü әsas meyar :

•

maliyyә baxımından daha әlverişli olması aydınlaşdırılmalıdır
Maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn әn yaxşı vә sәmәrәli istifadә onun fiziki parametrlәrindәn
asılıdır.
Bu istifadә mövcud qanunvericiliyә uyğun olmalı, müvafiq normativ hüquqi sәnәdlәrin tәlәblәrinә cavab
vermәlidir
bütün variantlar yalnışdır
Maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn dәyәrinin әn yüksәk hәddә çatdırılması mümkün olan istifadә
variantlarından torpağın әn yüksәk dәyәrini yaxud investisiyaların әn qısa müddәtdә geri qaytarılmasını tәmin
edәn varianta üstünlük verilmәsi demәkdir.

115 ANVnin qiymәtlәndirmәsi prosesinin dördüncü mәrhәlәsindә hansı proseslәr yerinә yetirilir :

•

qiymәtlәndirmәnin mәqsәdinin aydınılaş¬dırılması vә ilkin hazırlıq işlәrinin yerinә yetirilmәsi
mәlumatların toplanılması vә tәhlili;
qiymәtlәndirmәnin aparılması planının vә qiymәtlәndirmә barәdә müqavilәnin tәrtibi;
üç mövqedәn yanaşma әsasında daşınmaz әmlakın dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi;
әn yaxşı vә sәmәrәli istifadәnin tәhlili;

116 ANVnin qiymәtlәndirmәsi prosesinin beşinci mәrhәlәsindә hansı proseslәr yerinә yetirilir :

•

üç mövqedәn yanaşma әsasında daşınmaz әmlakın dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi;
qiymәtlәndirmәnin aparılması planının vә qiymәtlәndirmә barәdә müqavilәnin tәrtibi;
mәlumatların toplanılması vә tәhlili;
alınmış nәticәlәrin razılaşdırılması vә әmlakın dәyәrinin yekun qiymәtinin hesablanması
qiymәtlәndirmә barәdә hesabatın tәrtibi.

117 ANVnin qiymәtlәndirmәsi prosesinin altıncı mәrhәlәsindә hansı proseslәr yerinә yetirilir :

•

üç mövqedәn yanaşma әsasında daşınmaz әmlakın dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi;
qiymәtlәndirmәnin aparılması planının vә qiymәtlәndirmә barәdә müqavilәnin tәrtibi;
mәlumatların toplanılması vә tәhlili;
alınmış nәticәlәrin razılaşdırılması vә әmlakın dәyәrinin yekun qiymәtinin hesablanması
qiymәtlәndirmә barәdә hesabatın tәrtibi.

118 ANVnin qiymәtlәndirmәsi prosesinin yeddinci mәrhәlәsindә hansı proseslәr yerinә yetirilir :

•

üç mövqedәn yanaşma әsasında daşınmaz әmlakın dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi;
qiymәtlәndirmәnin aparılması planının vә qiymәtlәndirmә barәdә müqavilәnin tәrtibi;
mәlumatların toplanılması vә tәhlili;
alınmış nәticәlәrin razılaşdırılması vә әmlakın dәyәrinin yekun qiymәtinin hesablanması
qiymәtlәndirmә barәdә hesabatın tәrtibi.

119 Maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn әn yaxşı vә sәmәrәli istifadә neçә meyar әsasında
müәyyәn¬lәşdirilir.

•

1
3
2
5
4

120 Maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn әn yaxşı vә sәmәrәli istifadә dördüncü әsas meyar :

•

Maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn dәyәrinin әn yüksәk hәddә çatdırılması mümkün olan istifadә
variantlarından torpağın әn yüksәk dәyәrini yaxud investisiyaların әn qısa müddәtdә geri qaytarılmasını tәmin
edәn varianta üstünlük verilmәsi demәkdir.
maliyyә baxımından daha әlverişli olması aydınlaşdırılmalıdır
Maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn әn yaxşı vә sәmәrәli istifadә onun fiziki parametrlәrindәn
asılıdır.
bütün variantlar yalnışdır
Bu istifadә mövcud qanunvericiliyә uyğun olmalı, müvafiq normativ hüquqi sәnәdlәrin tәlәblәrinә cavab
vermәlidir

121 Dolayı xәrclәr hansı xәrclәrdir?

•

binanın inşasına sәrf edilәn, lakin tikintiquraşdırma işlәrinin tәrkibinә daxil olunmayan xәrclәrdir
bilavasitә tikinti ilә bağlı olan xәrclәrdir
binanın inşasına sәrf edilәn xәrclәrdir
heç biri düz deyil
tikintiquraşdırma işlәrinin tәrkibinә daxil olan xәrclәrdir

122 Dolayı xәrclәrә hansı xәrclәr aiddir?
müvәqqәti binaların vә qurğuların dәyәri
inşaat maşınlarının vә mexanizmlәrinin dәyәri

•

•

audit xidmәtlәrinin ödәnilmәsi xәrclәri
inşaat maşınlarının dәyәri
nәqliyyatanbar xәrclәri

123 Dolayı xәrclәrә hansı xәrclәr aiddir?

•

obyektin satılmasına çәkilәn xәrclәr
yerli bazarda qәbul edilmiş başqa normativ xәrclәr
müvәqqәti binaların vә qurğuların dәyәri
inşaat maşınlarının dәyәri
heç biri aid deyil

124 Dolayı xәrclәrә hansı xәrclәr aiddir?

•

inşaat maşınlarının vә mexanizmlәrinin dәyәri
tikintidә çalışan fәhlәlәrin әmәk haqqı
mәmulatların vә avadanlığın dәyәri
materialların vә avadanlığın dәyәri
marketinqә çәkilәn xәrclәr

125 Dolayı xәrclәrә hansı xәrclәr aiddir?

•

yerli bazarda qәbul edilmiş başqa normativ xәrclәr
materialların dәyәri
podratçının mәnfәәti vә әlavә xәrclәri
tәhlükәsizlik texnikası üzrә tәdbirlәrә çәkilәn xәrclәr
reklama çәkilәn xәrclәr

126 Dolayı xәrclәrә hansı xәrclәr aiddir?

•

müvәqqәti binaların vә qurğuların dәyәri
nәqliyyatanbar xәrclәri
sifarişçinin inzibati vә sair xәrclәri
inşaat maşınlarının vә mexanizmlәrinin dәyәri
mәmulatların vә avadanlığın dәyәri

127 Tikintinin dәyәrinin ümumilәşdirilәrәk irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsasәn hesablanmasıdır. Bu
hansı metodlar qrupudur :?

•

Obyektin hissәlәrinin fәrdi qiymәt¬lәndirilmәsi (resurs metodu) qaydasına әsaslanan metodlar
bütün variantlar yalnışdır
qiymәtlәndirilәn әmlakın vә onun analoqunun hazırlanması vә inkişafına sәrf olunan xәrclәrә әsaslanan
metodlar
Obyektin dәyәrinin irilәşdirilmiş göstәricilәrinә әsaslanan metodlar
işin növü vә binanın hissәlәri üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlar

128 Xәrc yanaşmasının tәtbiq edilmәsi mümkün olan hallara aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

qiymәtlәndirilәn obyektin analoqu olan obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
gәlir gәtirmәk xassә¬sinә malik olan obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
köhnә tikililәrin qiymәtlәdirilmәsi
bazarda çox az sayda, mәhdud obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
öz növü vә tәyinatı üzrә çoxu sayda obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi

129 Xәrc yanaşmasının tәtbiq edilmәsi mümkün olan hallara aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

•

cüzi tәlәblә istifadә olunan obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
öz növü vә tәyinatı üzrә çoxu sayda obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
satışı haqqında müva¬fiq informasiyaların mövcudluğu ilә yanaşı qiymәtlәndirilәn obyektin analoqu olan
obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
gәlir gәtirmәk xassә¬sinә malik olan obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
hәm yeni, hәmdә köhnә tikililәrin qiymәtlәndirilmәsi

130 Xәrc yanaşmasının tәtbiq edilmәsi mümkün olan hallara aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

köhnә tikililәrin qiymәtlәdirilmәsi
qiymәtlәndirilәn obyektin analoqu olan obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
satışı haqqında müva¬fiq informasiyaların mövcudluğu ilә yanaşı qiymәtlәndirilәn obyektin analoqu olan
obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
öz növü vә tәyinatı üzrә çoxu sayda obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
yeni tikintilәrin qiymәtlәndirilmәsi

131 Xәrc yanaşmasının üstünlüyünә nә aiddir?

•

bu yanaşma bazar mәlumatlarına tam әsas¬lanan yeganә yanaşmadır
heç biri aid deyil
yanaşma mövud olan aktivlәrә әsaslanır vә ona görә dә müәyyәn qәdәr mücәrrәddir
bu yanaşma alıcının vә satıcının mövcud real tәcrübәsini әks etdirir
bu yeganә yanaşmadır ki, çәki¬lәn xәrclәrin nәzәrә alınmasına imkan verir

132 Xәrc yanaşmasının qüsurlarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

proqnozun işlәnib hazırlan¬ması çәtinliyi
yanaşmaya aid olan metodların mücәrrәdliyi
yanaşma dövrü xarakter daşıdığı üçün gәlәcәk perspektiv nәzәrә alınmır
yanaşma keçmiş hadisәlәri әks etdirir vә gәlәcәk ehtimalları sәciyyәlәndirmir
proqnozun işlәnib hazırlan¬ması çәtinliyi

133 Xәrc yanaşmasının qüsurlarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

bir sıra düzәlişlәrin edilmәsi zәruriliyi
qiymәtlәndirmә obyekti haqqında daxili informasiyanın әldә edilmәsi çәtinliyi
yanaşmaya aid olan metodların mücәrrәdliyi
yanaşma obyektin gәlirlilik göstәricisini nәzәrdә tutmur
yanaşma keçmiş hadisәlәri әks etdirir vә gәlәcәk ehtimalları sәciyyәlәndirmir

134 Xәrc yanaşmasının qüsurlarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

proqnozun işlәnib hazırlan¬ması çәtinliyi
bir sıra düzәlişlәrin edilmәsi zәruriliyi
yanaşma böyük әmәk tutumluluğuna görә fәrqlәnir
qiymәtlәndirmә obyekti haqqında daxili informasiyanın әldә edilmәsi çәtinliyi
müqayisә olunan obyekt üzrә mәlumatların әldә edilmәsi çәtinliyi

135 Son illәrdә dünyanın çox ölkәlәrindә vahid hüququ normativ sәnәd kimi hansı sәnәd әsas
götürülür?

•

beynәlxalq qiymәtlәndirmә standardları
obyektlәrin göstәricilәri
qeydiyyat nişanı
anoloji obyekt
investisiyanın faydalılığı

136 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin vahid prinsiplәri üzrә tәnzimlәnmәsinә nail olmaq üçün әsas nәdәn
istifadә olunur?

•

icarә haqlarından
proqnazlaşdırılan gәlirdәn
cari gәlirdәn
müvafiq standardlardan
investisia layihәlәrindәn

137 Beynәlxalq qiymәtlәndirmә standardlarında әsas nәyә üstünlük verilir?

•

tәlәbәlәrin tәmin edilmәsinә
sahibkarlıq fәaliyyәtinә
iqtisadi demokratiyaya
gәlirlilik mövqeyinә
qiymәtlәndirmә yanaşmalarına

138 İcarә haqqının iki növü vardır,onlar hansılardır?

•

regional icarә haqqı,müddәtli icarә haqqı
müqavilә üzrә icarә haqqı,mövcud icarә haqqı
müqavilә üzrә icarә haqqı, bazar icarә haqqı.
müddәtli icarә haqqı,müddәtsiz icarә haqqı
bazar icarә haqqı,regional icarә haqqı

139 Trend yanaşmasının әsas problemi hansıdır?

•

qiymәtlәndirmә zamanı kifayәt qәdәr geniş maşın vә avadanlıq qrupları üzrә daha iri qiymәt indekslәrindәn
istifadә olunmasıdır
qiymәtlәndirmә zamanı kifayәt qәdәr geniş maşın vә avadanlıq qrupları üzrә daha kiçik orta qiymәt
indekslәrindәn istifadә olunmasıdır
qiymәtlәndirmә zamanı kifayәt qәdәr geniş maşın vә avadanlıq qrupları üzrә daha iri orta qiymәt
indekslәrindәn istifadә olunmasıdır
hamısı doğrudur
qiymәtlәndirmә zamanı kifayәt qәdәr geniş maşın vә avadanlıq qrupları üzrә orta qiymәt indekslәrindәn
istifadә olunmasıdır

140 Uyğunluq gözlәnilmişdir

•

Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili – kәmiyyәt metodudur.
Fәrdi sorğular әsasında tәhlil – kәmiyyәt metodudur
Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili – kәmiyyәt metodudur.
Gәlirlilik göstәricilәrinin tәhlili – kәmiyyәt metodudur.
Bölgü әsasında tәhlil – kәmiyyәt metodudur

141 Uyğunluq pozulmuşdur:

•

Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili – Keyfiyyәt metodudur.
Fәrdi sorğular әsasında tәhlil – Keyfiyyәt metodudur
Statistik tәhlil – Keyfiyyәt metodudur.
Gәlirlilik göstәricilәrinin tәhlili – Keyfiyyәt metodudur
Bölgü әsasında tәhlil – Keyfiyyәt metodudur

142 Uyğunluq gözlәnilmişdir
Gәlirlilik göstәricilәrinin tәhlili – kәmiyyәt metodudur

•

Bölgü әsasında tәhlil – kәmiyyәt metodudur
Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili – Keyfiyyәt metodudur
Qrafik tәhlil – Keyfiyyәt metodudur
Statistik tәhlil – Keyfiyyәt metodudur

143 Uyğunluq pozulmuşdur.

•

Bölgü әsasında tәhlil – Keyfiyyәt metodudur
Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili – kәmiyyәt metodudur
Meyllәrin (hәssas amillәrin) tәhlili – Keyfiyyәt metodudur
uygunluq pozulmamışdır.
Qrafik tәhlil – kәmiyyәt metodudur

144 Xәrc yanaşmasının әsasını hansı prinsip tәşkil edir?

•

әvәzetmә prinsipi
gözlәmә prinsipi
uyğunluq prinsipi
faydalılıq prinsipi
artan vә azalan gәlirlәr

145 Xәrc yanaşmasının neçә yanaşmadaxili metodu var?

•

4
2
3
1
5

146 Resurstexnoloji modellәr әsasında qiymәtlәndirmәnin әsas problemlәri hansılardır?

•

modellәrin qurulmasının sadәliyi, maşın, avadanlıq qruplarının vә növlәrinin mәhdudluğu, onların qiymәtlәri
haqqında zәruri informasiyanın olmamasıdır
modellәrin qurulmasının mürәkkәbliyi, maşın, avadanlıq qruplarının vә növlәrinin mәhdudluğu, onların
qiymәtlәri haqqında zәruri informasiyanın olmamasıdır
modellәrin qurulmasının sadәliyi, maşın, avadanlıq qruplarının vә növlәrinin çoxluğu, onların qiymәtlәri
haqqında zәruri informasiyanın olmamasıdır
modellәrin qurulmasının mürәkkәbliyi, maşın, avadanlıq qruplarının vә növlәrinin çoxluğu, onların qiymәtlәri
haqqında zәruri informasiyanın külli miqdarda olmasıdır
modellәrin qurulmasının mürәkkәbliyi, maşın, avadanlıq qruplarının vә növlәrinin çoxluğu, onların qiymәtlәri
haqqında zәruri informasiyanın olmamasıdır

147 Gәlirlәrin kapitalaşdırılması metodu hansı prinsipә әsaslanır?

•

yararlılıq prinsipinә
gözlәnilmә prinsipinә
uyğunluq prinsipinә
kapital qoyuluşu prinsipinә
әlavә mәhsuldarlıq prinsipinә

148 Gәlir yanaşması tәtbiqi zamanı qiymәtlәndirici mövcud metodlardan hansının seçilmәsi yönündә
dәqiq düşünmәli olur?

•

tәlәbin tәhlili metodu
anoloji metod
birbaşa kapitallaşdırma vә xalis pul axınlarının diskontlaşdırılması

informasiyanın yayılması metodu
rәqabәtli bazar metodu

149 Gәlirlilik yanaşmasının metodlarının hansı variantlarda düzgün qeyd olunduğunu müәyyәn edin?
1) gәlirlәrin kapitallaşdırılması 2) gәlirliliyә üstünlük verilmәsi 3) pul axınlarının diskontlaşdırılması
4) sәmәrәli istifadә olunma

•

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

150 Qiymәtlәndiricini narahat edәn problemlәr verilәndәrdәn hansına aiddir?

•

yaxşılaşdırma vә ya bәrpa ilә әlaqәdar xәrclәrin bütün hallarda bazar dәyәrinә ekvivalent olmamasıdır
Azәrbaycanda torpağın qiymәtlәndirilmәsi ilә bağlı bir sıra obyektiv amillәrin nәticәsi olaraq qarşıya çıxan
çәtinliklәrdir
tikililin torpaq sahәsindәn ayrılması tәcrübәsindә teztez tәsadüf olunan qeyrimümkünlük yaxud problemlәrin
hәllinin çәtinliyidir
köhnә tikililәri tәkrar inşa etmәk vә köhnәlmә dәrәcәsini müәyyәnlәşdirmәklә әlaqәdardır
bütün variantlar doğrudur

151 Son illәrә qәdәr qiymәtlәndirmә standartları MDB ölkәlәrindәn heç birinin qiymәtlәndirici
mütәxәssislәrinә tam bәlli deyildi.Onlar nәlәrdәn istifadә etmәk imkanına malik idilәr?

•

nәqliyyatın istehsal prosesindәn
fiziki aşınmadan
qısa şәrhlәrdәn vә mәlumatlardan
mәkan vә zamandan
әsas fondlardan

152 Obyektin qiymәtinin dәqiq müәyyәnlәşdirilmәsi vә hesablanması üçün informasiya qıtlığı olarsa,
nә etmәli?

•

texniki baxış aktındakı mәlumatlara әsaslanmaq
obyektin inşasını müәyyәnlәşdirmәk
müstәqil xәrclәri müәyyәn etmәk
obyektin dәyәrini müәyyәn etmәk
yaxın vaxtlarda tikilmiş eyni obyektin satış mәlumatlarından istifadә etmәk

153 Mәsrәf yanaşması bir sıra qiymәtlәndirmә işlәrindә әsasәn harada öz düzgün nәticәsini verir?

•

zәrәrli maddәlәrin qiymәtlәndirilmәsindә
regionlarda gedәn yeni nәhәng tikintiquraşdırma işlәrinin qiymәtlәndirilmәsindә
obyektin istifadәsindә
gәlәcәk istismarın mümkün olmadığı yerdә
ANVnin texniki istismarı yerindә

154 Aşağıdakılardan hansı müqayisәsi möv¬qe¬yindәn yanaşmaqla tәshihlәrin hesablanması üçün
istifadә olunan keyfiyyәt metodlarına daxildir:

•

Xәrclәrin tәhlili
Qrafik tәhlil
Gәlirlilik göstәricilәrinin tәhlili
Meyllәrin (hәssas amillәrin) tәhlili

Statistik tәhlil

155 Aşağıdakılardan hansı müqayisәsi möv¬qe¬yindәn yanaşmaqla tәshihlәrin hesablanması üçün
istifadә olunan keyfiyyәt metodlarına daxildir:

•

Qrafik tәhlil
Xәrclәrin tәhlili
heç biri
Statistik tәhlil
Meyllәrin (hәssas amillәrin) tәhlili

156 Aşağıdakılardan hansı müqayisәsi möv¬qe¬yindәn yanaşmaqla tәshihlәrin hesablanması üçün
istifadә olunan kәmiyyәt metodlarına daxildir:

•

Bölgü әsasında tәhlil
Gәlirlilik göstәricilәrinin tәhlili
Qrafik tәhlil
Fәrdi sorğular әsasında tәhlil
Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili,

157 Aşağıdakılardan hansı müqayisәsi möv¬qe¬yindәn yanaşmaqla tәshihlәrin hesablanması üçün
istifadә olunan kәmiyyәt metodlarına daxildir:

•

Xәrclәrin tәhlili
Qrafik tәhlil
hamısı
Meyllәrin (hәssas amillәrin) tәhlili
Statistik tәhlil

158 Müqayisәsi möv¬qe¬yindәn yanaşmaqla tәshihlәrin hesablanması üçün istifadә olunan kәmiyyәt
metodlarını düz gün ardıcılıqla qurun: 1. Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili, 2. Nisbәtlәrin müqayisәli
tәhlili, 3. Statistik tәhlil, 4 Qrafik tәhlil 5. Bölgü әsasında tәhlil, 6. Meyllәrin (hәssas amillәrin) tәhlili,
7. Xәrclәrin tәhlili, 8. Fәrdi sorğular әsasında tәhlil, 9.Gәlirlilik göstәricilәrinin tәhlili, 10. Ikinci
dәrәcәli mәlumatların tәhlili

•

4 , 5 , 6 , 7 , 9, 10
2,5,8,9
1, 3, 4, 6, 7, 10
1 , 2, 3 , 4, 5 , 10
1, 2, 7 , 9, 10

159 Müqayisәsi möv¬qe¬yindәn yanaşmaqla tәshihlәrin hesablanması üçün istifadә olunan keyfiyyәt
metodlarını düz gün ardıcılıqla qurun: 1. Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili, 2. Nisbәtlәrin müqayisәli
tәhlili, 3. Statistik tәhlil, 4 Qrafik tәhlil 5. Bölgü әsasında tәhlil, 6. Meyllәrin (hәssas amillәrin) tәhlili,
7. Xәrclәrin tәhlili, 8. Fәrdi sorğular әsasında tәhlil, 9.Gәlirlilik göstәricilәrinin tәhlili, 10. Ikinci
dәrәcәli mәlumatların tәhlili

•

2 , 5, 9, 10
1 , 2, 3 , 4, 5 , 10
2,5,8,9
4 , 5 , 6 , 7 , 9, 10
1, 3, 4, 6, 7, 10

160 Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

Bu metod göstәricilәri fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә mәlumatlardan qiymәtә daha güclü tәsir göstәrәn vә
bazarda baş verәn proseslәrә hәssas olan amillәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә әsas¬lanır.
Bu metod mәlumatlar massivinin korrelyasiyareqressiya tәhlili metodları ilә araşdırılması nәticәsindә
daşınmaz әmlakın fәrdi xüsusiyyәtlәrinin dәyişmәsi ilә satış qiymәtinin dәyişmәsi arasında әlaqәlәrin
müәyyәnlәşdirilmәsinә әsaslanır.
Bu metod nәzәri baxımından birbirinin eyni olan, yalnız bir parametri üzrә fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә
mәlumatların tәhlilinә әsaslanır
tәshihlәrin binanın amortizasiya olunmuş dәyәrinin tәhlil olunması әsasında aparılmasına әsaslanır.
Bu metod statistik tәhlil metodunun variantı olmaqla, tәshihlәrin kәmiy¬yәtini müqayisә elementlәri üçün
xüsusi düsturların kömәkliyi ilә qurulmuş qrafik әyrilәr әsasında müәyyәnlәldirimәsini nәzәrdә tutur.

161 Statistik tәhlil metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

Bu metod tәshihlәrin qiymәtlәn¬dirilәn yaxud anoloji obyektlә birbaşa әlaqәsi olmayan mәlumatlar әsasında
aparılmasına әsaslanır
Bu metod tәshihlәrin binanın amortizasiya olunmuş dәyәrinin tәhlil olunması әsasında aparılmasına әsaslanır.
Bu metod mәlumatlar massivinin korrelyasiyareqressiya tәhlili metodları ilә araşdırılması nәticәsindә
daşınmaz әmlakın fәrdi xüsusiyyәtlәrinin dәyişmәsi ilә satış qiymәtinin dәyişmәsi arasında әlaqәlәrin
müәyyәnlәşdirilmәsinә әsaslanır.
Bu metod nәzәri baxımından birbirinin eyni olan, yalnız bir parametri üzrә fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә
mәlumatların tәhlilinә әsaslanır.
Bu metod göstәricilәri fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә mәlumatlardan qiymәtә daha güclü tәsir göstәrәn vә
bazarda baş verәn proseslәrә hәssas olan amillәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә әsas¬lanır.

162 Qiymәtlәndiricini narahat edәn problemlәrin 4cüsü hansıdır?

•

qiymәtlәndirici üçün belә bir bölgü yoxdur
tikilinin torpaq sahәsindәn ayrılması tәcrübәsindә teztez tәsadüf olunan qeyrimümkünlük yaxud
problemlәrin hәllinin çәtinliyidir
köhnә tikililәri tәkrar inşa etmәk vә köhnәlmә dәrәcәsini müәyyәnlәşdirmәklә әlaqәdardır
yaxşılaşdırma vә ya bәrpa ilә әlaqәdar xәrclәrin bütün hallarda bazar dәyәrinә ekvivalent olmamasıdır
Azәrbaycanda torpağın qiymәtlәndirilmәsi ilә bağlı bir sıra obyektiv amillәrin nәticәsi olaraq qarşıya çıxan
çәtinliklәrdir

163 Birbaşa xәrclәrә (buna müstәqim xәrclәr dә deyilir) bilavasitә tikinti ilә bağlı olan hansı xәrclәr
aiddir?

•

müvәqqәti binaların vә qurğuların dәyәri, tәhlükәsizlik texnikası üzrә tәdbirlәrә çәkilәn xәrclәr, nәqliyyat
anbar xәrclәri vә yerli bazarda qәbul edilmiş başqa normativ xәrclәr;
tikintidә çalışan fәhlәlәrin әmәk haqqı;
materialların, mәmulatların vә avadanlığın dәyәri;
hamısı
inşaat maşınlarının vә mexanizmlәrinin (amortizasiya ayırmaları formasında) dәyәri;

164 Layihәsmeta sәnәdlәrinin tam hәcmdә vә yerinә yetirilmiş işlәrin hәcmi vә konstruksiya
mәsәlәlәri bu sәnәdlәrә müvafiq olduqda, birbaşa xәrclәr hansı metod ilә müәyyәnlәş¬dirilir?

•

artırılmış indekslәr
Xüsüsilәşdirilmiş indekslәrlә
bazisindeks
sәrbәst indekslәr
informasiya indekslәri

165 Mәsrәf yanaşmasının әn mürәkkәb cәhәti nәdәn ibarәtdir?
müәyyәn qüsurları tapmaq
ödәnişin vaxtında yerinә yetirilimәsi
bazarda tikinti materiallarının yüksәk olması

•

ANVnin texniki baxış aktının olması
mәcmu köhnәlmәnin müәyyәn edilmәsindәn

166 Xәrc yanaşmasının çatışmazlıqları hansıdır?

•

Yanaşma mövcud olan aktivlәrә әsaslanır vә ona görә dә müәyyәn qәdәr mücәrrәdir
Yanaşma dövrü xarakter daşıyır, ona görә dә gәlәcәk perspektiv nәzәrә alınmır.
Yanaşma böyük әmәk tutumluluğuna görә fәrqlәnir
düzgün cavab yoxdur
Yanaşma obyektin gәlirlilik göstәricisini nәzәrdә tutmur

167 Mәsrәf yanaşmasını nümunә olaraq,yaxşılaşdırma işi aparılan obyektin dәyәrinin müәyyәn
edilmәsi ardıcıllığını aşağıdakılardan nә pozur?

•

qiymәtlәndirmә obyektinin yerlәşdiyi torpaq sahәsinin dәyәri hesablanır
yaxşılaşdırmaların real dәyәrinin hesablanması vәzifәsinin icrasına başlanır vә bәrpa dәyәri ümumi köhnәlmә
mәblәğindә azaldılır
bina vә qurğuların qeydiyyat nişan nömrәlәri qeydә alınır
bina vә qurğular üzrә yaxşılaşdırmaların ümumi köhnәlmәsi müәyyәnlәşdirilir
bina vә qurğuların yaxşılaşdırmaları üzrә bәrpa vә ya әvәzolunma dәyәri hesablanır

168 Müqayisәnin satış şәrtlәri elementi hansı variantda düzgün izah olunmuşdur.?

•

әmlakın әldә edilmә¬sinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis bazar şәrtlә¬rindәn kәnarlaşması
hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud
onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.
bu element vasitәsi ilә qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlakın yerlәşdiyi әrazi müvafiq dәyәri dәyişmәk xassәsinә
malik olur
әmlak bazarında alqısatqı әmәliyyatlarının dinamikasına vә buna müvafiq olaraq satış qiymәtlәrinin
sәviyyәsinә vaxt amilinin tәsirini müәyyәn¬lәşdirmәyә imkan verir
Hamısı düzdür.
bu element vasitәsi ilә daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud ödәnişlәr nağd
pulla yerinә yetirildikdә aparılır

169 Müqayisәnin satış vaxtı elementi hansı variantda düzgün izah olunmuşdur.?

•

әmlak bazarında alqısatqı әmәliyyatlarının dinamikasına vә buna müvafiq olaraq satış qiymәtlәrinin
sәviyyәsinә vaxt amilinin tәsirini müәyyәn¬lәşdirmәyә imkan verir
bu element vasitәsi ilә qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlakın yerlәşdiyi әrazi müvafiq dәyәri dәyişmәk xassәsinә
malik olur.
әmlakın әldә edilmә¬sinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis bazar şәrtlә¬rindәn kәnarlaşması
hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud
onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.
Hamısı düzdür.
bu element vasitәsi ilә daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud ödәnişlәr nağd
pulla yerinә yetirildikdә aparılır

170 Müqayisәnin ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları elementi hansı variantda düzgün izah olunmuşdur:?

•

qiymәtlәndirilәn obyektin hüquqi reallıq¬ları onun dәyәrinin vә satış qiymәtinin müәyyәnlәşdiril¬mәsindә
hәlledici rol oynayır.
әmlakın әldә edilmә¬sinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis bazar şәrtlә¬rindәn kәnarlaşması
hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud
onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.
bu element vasitәsi ilә tәshihlәr daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud
ödәnişlәr nağd pulla yerinә yetirildikdә aparılır
hamısı sәhvdir.

bu element vasitәsi ilә qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlakın yerlәşdiyi әrazi müvafiq dәyәri dәyişmәk xassәsinә
malik olur.

171 Müqayisәnin aktivlәrin әldә edilmәsi zamanı maliyyә hesablaşmalarının şәrtlәri elementi hansı
variantda düzgün izah olunmuşdur:?

•

bu element vasitәsi ilә tәshihlәr daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud
ödәnişlәr nağd pulla yerinә yetirildikdә aparılır
әmlakın әldә edilmә¬sinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis bazar şәrtlә¬rindәn kәnarlaşması
hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud
onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.
qiymәtlәndirilәn obyektin hüquqi reallıq¬ları onun dәyәrinin vә satış qiymәtinin müәyyәnlәşdiril¬mәsindә
hәlledici rol oynayır
hamısı sәhvdir.
әmlak bazarında alqısatqı әmәliyyatlarının dinamikasına vә buna müvafiq olaraq satış qiymәtlәrinin
sәviyyәsinә vaxt amilinin tәsirini müәyyәn¬lәşdirmәyә imkan verir

172 Müqayisәnin fiziki xüsusiyyәtlәr elementi hansı variantda düzgün izah olunmuşdur:?

•

qiymәtlәndirilәn obyektin faydalılığının müәyyәn edilmә¬sinә imkan verәn binanın tikilmәsi tarixini, onun
mövcud vәziy¬yәtini, tikinti materiallarının növünü, memarlıq xassәlәrini, torpaq sahәsinin vә binanın özünün
ölçü¬lәrini, formasını müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir.
әmlak bazarında alqısatqı әmәliyyatlarının dinamikasına vә buna müvafiq olaraq satış qiymәtlәrinin
sәviyyәsinә vaxt amilinin tәsirini müәyyәn¬lәşdirmәyә imkan verir
bu element vasitәsi ilә tәshihlәr daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud
ödәnişlәr nağd pulla yerinә yetirildikdә aparılır
hamısı düzdür.
әmlakın әldә edilmә¬sinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis bazar şәrtlә¬rindәn kәnarlaşması
hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud
onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.

173 Müqayisәnin әmlakın yerlәşdiyi әrazi elementi hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

torpaq sahәlәrinin müxtәlif tәbii iqlim zonalarında, müxtәlif kateqoriyalı yaşayış mәntәqәlәrindә, müxtәlif
funksional vә iqtisadi planlaş¬dırılma zonalarında vә daha perspektiv inkişafa qadir olan region¬larda
yerlәşmәsi bu kimi hallarla dәyәri dәyişmәk xassәsinә malikdir.
әmlak bazarında alqısatqı әmәliyyatlarının dinamikasına vә buna müvafiq olaraq satış qiymәtlәrinin
sәviyyәsinә vaxt amilinin tәsirini müәyyәn¬lәşdirmәyә imkan verir
bu element vasitәsi ilә tәshihlәr daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud
ödәnişlәr nağd pulla yerinә yetirildikdә aparılır
hamısı düzdür.
әmlakın әldә edilmә¬sinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis bazar şәrtlә¬rindәn kәnarlaşması
hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud
onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.

174 Müqayisә yanaşmasına aid aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır.?

•

gәlәcәk hadisәlәrә, әsasәn dә potensial alıcının görә vә duya bildiyi perspektivә istinad edir
Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәrinin müәyyәn edilmәsinә müqayisә mövqeyindәn yanaşmaya
qiymәtlәndirilәn obyektin analoqları ilә aparılmış alqısatqı әmәliyyatları barәdә kifayәt qәdәr bazar
mәlumatları olduğu hallarda istinad olunur
bu yanaşmaya «bazar satışlarının müqayisәsi» vә yaxud da, «müqayisәli yanaşma» da deyirlәr
müqayisә yanaşmasında әsasәn bazar mәlumatlarına istinad olunur.
konkret bazar şәraitindә onun alıcıların vә satıcıların real cari tәcrübәsini әks etdirir.

175 Azәrbaycanda әhalinin min nәfәrinә düşәn ANV  nin sayı 2007ci ildә neçә әdәd olmuşdur?

•

90
85

80
120
100

176 Verilәnlәrin hansı "İnkoterms 90"a uyğun şәrt deyil?

•

EXW (Franko zavod ExWorks)
FAS ( free alongcide shipgәminin bortu yanında azaddır)
FCA ( Franko yük daşıyan FREE CARRLER)
FOB (free on boardgәminin göyәrtәsindә azaddır)
LASİL gәminin göyәrtәsindә yüklәrin boşaldılması

177 İstәnilәn ANVnin quruluşu nәdәn ibarәtdir?

•

qovşaqlardan
sistemlәrdәn
mexanizmdәn
çox böyük olmayan miqdarda aqreqatlardan
dәyişdirilәn hissәlәrin util dәyәrindәn

178 ANVnin qiymәtlәndirilmәsi mәqsәdlәrinin siyahısı daha genişdir.Halhazırda bu növ aktivlәrin
qiymәtlәndirilmәsi bir çox hallarda hәyata keçirilir.Aşağıdakı verilәnlәrdә bu halların hansı düzgün
göstәrilmәyib.

•

vergi tutma mәqsәdilә
sәrnişin daşımaq mәqsәdilә
gömrük mәqsәdilә
alqısatqı
cinayәt vә mülki mәhkәmәsindә

179 Azәrbaycan Respublikasının "Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında" qanuna uyğun olaraq
avtomobil nәqliyyatı vasitәlәrinin qiymәtlәndirmә mәqsәdlәri üçün dәyәrin hansı növü әsas götürülür.

•

mövcud istifadә olunma şәraitindә dәyәr
qırıntıların dәyәri
mәhdud bazar şәraitindә dәyәr
tәkrar istehsal dәyәri
bazar dәyәri

180 ANVnin qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә edilәn dәyәr növü nәdir:

•

NVnin bazar dәyәr
tam bәrpa dәyәr
likvid dәyәr
planauyğun likvid dәyәr
mәcburi likvid dәyәr

181 әsas fondların yenidәn qiymәtlәndirilmәsi zamanı verilәnlәrdәn hansı ANVnin dәyәr növlәrinә
daxildir:

•

bәrpa dәyәri
qırıntıların dәyәri
mübadilә dәyәri
investisiya dәyәri
xidmәtin dәyәri

182 FAS şәrti nәdir?

•

daşınma müqavilәsi әsasında istәnilәn nәqliyyat növü
şәrtә görә satıcı әmtәәni (ANVni) limana gәmi boyunca (yanında) yerlәşdirilmәlidir
şәrtә görә satıcı әmtәәni daşınma üçün gömrük rüsumlarını ödәyir
ANVnin dәyәrinin hesablanması
texniki baxışın yerinә yetirilmәsidir

183 Beynәlxalq ticarәtdә daha çox istifadә olunan tәchizat şәrtlәrinin aydınlaşdırılması mәqsәdilә
beynәlxalq unifikasiya edilmiş qaydalar yaradılmışdır bu hansıdır?

•

EXWORKS
sassi nömrәlәrin qeydә alınması
"İnkoterms"
nәqliyyat vasitәlәrinin qeydiyyat şәhadәtnamәsindә fәrqlәnmә nişanı
sertifikatlaşdırma

184 Eksperimental  analitik metodun tәrkib hissәlәri:

•

istehsaldakı xüsusiyyәtlәrin aşağı düşmәsi metodu; elementlәr üzrә hesablama metodu;
gәlirliliyin azalması metodu; tәmir tsiklinin mәrhәlәli metodu;
sәmәrәli yaş metodu;vәziyyәtin ekspertizası metodu;
sәmәrәli yaş metodu; gәlirliliyin azalması metodu;
tәmir tsiklinin mәrhәlәli metodu; birbaşa metod

185 Util dәyәrinin әsas növlәrindәn biri hansı dәyәrdir?

•

istifadә dәyәri
mübadilә dәyәri
bazar dәyәri
likvid dәyәridir
skrab (tullantı) dәyәridir

186 Tәshih etmәklә normativ metod; istismar müddәtinin әvvәlindәn yürüşü vә yaşını nәzәrә almaqla
hesablama metodu; amortizasiyanın әlavә edilmәsi metodu:

•

ANV  nin fiziki aşınmasının hesablanması metodlarıdır
ANV  nin funksional aşınmasının hesablanması metodlarıdır
ANV  nin mәnәvi aşınmasının hesablanması metodlarıdır
bütün cavablar yalnışdır.
ANV  nin hәm mәnәvi hәmdә funksional aşınmasının hesablanması metodlarıdır

187 ANV nin istehsal (buraxılış) tarixi müәyyәn edilir:

•

yalnız qeydiyyat sәnәdlәrinә әsasәn
yalnız mәlumat kitablarına әsasәn
yalnız qeydiyyat şәhadәtnamәsinә әsasәn
düzgün cavab yoxdur
hәm qeydiyyat sәnәdlәri, hәm qeydiyyat şәhadәtnamәsi hәm dә mәlumat kitablarına әsasәn

188 Maşın vә nәqliyyat vasitәlәrinin qalıq dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi metodikasında normativ aktın
quruluşu vә mәzmununu hansı ardıcılıqla olmalıdır ? 1. Ümumi müddәalar 2. NV  nin
xarakteristikalarının, vәziyyәtinin vә zәdәlәnmәsinin tәyin edilmәsi. 3. Zәdәlәnmiş NV  nin dәyәrinin
vә bәrpa dәyәrinin tәyin edilmәsi 4. Zәdәlәnmә nәticәsindә NV  nın dәyәrinin azalmasının tәyin
edilmәsi 5. NV  nin dәyәrinin tәyin edilmәsi.

•

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

189 әgәr baş vermiş istismar qüsurlarının aradan qaldırılması üçün az әmәk tәlәb olunursa onda
dәqiqlәşdirmә aparmadan әvәz edilәcәk detalların hәcmini NV  nin qalıq dәyәrinin neçә faizi qәdәr
qәbul etmәk olar:?

•

15%
20%
5%
10%
25%

190 NV  nin aşınması sәviyyәsi hәr il istismar xәrclәrinin neçә faizi qәdәri kimi qәbul olunur.

•

10%
15%
8%
9%
7%

191 NV  nin әsaslı tәmir olunmuş hissәlәrinin aşınması analoji yeni vasitәlәrin resurslarının
sәviyyәsindәn neçә faiz artıq olur.

•

10%
15%
20%
25%
5%

192 Asılılıq prinsipi:

•

Avtonәqliyyat vasitlәrinin maksimum dәyәrinә satılmasına tәsir göstәrәn amillәrin, yәni müştәrinin zövqünә
vә yerli bazarın әnәnәlәrinә uyğunluğundan ibarәtdir:
Avtonәqliyyat vasitlәrinin müәyyәn müddәt әrzindә tәlәb tәklifә uyğun gәldikdә qiymәtin dә hәmin dövrdә
sabitliyi tәmin edilmiş olur:
Avtonәqliyyat vasitlәrinin dәyәrinә onu әhatә edәn avtonәqliyyat vasitlәrinin xarakterinin vә dәyәrinin
tәsirindәn ibarәtdir:
Alıcının nәzәrindә әmlak obyektinin dәyәri bütün mәnalarda onu tәmin edә bilәn obyekti tapa bilmәsindәdir
Әmlak bazarına münasibәtin, bazar şәraitinin vә son nәticәdә isә әmlakın qiymәtinin dәyişmәsinә gәtirib
çıxarır.

193 Tәrtib olunmuş baxış aktında aşağıdakı informasiyalar öz әksini tapmalıdır:

•

qiymәtlәndirici barәdә mәlumat (adı, hüquqi ünvanı, sertifikata istinad); baxışın keçirilmәsinә әsas vә mәqsәd;
Yol nәqliyyat hadisәlәri haqqında arayış, ekspertiza aktı vә ya sığorta şәhadәtnamәsi (onun seriyası, nömrәsi
vә növü)
baxışın keçirilmә yeri, tarixi vә vaxtı;
baxış keçirәnlәr barәdә mәlumat;
Bütün cavablar doğrudur.

194 Uyğunluq pozulub :

•

Nәqliyyat vasitәlәrinin dövlәt qeydiyyat nömrәsi – Nәqliyyat vasitәlәrinin qeydiyyat xarakteristikasıdır.
Motosiklet vә moped avtonәqliyyat vasitәlәrinin – A kateqoriyasıdır
Nәqliyyat vasitәlәrinin tipi, markası, modeli – Nәqliyyat vasitәlәrinin eynilik xarakteristikasıdır
Kütlә, baza mühәrrikinin işçi hәcmi, baş ötürücünün ötürmә әdәdlәri – Nәqliyyat vasitәlәrinin kömәkçi
hissәlәridir.
Nәqletmәnin bir istiqamәtli olması – Boru kәmәri nәqliyyatının çatışmayan cәhәtidir.

195 Dartqılar, qoşqular, yarımqoşqular, xüsusi tәyinatlı avtomobillәr, bütün özügedәn texnikalar
bunlar:?

•

Avtomobil nәqliyyatının әsas baza hissәlәridir.
Avtomobil nәqliyyatının hәrәkәt tәrkiblәridir
Avtomobil nәqliyyatının konstruksiya parametrlәridir.
bütün cavablar düzgündür.
Avtomobil nәqliyyatının kömәkçi hissәlәridir

196 Nәqliyyat Vasitәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsini aşağıdakı variantların hansında ardıcıllıq
gözlәnilib 1 ehtiyat hissәlәrinin zәdәlәnmәsi vә istismar qüsurlarının tәyin edilmәsi mәqsәdilә NV 
nin xarici görünüşünә baxışın keçirilmәsi 2 Konkret Nәqliyyat Vasitәlәri üçün istehsalçı tәrәfindәn
müәyyәn olunmuş xarakteristikaların oxşarlığının müәyyәn edilmәsi 3 Nәqliyyat Vasitәlәrinin
mühәrrikinin, transmissiya vә digәr әsas qovşaqların, aqreqatların vә sistemlәrin iş qabiliyyәtinin
qiymәtlәndirilmәsi;

•

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

197 Nәqliyyat Vasitәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsini aşağıdakı variantların hansında ardıcıllıq
gözlәnilib 1.sәnәdlәrin rәsmilәşdirilmәsi 2. Nәqliyyat Vasitәlәrinin bәrpasının maqsәdәuyğunluğu
mәsәlәsi qәrara alınarsa, onun qәzaya qәdәr vә baxış keçirilәn zaman aşkarlanmış vәziyyәtini nәzәrә
almaqla hesablama aparılmaqla dәyәrini әsaslandırmaq; 3. zәdәlәnmiş nәqliyyat vasitәlәrinin tәmir
bәrpa dәyәrini hesablamaq, dәymiş zәrәrin dәyәrini tәyin etmәk, lazım gәldikdә onun әmtәә dәyәrinin
itkisini hesablamaq;

•

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

198 Avtonәqliyyat vasitәlәrin qiymәtlәndirilmәsini şәrti olaraq iki әsas tәrkib hissәsinә bölünür:

•

Avtonәqliyyat vasitәlәrin vә ya onun hissәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi; zәdәlәnmә nәticәsindә Avtonәqliyyat
vasitәlәrinә dәymiş zәrәrin vә tәmir  bәrpa işlәrinin dәyәrini tәyin etmәk.
Zәdәlәnmә nәticәsindә Avtonәqliyyat vasitәlәrinә dәymiş zәrәrin vә tәmir  bәrpa işlәrinin dәyәrini tәyin
etmәk; Avtonәqliyyat vasitәlәrinin mühәrrikinin, transmissiya vә digәr әsas qovşaqların, aqreqatların vә
sistemlәrin iş qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;
Avtonәqliyyat vasitәlәrin vә ya onun hissәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi; Avtonәqliyyat vasitәlәrinin
mühәrrikinin, transmissiya vә digәr әsas qovşaqların, aqreqatların vә sistemlәrin iş qabiliyyәtinin
qiymәtlәndirilmәsi;
bütün variantlar sәhvdir.
Konkret Nәqliyyat Vasitәlәri üçün istehsalçı tәrәfindәn müәyyәn olunmuş xarakteristikaların oxşarlığının
müәyyәn edilmәsi; Avtonәqliyyat vasitәlәrinin mühәrrikinin, transmissiya vә digәr әsas qovşaqların,
aqreqatların vә sistemlәrin iş qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;

199 Müştәrilәrә göstәrilәcәk xidmәtin şәrtlәrini müәyyәn etmәk; baxışı tәşkil etmәk vә keçirtmәk;
qiymәtlәndirmә növlәri üzrә analitik hesablama aparmaq; sәnәdlәri tәrtib etmәk vә onun sifarişçiyә
vermәk; Bunlar :

•

Nәqliyyat vasitәlәrinә vizual baxış zamanı zәruri olan qaydalar
Nәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan üsullar
Nәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi üçün zәruri olan qaydalar
Nәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan yanaşmalar
Bütün variantlar doğrudur

200 Mülkiyyәt ele¬mentlәri arasındakı münasibәtlәri müәyyәn edәn prinsiplәr hansılardır :?

•

Balanslaşdırma (mütәnasib vә son mәhsuldarlıq hәddi) prinsipi , Optimal (iqtisadi) hәcm prinsipi
Asılılıq prin¬sipi , Uyğunluq prinsipi
Yararlılıq prinsipi , Әvәzlәmә prinsipi
Әlaqәlәndirmә prinsipi, Daha sәmәrәli istifadә prinsipi
Tәlәb vә tәklif prinsipi,Rәqabәt prinsipi

201 Mülkiyyәt ele¬mentlәri arasındakı münasibәtlәri müәyyәn edәn prinsiplәr hansıdır :?

•

Mülkiyyәtә әmlak hüququnun iqtisadi bölgüsü vә birlәşdirilmәsi prinsipi
Asılılıq prin¬sipi
Yararlılıq prinsipi
Әlaqәlәndirmә prinsipi
Tәlәb vә tәklif prinsipi

202 Kapital qoyuluşu prinsipi, әlavә (qalıq) mәhsuldarlıq prinsipi ,Balanslaşdırma (mütәnasib vә son
mәhsuldarlıq hәddi) prinsipi. Optimal (iqtisadi) hәcm prinsipi , Mülkiyyәtә әmlak hüququnun iqtisadi
bölgüsü vә birlәşdirilmәsi prinsipi bunlar:?

•

Mülkiyyәt ele¬mentlәri arasındakı münasibәtlәri müәyyәn edәn prinsiplәrdir
Sahibkarın tәq¬dimatına әsas¬lanan prinsiplәrdir
Әtraf mühitlә bağlı olan prinsiplәrdir.
bütün variantlar yalnışdır.
Daha sәmәrәli istifadә prinsiplәridir.

203 Dәmiryolu nәqliyyatının nәqliyyat vasitәlәri nәdәn ibarәtdir?

•

lokomativlәrdәn, mühәrrik vә qoşqu vaqonlarından
bunlar hәr bir ölkә üçün müxtәlifdir
uzaq vә yaxin mәsafәyә daşıyan vasitәlәrdәn
düzgün cavab yoxdur
elektrovozlar, teplovozlar, paravozlar

204 İqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkәlәrdә hәr 1000 nәfәr әhaliyә orta hesabla nә qәdәr minik
avtomobili düşür?

•

500
400
550
650
600

205 Avtomobillәrә maşın kimi baxdıqda onun hansı xüsusiyyәtlәrini göstәrmәk olar?

•

Yığılma sxemi  onun әsas aqreqatlarının birbirinә nәzәrәn yerlәşmәsi (mühәrrikin, aparan tәkәrlәrin, baqajın
vә ya kabinәnin, yük platformasının vә s.);
Aqreqatların xarakteristikalarına mühәrrikin yüklәnmә vә sürәt xarakteristikaları, hidrotransformatorun
xarakteristikaları vә s. aiddir.
Konstruksiya parametrlәrinә kütlә, baza mühәrrikinin işçi hәcmi, baş ötürücünün ötürmә әdәdlәri vә s. aiddir.
düzgün cavab yoxdur
Hamısı düzgündür

206 Avtomobil nәqliyyat vasitәsi kimi aşağıdakı xüsusiyyәti ilә qiymәtlәndirilir: (sәhv cavabı
göstәrin)

•

dinamiklilik;
dәyanәtlilik;
yanacaq qәnaәtliliyi;
şәhәrlәarası daşımalar üçün
idarә olunma qabiliyyәti

207 ANV  nin dövlәt qeydiyyatı yol hәrәkәti haqqında konvensiyanın müәyyәn etdiyi tәsnifata
uyğun aparılır.Bu konversiya nә vaxt nә harda qәbul olunmusdur?

•

BMT  nin konfransı, Vyana şәhәri, 8 noyabr 1968
BMT  nin konfransı, Baki şәhәri, 2 mart 1990
BMT  nin konfransı,Vaşinqton şәhәri,31 mart 1963
MDB  nin konfransı, Moskva şәhәri, 16 sentyabr 1991
BMT  nin konfransı, NyuYork sәhәri 6 iyun 1995

208 ANVnin dövlәt qeydiyyatı yol hәrәkәti haqqında konvensiyasının (BMTnin konfransı, Vyana
şәhәri, 8 noyabr 1968) müәyyәn etdiyi tәsnifata uyğun olaraq avtonәqliyyat vasitәlәrinin neçә
kateqoriyası var ?

•

1
3
2
5
4

209 Hansı doğrudur ?

•

Bicaze verilәn maksimal kütlәsi 3500kqdan çox olmayan sürücünün oturacaq yerindәn başqa 8 oturacaq
yerindәn (1+8) çox olmayan avtomobillәr
sürücünün oturacaq yerindәn başqa 8 oturacaq yerindәn çox olan sәrnişin daşımaları üçün nәzәrdә tutulan
bütün avtomobillәr
Cmaksimal kütlәsi 3500kqdan çox olan bütün yük avtomobillәri
Bütün variantlar doğrudur
Amotosiklet(motosikletmüherriki olan ikitәkәrli arabalı vә ya arabasız mexaniki nәqliyyat vasitәsidir) tam
lәvazimatlı vәziyyәtdә kütlәsi 400kqdan çox olmayan 3 vә 4 tәkәrli mexaniki nәqliyyat vasitәlәri dә bura
aiddir

210 Bkateqoriyasına aşağıdakılardan hansı aiddir ?

•

maksimal kütlәsi 3500kqdan çox olan bütün yük avtomobillәri
icazә verilәn maksimal kütlәsi 3500kqdan çox olmayan vә sürücünün oturacaq yerindәn başqa 8oturacaq
yerindәn çox olmayan avtomobillәr
sürücünün oturacaq yerindәn başqa 8 oturacaq yerindәn çox olan sәrnişin daşımaları üçün nәzәrdә tutulan
bütün avtomobillәr
Yarimqoşquavtomobillәrә birlәşdirmәk üçüçn nәzәrdә tutulan bir hissәsi avtomobilә söykәnәrәk özünün vә
yükün kütlәsinin xeyli hissәsini onun üstünә salan qoşqudur

sureti saatda 50 kilometrdәn yüksәk olmayan vә 23 tәkәrli nәqliyyat vasitәlәri

211 Avtomobillәrә maşın kimi baxdıqda onun hansı xüsusiyyәtlәrini göstәmәk olar ? 1) Yığılma
sxemi onun әsas aqreqatlarının bir birinә nәzәrәn yerlәşmәsi(mühәrrikin, aparan tәkәrlәrin ,baqajın
vә ya kabinәnin yük platformasının vә s.) 2) Konstruksiya parametrlәrinә kütlә,baza mühәrrikinin işçi
hәcmi, baş ötürücünün ötürmә әdәdldәri vә s. 3) Aqreqatların xarakteristikalarına mühәrrikin yüklәmә
vә xarakteristikaları, hidrotromformatların xarakteristikası vә s.

•

1,2
yalnız 3
1,2,3
yalnız 2
1,3

212 Avtomobillәr yükgötürmә qabiliyyәtinә görә әn az nә qәdәr yük götürә bilәr ?

•

0.5ton
2.5ton
1.5ton
4.5ton
3.5ton

213 İnvestisiyaların geri qaytarılmasının müddәtlәri, obyektdә istehsal olunacaq mәhsulun rentabellik
sәviyyәsi, xәrclәrin sәviyyәsi, baş verә bilәcәk itkilәr vә sair aiddir. Bunlar hansı meyara xasdır :?

•

Bu istifadә mövcud qanunvericiliyә uyğun olmalı, müvafiq normativ hüquqi sәnәdlәrin tәlәblәrinә cavab
ver¬mәlidir
Maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn әn yaxşı vә sәmәrәli istifadә onun fiziki parametrlәrindәn
asılıdır.
Maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn dәyәrinin әn yüksәk hәddә çatdırılması mümkün olan istifadә
variantlarından torpağın әn yüksәk dәyәrini yaxud investisiyaların әn qısa müddәtdә geri qaytarılmasını tәmin
edәn varianta üstünlük verilmәsi demәkdir.
bütün variantlar yalnışdır
maliyyә baxımından daha әlverişli olması aydınlaşdırılmalıdır

214 İstifadә etdiyi qiymәtlәndirmә standartları barәdә mәlumat verir; peşә etikası normalarına riayәt
etdiyini tәsdiqlәyir; sәnәdi imzalayır vә möhürlәyir: Bunlar hesabatın hansı bölmәsindә
göstәrilmәlidir :?

•

Qiymәtlәndirmәnin sertifikatı bölmәsindә qiymәtlәndirci:
Qiymәtlәndirilәn obyektin tәsviri bölmәsindә
Sosialiqtisadi şәraitinin tәhlili bölmәsindә
Әsas faktların vә nәticәlәrin qısa icmalı bölmәsindә
Qiymәtlәndirmәnin nәticәlәrinin razılaşdırılması böl¬mәsindә

215 Qiymәtlәndirici maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadәnin mümkün variantlarının
xüsusi mәhdudiyyәtlәrini, zonalaşdırma normalarını, inşaat normaları vә qaydalarını, tarixi binaların
qorunması, ekologiya üzrә normativ sәnәdlәri nәzәrdәn keçirmәlidir. Bunlar hansı meyara xasdır :?

•

Bu istifadә mövcud qanunvericiliyә uyğun olmalı, müvafiq normativ hüquqi sәnәdlәrin tәlәblәrinә cavab
vermәlidir
Maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn әn yaxşı vә sәmәrәli istifadә onun fiziki parametrlәrindәn
asılıdır.
Maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn dәyәrinin әn yüksәk hәddә çatdırılması mümkün olan istifadә
variantlarından torpağın әn yüksәk dәyәrini yaxud investisiyaların әn qısa müddәtdә geri qaytarılmasını tәmin
edәn varianta üstünlük verilmәsi demәkdir.
bütün variantlar yalnışdır

maliyyә baxımından daha әlverişli olması aydınlaşdırılmalıdır

216 Torpaq sahәsinin ölçülәri vә forması, nәqliyyatın gedişgәlişi üçün münasibliyi, tәbii fәlakәt
hadisәlәrinin (mәsәlәn, zәlzәlә, sel, torpaq sürüşmәsi vә sair) baş vermәsi ehtimalı nәzәrә alınmalıdır.
. Bunlar hansı meyara xasdır :?

•

Bu istifadә mövcud qanunvericiliyә uyğun olmalı, müvafiq normativ hüquqi sәnәdlәrin tәlәblәrinә cavab
ver¬mәlidir
Maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn әn yaxşı vә sәmәrәli istifadә onun fiziki parametrlәrindәn
asılıdır.
Maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn dәyәrinin әn yüksәk hәddә çatdırılması mümkün olan istifadә
variantlarından torpağın әn yüksәk dәyәrini yaxud investisiyaların әn qısa müddәtdә geri qaytarılmasını tәmin
edәn varianta üstünlük verilmәsi demәkdir.
bütün variantlar yalnışdır
maliyyә baxımından daha әlverişli olması aydınlaşdırılmalıdır

217 İnvestisiyaların geri qaytarılmasının göstәricisi kimi xalis mәnfәәt vә ya mәnfәәt normasından
istifadә oluna bilәr. Bunlar hansı meyara xasdır :?

•

Bu istifadә mövcud qanunvericiliyә uyğun olmalı, müvafiq normativ hüquqi sәnәdlәrin tәlәblәrinә cavab
ver¬mәlidir
Maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn әn yaxşı vә sәmәrәli istifadә onun fiziki parametrlәrindәn
asılıdır.
Maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn dәyәrinin әn yüksәk hәddә çatdırılması mümkün olan istifadә
variantlarından torpağın әn yüksәk dәyәrini yaxud investisiyaların әn qısa müddәtdә geri qaytarılmasını tәmin
edәn varianta üstünlük verilmәsi demәkdir.
bütün variantlar yalnışdır
maliyyә baxımından daha әlverişli olması aydınlaşdırılmalıdır

218 Qiymәtlәndirmә üzrә texniki tapşırığın әsas müddәaları; dәyәrә әhәmiyyәtli tәsir göstәrәn әlavә
mәlumatlar; ilkin mәlumatların tәhlili üzrә alınmış әsas nәticәlәr göstәrilir. Bunlar hesabatın hansı
bölmәsindә göstәrilmәlidir :?

•

Qiymәtlәndirilәn obyektin tәsviri bölmәsindә
Sosialiqtisadi şәraitinin tәhlili bölmәsindә
Әsas faktların vә nәticәlәrin qısa icmalı bölmәsindә
Qiymәtlәndirmәnin nәticәlәrinin razılaşdırılması bölmәsindә
Qiymәtlәndirilәn obyektin әrazidә yerlәşmәsinin tәhlili bölmәsindә

219 Obyektin adı vә ünvanı, qiymәtlәndirmә tarixi, sifarişçinin vә qiymәtlәndiricinin adı göstәrilir.
Bunlar hesabatın hansı bölmәsindә göstәrilmәlidir :?

•

Hesabatda qiymәtlәndirmә üçün istifadә olunmuş normativ, texniki, xüsusi әdәbiyyatın siyahısı bölmәsindә
Titul vәrәqi bölmәsindә
Әsas faktların vә nәticәlәrin qısa icmalı bölmәsindә
Sosialiqtisadi şәraitinin tәhlili bölmәsindә
Qiymәtlәndirilәn obyektin tәsviri bölmәsindә

220 Qiymәtlәndirmәnin aparılmasının әsas şәrtlәri, mәhdudiyyәtlәri, qiymәtlәndiricinin qәbul etdiyi
ehtimallar, sifarişçinin qiymәtlәndirmә standartlarına uyğun olmayan tәlәblәri, Bunlar hesabatın hansı
bölmәsindә göstәrilmәlidir :?

•

Sosialiqtisadi şәraitinin tәhlili bölmәsindә
Qiymәtlәndirilәn obyektin tәsviri bölmәsindә
Әsas faktların vә nәticәlәrin qısa icmalı bölmәsindә
Titul vәrәqi bölmәsindә
Xüsusi bölmәdә

•

221 Razılaşdırılmış qiymәtlәndirmә bazası vә ona dair şәrhlәr : Bunlar hesabatın hansı bölmәsindә
göstәrilmәlidir :?

•

Sosialiqtisadi şәraitinin tәhlili bölmәsindә
Әsas faktların vә nәticәlәrin qısa icmalı bölmәsindә
Xüsusi bölmәdә
Titul vәrәqi bölmәsindә
Hesabatda qiymәtlәndirmә üzrә texniki tapşırıq bölmәsindә

222 Regionun tәbiiiqlim xüsusiyyәtlәri;әsas makroiqtisadi göstәricilәri; Bunlar hesabatın hansı
bölmәsindә göstәrilmәlidir :?

•

Qiymәtlәndirilәn obyektin tәsviri bölmәsindә
Xüsusi bölmәdә
Sosialiqtisadi şәraitinin tәhlili bölmәsindә
Qiymәtlәndirmәnin nәticәlәrinin razılaşdırılması bölmәsindә
Әsas faktların vә nәticәlәrin qısa icmalı bölmәsindә

223 Sifarişçi vә qiymәtlәndirici arasında qiymәtlәndirmәdәn әvvәl müqavilә bağlanır. Müqavilәdә
bәzi mәlumatlar әks olunmalıdır,Aşağıda verilәnlәrdәn hansı sәhvdir?

•

müqavilәnin qüvvәdә qalma müddәti
qiymәtlәndirmә tarixi, xidmәtin dәyәri
qiymәtlәndirmәnin predmeti vә növü, tәrәflәrin öhdәliklәri
Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş rüsum
ödәniş şәrti, qiymәtlәndirmә üçün sәnәdlәrin hazırlanması müddәti

224 Azәrbaycan Respubliası qanunvericiliyinә uyğun olaraq mәcburi qiymәtlәndirmәnin aparılması
halları Azәrbaycan Respublikasının Qiymәtlәnlәndirmә fәaliyyәti haqqında qanunun necәnci
maddәsindә verilirmisdir?

•

8
5
2
12
6

225 ANV  nin qiymәtlәndirilmәsinin mәcburi qaydalarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

könüllü formada avtomobilin satışı hәyata keçirilәrkәn
dövlәt vә bәlәdiyyә әmlakı girov mәqsәdlәri üçün istifadә olunduqda
dövlәt әmlakının dәyәri özәllәşdirmә vә ya etimadlı idarәetmәyә verilmә mәqsәdilә müәyyәn edildikdә
dövlәt mülkiyyәtindә olan әsas fondlar yenidәn qiymәtlәndirildikdә
dövlәt vә bәlәdiyyә әmlakı satıldıqda vә ya borc öhdәliklәri ilә bağlı olaraq başqasına verildikdә

226 Qiymәtlәndirmәnin nәticәlәrin razılaşdırılması bölmәsindә qiymәtlәndirici apardığı tәhlil vә
hesablamalar әsasında daşınmaz әmlakın bazar dәyәri barәdә nәyi ifadә edir?

•

son rәyini
öz sertifikatını
qiymәtlәndirmә standartlarını
adını,soyadını
özәllәşdirmә sәnәdini

227 Azәrbaycan Respublikasının müxtәlif yerlәrindә (şәhәr vә rayonlarında) TXSdә ANVnin tәmiri

işlәrinin dәyәri aşağıda verilir. Bu verilәnlәrdәn hansı düzgün deyil?

•

gömrük qaydalarının dәyişdirilmәsindәn
tәmir işlәrinin növündәn
NVnin yaddaşından
TXSin tәsisçilәrinin mülkiyyәt formasından
NVni hazırlayan zavoddan (MDB dövlәtlәrin vә digәr xarici dövlәtlәrin)

228 Yaxşılaşdırma işi aparılan obyektin dә¬yәrinin müәyyәn edilmәsinin dördüncü mәrhәlәsi:

•

qiymәtlәndirmә obyektinin bazar dәyәrinin hesablanması prosesini әhatә edir
bina vә qurğu¬ların yaxşlaşdırılmaları üzrә bәrpa vә ya әvәzolunma dәyәri hesablanır.
bina vә qurğular üzrә yaxşlaş¬dırmaların ümumi köhnәlmәsi müәyyәnlәşdirilir.
qiymәtlәndirmә obyektinin yerlәşdiyi torpaq sahәsinin dәyәri (torpaq sahәsindәn istifadә hüququnun dәyәri)
hesablanır
yaxşılaşdırmaların real dәyәrinin hesablanması vәzifәsinin icrasına başlanır.

229 Yaxşılaşdırma işi aparılan obyektin dәyәrinin müәyyәn edilmәsinin beşinci mәrhәlәsi:

•

qiymәtlәndirmә obyektinin yerlәşdiyi torpaq sahәsinin (torpaq sahәsindәn istifadә hüququnun) dәyәri ilә
köh¬nәlmә nәzәrә alınmaqla yaxşılaşdırmaların dәyәrinin toplanması yolu ilә obyektin real dәyәrinin
müәyyәn edilir
qiymәtlәndirmә obyektinin yerlәşdiyi torpaq sahәsinin dәyәri (torpaq sahәsindәn istifadә hüququnun dәyәri)
hesablanır
yaxşılaşdırmaların real dәyәrinin hesablanması vәzifәsinin icrasına başlanır.
bina vә qurğular üzrә yaxşlaş¬dırmaların ümumi köhnәlmәsi müәyyәnlәşdirilir.
bina vә qurğu¬ların yaxşlaşdırılmaları üzrә bәrpa vә ya әvәzolunma dәyәri hesablanır.

230 Yaxşılaşdırma işi aparılan obyektin dәyәrinin müәyyәn edilmәsinin altıncı mәrhәlәsi:

•

qiymәtlәndirmә obyektinin yerlәşdiyi torpaq sahәsinin dәyәri (torpaq sahәsindәn istifadә hüququnun dәyәri)
hesablanır
bina vә qurğular üzrә yaxşlaş¬dırmaların ümumi köhnәlmәsi müәyyәnlәşdirilir.
bina vә qurğu¬ların yaxşlaşdırılmaları üzrә bәrpa vә ya әvәzolunma dәyәri hesablanır.
yaxşılaşdırmaların real dәyәrinin hesablanması vәzifәsinin icrasına başlanır.
qiymәtlәndirmә obyektinin bazar dәyәrinin hesablanması prosesini әhatә edir

231 Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәrinin xәrc yanaşması ilә hesablanmasında istifadә olunan
kәmiyyәt tәhlili parametri:

•

qiymәtlәndirilәn obyektdә podrat tikinti işlәrinin ödәnilmәsi haqda mühasibat cәdvәllәri әsasında aparılır.
tәtbiqi sәriştәli alıcının obyektә görә eyni faydalılığı olan başqa mülkiyyәt obyektinin alınmasına çәkәcәyi
xәrcdәn artıq pul ödәmәyәcәyi barәdә müddәaya әsaslanır
tikinti analoqunun göstә¬ricisi vahidinin dәyәri әsasında qiymәtlәndirmәnin aparılmasıdır.
tikinti layihәsinin bir hissәsi olan smeta mövcud olduqda tәtbiq olunur
qiymәtlәndirmә tikintiquraşdırma işlәri üzrә xәrc smetasının tәrtibini vә podratçının mәnfәәtinin hesaba
alınmasını nәzәrdә tutur.

232 Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәrinin xәrc yanaşması ilә hesablanmasında istifadә olunan
konstruksiya elementlәrinin dәyәri parametri:

•

qiymәtlәndirilәn obyektdә podrat tikinti işlәrinin ödәnilmәsi haqda mühasibat cәdvәllәri әsasında aparılır.
tikinti layihәsinin bir hissәsi olan smeta mövcud olduqda tәtbiq olunur
qiymәtlәndirmә inflyasiya şәraitindә qiymәtlәrin yenidәn hesablanması sәbәbindәn işlәrin әmәktutumlu
olduğuna görә geniş miqyasda, yәni kütlәvi qaydada deyil, yalnız zәruri hallarda tәtbiq edilir.
tikinti analoqunun göstә¬ricisi vahidinin dәyәri әsasında qiymәtlәndirmәnin aparılmasıdır.

qiymәtlәndirmә tikintiquraşdırma işlәri üzrә xәrc smetasının tәrtibini vә podratçının mәnfәәtinin hesaba
alınmasını nәzәrdә tutur.

233 Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәrinin xәrc yanaşması ilә hesablanmasında istifadә olunan
analoqun göstәricisi vahidinin tәhlili dәyәri parametri:

•

tikinti layihәsinin bir hissәsi olan smeta mövcud olduqda tәtbiq olunur
tikinti analoqunun göstә¬ricisi vahidinin dәyәri әsasında qiymәtlәndirmәnin aparılmasıdır.
qiymәtlәndirmә tikintiquraşdırma işlәri üzrә xәrc smetasının tәrtibini vә podratçının mәnfәәtinin hesaba
alınmasını nәzәrdә tutur.
qiymәtlәndirmә işinin konstruktiv hәllinә, istifadә olunan materiallara vә digәr amillәrә görә qiymәtlәndirilәn
obyektә analoji olan obyektin göstәricisi vahidinin (poqon/metr, m2, m3) dәyәrinә әsaslanır.
qiymәtlәndirilәn obyektdә podrat tikinti işlәrinin ödәnilmәsi haqda mühasibat cәdvәllәri әsasında aparılır.

234 Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәrinin xәrc yanaşması ilә hesablanmasında istifadә olunan
obyektin analoji funksional tәyinatı parametri:

•

tikinti analoqunun göstә¬ricisi vahidinin dәyәri әsasında qiymәtlәndirmәnin aparılmasıdır.
tikinti layihәsinin bir hissәsi olan smeta mövcud olduqda tәtbiq olunur
tәtbiqi sәriştәli alıcının obyektә görә eyni faydalılığı olan başqa mülkiyyәt obyektinin alınmasına çәkәcәyi
xәrcdәn artıq pul ödәmәyәcәyi barәdә müddәaya әsaslanır
qiymәtlәndirmә tikintiquraşdırma işlәri üzrә xәrc smetasının tәrtibini vә podratçının mәnfәәtinin hesaba
alınmasını nәzәrdә tutur.
qiymәtlәndirilәn obyektdә podrat tikinti işlәrinin ödәnilmәsi haqda mühasibat cәdvәllәri әsasında aparılır.

235 Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәrinin xәrc yanaşması ilә hesablanmasında istifadә olunan
Obyektin layihә üzrә smeta dәyәrinin indekslәşdirilmәsi parametri:

•

qiymәtlәndirilәn obyektdә podrat tikinti işlәrinin ödәnilmәsi haqda mühasibat cәdvәllәri әsasında aparılır.
tikinti layihәsinin bir hissәsi olan smeta mövcud olduqda tәtbiq olunur
qiymәtlәndirmә tikintiquraşdırma işlәri üzrә xәrc smetasının tәrtibini vә podratçının mәnfәәtinin hesaba
alınmasını nәzәrdә tutur.
tәtbiqi sәriştәli alıcının obyektә görә eyni faydalılığı olan başqa mülkiyyәt obyektinin alınmasına çәkәcәyi
xәrcdәn artıq pul ödәmәyәcәyi barәdә müddәaya әsaslanır
tikinti analoqunun göstә¬ricisi vahidinin dәyәri әsasında qiymәtlәndirmәnin aparılmasıdır.

236 Daşıma (nәqliyyat) prosesindә iştirak edәn nәqliyyat vasitәlәrinә görә beynәlxalq daşımaların iki
növü fәrqlәndirilir: 1. beynәlxalq sadә daşımalar 2. beynәlxalq mürәkkәb daşımalar 3.yüksәk tarifli
daşımalar 4)ağır tonnajlı daşımalar

•

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

237 ANVnin yeni avadanlıqla tәchiz edilmәsi zamanı baza komplekti aqreqatlarını dәyişdirmәdәn
әlavә quraşdırılan avadanlıqlara aşağıdakılardan nә aiddir?

•

tәhlükәsizlik yastıqları
dumana qarşı faralar
әlavә qaz balans avadanlığı
hamısı doğrudur
kondisioner

238 ANVnin yeni avadalıqlarla tәchiz edilmәsi zamanı baza komplekti aqreqatlarını dәyişdirmәdәn
әlavә quraşdırılan avadanlıqlara aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

dartıcı
qoşqular
ötürücülәr
daxiliyanma mühәrriklәri
tәlükәsizlik yastıqları

239 Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn malların gömrük dәyәri bir çox üsullarla
hesablanır. Verilәn variantlar içәrisindәn bu üsullardan birini müәyyәn edin.

•

yarımqoşquların hәrәkәti ilә
gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә
maddi nemәtlәrin istehsalı ilә
avtomobilә qoşulma ilә
uzaq mәsafәlәrә çatdırılma ilә

240 ANHTnin silinmәsi hansı halda hәyata keçirilir?

•

tәbii fәlakәtlәr olan zaman
mәlumatların olmadığı zaman
gömrük mәqsәdilә qiymәtlәndirmә zamanı
ehtiyat hissәlәrinin istehsalı başa çatan zaman
yük avtobilin satışı zamanı

241 Ümumi halda qiymәtlәndirmә mәqsәdlәri çoxsaylıdır. Onların vaciblik dәrәcәsi hüququn
müxtәlif sahәlәri tәnzimlәnir.Bunlar hansilardir? 1.maliyyә 2vergi, gömrük 3. cinayәt, ailә 4. mülki vә
inzibati qanunvericilik

•

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

242 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikası Qanununun 4  cü maddәsindә nә
öz әksini tapmışdır?

•

Qiymәtlәndirilәn әmlak dövlәt qeydiyyatından keçmәlidir
Hәr kәsin öz әmlakını qiymәtlәnirmәk üçün qiymәtlәndirici seçmәk hüququ var
Azәrbaycan Respublikasının hüquqi vә fiziki şәxslәrinin öz әmlakını qiymәtlәndirmәk hüququ vardır.
Hәr hansı qiymәtlәnirilәn әmlaka müәyyәn mәhdudiyyәtlәr tәtbiq olunur
Qiymәtlәndirici qanuna zidd fәaliyyәtә yol verәrsә mәsuliyyәtә cәlb olunur

243 Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn malların gömrük dәyәri aşağıdakı hansı
üsullarla müәyyәn olunur ?

•

dәyәrin çıxılmsı üsulu ilә
eyni malların sövdәlәşmә qiymәti ilә
gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә
hamısı düzgündür
dәyәrin toplanması üsulu ilә

244 Gömrük mәqsәdilә ANVnin qiymәtlәndirilmәsi zamanı hansı dәyәr növlәri hesablanır?
ANVnin bazar dәyәri
Azәrbaycan Respublikasında ANVnin bazar dәyәri

•

ixrac ölkәsindә ANVnin bazar dәyәri
hamısı doğrudur
ANVnin gömrük dәyәri

245 Texniki baxış keçirilmәsi üçün nәqliyyat vasitәsinin sahibi vә ya sәrәncam vermәk hüququ olan
digәr şәxs müvafiq orqana nәqliyyat vasitәsinin vә hansı sәnәdlәri tәqdim etmәlidir? a)nәqliyyat
vasitәsini idarә etmәyә hüquq verәn sәnәd; b)nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyat şәhadәtnamәsi;
c)nәqliyyat vasitәsinin istismarının qadağan edilmәsinә sәbәb olan nasazlıqların aradan qaldırılması
barәdә tәminatlı texniki xidmәt göstәrәn texnikitәmir sahәsinin sәnәdi (әgәr belә xidmәt hәmin
stansiya vә ya sahә tәrәfindәn göstәrilmişdirsә); d) nәqliyyat vasitәsinin istismarının qadağan
edilmәsinә sәbәb olan nasazlıqların aradan qaldırılması barәdә tәminatlı texniki xidmәt göstәrәn
stansiyasının sәnәdi (әgәr belә xidmәt hәmin stansiya vә ya sahә tәrәfindәn göstәrilmişdirsә); e)
Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş rüsumun, verginin vә yaxud ödәnclәrin
ödәnilmәsi barәdә qәbz.

•

1,3,5
hamısı
1,2.5
2,3,4
1,3,4

246 Azәrbaycan Respublikasında qeydiyyatda olan bütün nәqliyyat vasitәlәrinә Yol hәrәkәti haqqında
Azәrbaycan Respublikası Qanununun 27  ci maddәsinin ikinci vә üçüncü hissәlәrindә nәzәrdә
tutulmuş orqanlarda ildә neçә dәfә texniki baxış keçirilir?

•

4
2
1
8
6

247 . Sifarişçinin xahişi ilә Azәrbaycan Respublikasında qiymәtlәndirmә haqqında qanunvericilik vә
onun әsasında qәbul edilmiş normativ hüquqi aktlar, müvafiq peşә birliklәrinin nizamnamәsi barәdә
ona mәlumat vermәk Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikası Qanununun
neçәnci maddәsindә öz әksini tapmışdır?

•

8ci maddә
25ci maddә
20ci maddә
7ci maddә
10cu maddә

248 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәtini hәyata keçirәrkәn Azәrbaycan Respublikasının qiymәtlәndirmә
haqqında qanunvericiliyinә riayәt etmәk bu Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan
Respublikası Qanununun neçәnci maddәsindә öz әksini tapmışdır?

•

2ci maddә
25ci maddә
21ci maddә
7ci maddә
10cu maddә

249 NV  ni vә ona dәyәn zәrәri qiymәtlәndirәn mütәxәssisin nәlәrә malik olmalıdır?(sәhv cavabı
seçin)

•

onun dövrü olaraq attestasiyadan keçmәsini әks etdirәn sәnәdi (sertifikatı)
avtoservis sistemindә iş tәcrübәsi
NV  nin qiymәtlәndirmә sahәsindә peşәkar tәhsil alması barәdә tәsdiqlәnmiş sәnәdi
Ticarәt fәaliyyәtindә peşakar tәәcrübә
yüksәk peşәkar hazırlığı vә sәlahiyyәti, ixtisasını daima artırması barәdә rәsmi sәnәdi

250 Bu şәrtә görә әmtәә göndәriş üçün rüsumlardan tәmizlәndikdәn sonra sәrhәdә, göstәrilәn yerә vә
ya mәntәqәyә, ancaq qәbul edәn ölkәnin gömrük sәrhәdinә gәlәnә qәdәr әmtәәnin göndәrişi üzrә
satıcının mәsuliyyәti yerinә yetirilmiş hesab olunur.

•

DAF
DES
FCA
DDU
DEQ

251 Bu şәrtә görә satıcı göstәrilәn tәyinat yerinә qәdәr әmtәәni daşımağa görә fraxt ödәyir. әmtәәnin
(ANV  ni) yük daşıyana tәhvil verdikdәn sonra xәrclәrin istәnilәn artımı ilә bağlı risklәrә görә
öhdәlik satıcıdan alıcıya keçir.

•

EXW
CPT
FCA
DAF
CİP

252 Bu şәrtә görә CFR şәrtindә verilәn öhdәliklәri vә daşıma zamanı әmtәәnin zәdәlәnmәlәrdәn vә ya
zay olmadan risklәrin dәniz sığortalanmasını tәmin edir. Satıcı sığorta müqavilәsini bağlayır vә
sığortaedәnә sığorta mükafatı ödәyir.

•

CİF
CPT
FOB
FCA
EXW

253 NV  ni qiymәtlәndirәn mütәxәssis nәdәn istifadә etmәlidir?

•

avtombil nәqliyyatı sahәsindә marketinq tәdqiqatlarından, özünün peşәkar tәcrübәsindәn vә bacarığından
digәr xüsusi әdәbiyyatlardan, etibarlı vә dәqiq statistik mәlumatlardan
çap olunmuş vә rәsmi qәbul edilmiş informasiya vasitәlәrindәn, kataloqlardan
hüquqi sәnәdlәrә istinadәn, qanunilәşdirilmış milli qiymәtlәndirmә fәaliyyәtindәn vә beynәlxalq sәviyyәdә
hazırlanmış materiallardan (beynәlxalq qiymәtlәndirmә standartlarından)
bunların hәr birindәn istifadә etmәlidir

254 Avtonәqliyyat vasitlәrindәn daha yaxşı vә sәmәrәli istifadә etmәk üçün mövcud istifadә
variantları digәr mümkün variantlarla müqayisә edilir:

•

Rәqabәt prinsipi
Asılılıq prinsipi
Uyğunluq prinsipi
Daha sәmәrәli istifadә prinsipi
Tәlәb vә tәklif prinsipi

255 Alıcının nәzәrindә әmlak obyektinin dәyәri bütün mәnalarda onu tәmin edә bilәn obyekti tapa

bilmәsindәdir

•

Rәqabәt prinsipi
Asılılıq prinsipi
Uyğunluq prinsipi
Әlaqәlәndirmә prinsipi.
Tәlәb vә tәklif prinsipi

256 Bu şәrtә görә satıcı razılaşdırılmış tәyinat limanında daşınması zamanı gömrük rüsumlarından
tәmizlәnmiş (gömrük rüsümlәri ödәnmәmiş) әmtәәni alıcının öhdәsinә tәhvil verdiyi andan özünün
öhdәliyini yerinә yetirmiş hesab edir

•

DAF
DES
DEQ
DDP
DDU

257 Bu şәrtә görә satıcı CPT şәrtinә uyğun öhdәliklәri yerinә yetirir vә әlavә olaraq satıcı daşıma
zamanı әmtәәnin zәdәlәnmәsi vә ya zay olması ilә bağlı risklәrin nәqliyyat sığortalanmasını tәmin
edir.

•

DAF
FCA
EXW
FOB
CİP

258 Bu şәrtә görә satıcı göstәrilәn tәyinat limanına әmtәәnin tәchizatı üçün lazım olan mәsrәflәri vә
fraxtı ödәmәlidir. Lakin, gәminin yük yerinә әmtәә yüklәndikdәn sonra әmtәәnin zәdәlәnmәsi vә ya
zay olması ilә bağlı olan risklәr, hәmçinin istәnilәn mәsrәfin artması ilә bağlı risklәr satıcıdan alıcıya
keçir, әmtәәnin daşınması üçün gömrük rüsumlarının ödәnilmәsi satıcının öhdәsinә düşür.

•

CFR
FOB
EXW
CİF
FCA

259 Bu şәrtә görә satıcı limanda әmtәә daşıyan gәmini boşaltmaya tәhvil verdiyi andan özünün
öhdәliyini bitmiş hesab edir. Bu andan әmtәәnin zәdәlәnmәsi vә ya zay olması ilә bağlı bütün risklәr
vә mәsrәflәr alıcının üzәrinә düşür.

•

CİF
FOB
FAS
DEQ
CFR

260 Dünya tәcrübәsindә daşınmaz әmlakla aparılan әmәliyyatların kreditlәşdirilmәsi neçә istiqamәtdә
tәşkil olunmuşdur?

•

5
2
1

7
3

261 Daşınmaz әmlakın qiymәtlәndirilmәsi üçün daxil olan mәlumatları hansı növlәrә bölmәk olar?

•

köhnә,yenilәşәn
ümumi vә xüsusi
sadә,mürәkkәb
iqtisadi,siyasi
dolayı,birbaşa

262 Daşınmaz әmlakın dәyәrinin hesablanmasının dәqiqliyini tәmin edәn әsas amillәr hansılardır?

•

Daşınmaz әmlak bazarında dövriyyәdә olan әmtәәnin xüsusiyyәtlәri
Qiymәtlәndirmәnin yerinә yetirilmәsi üçün ödәnilәn haqq
Qiymәtlәndirmә üçün lazım olan mәlumatların tamlığı vә dürüstlüyü
ayrıayrı regionlarda baş verәn hadisәlәr
Hansı yanaşmadan istifadә olunması

263 Qiymәtlәndirmә işlәrinin planı razılaşdırıldıqdan sonra nә hәyata keçrilir?

•

Qiymәtlәndirmә üçün lazım olan mәlumatların tamlığı araşdırılır
hüquqi mәsәlәlәr hәll edilir
sifarişçi vә qiymәtlәndirici arasında qiymәtlәndirmә haqqında müqavilә bağlanır
düzgün cavab yoxdur
Qiymәtlәndirmәnin yerinә yetirilmәsi üçün ödәnilәn haqq müәyyәnlәsir

264 Qiymәtlәndirmә işindә analitik metod nәyә әsaslanır?

•

ekstrapolyasiyasının nәticәlәrinә
qabaqcıl iş tәcrübәlәrinin nәticәlәrinә
әmәyin elmi tәşkilinin nailiyyәtlәrinә
düzgün cavab yoxdur
statistiki mәlumatların interpolyasiyası

265 Ixrac edәn ölkәlәrdәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә (idxal yerinә) qәdәr
çatdırma xәrclәrini (nәqletmә dәyәri, yüklәmәboşaltma mәsrәflәri, sığorta mәblәği) hәmçinin
nәqliyyat vәsaitlәrinin alınması üçün komission haqqı istisna olmaqla alıcının komissiyona vә brokerә
verdiyi haqq xәrclәrini nәzәrә almaqla NV  nin dәyәridir. Bu Avtonәqliyyat vasitәlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan hansı dәyәr növüdür ?

•

nәqliyyat vasitәsinin util dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin sığorta dәyәri
mәhdudlaşdırılmış bazarda nәqliyyat vasitәsinin dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin konstruksi¬yasının dәyiş¬mә¬sinә sәrf olunmuş dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin gömrük dәyәri

266 Ehtiyyatını işlәyәn vә silinәn NV  nin vә hәmçinin qәzalar, tәbii fәlakәtlәr vә digәr xarici tәsirlәr
nәticәsindә aldığı zәdәlәnmәdәn sonra bәrpa edilmәsi mümkün olmayan NVnin dәyәridir. Bu
Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan hansı dәyәr növüdür ?
nәqliyyat vasitәsinin tәmiri üzrә xidmәtin dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin konstruksi¬ya ele¬mentlәrinin (ehtiyyat hissәlәrinin) dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin konstruksi¬yasının dәyiş¬mә¬sinә sәrf olunmuş dәyәr
nәqliyyat vasitәsinin tәmiri üçün materialların dәyәri

•

•

nәqliyyat vasitәsinin util dәyәri

267 Bir qayda olaraq tәrtib olunmuş baxış aktında aşağıdakı informasiyalar öz әksini
tapmalıdır,bunlar hansılardır?

•

baxış keçirәnlәr barәdә mәlumat
baxışın keçirilmәsinә әsas vә mәqsәd
qiymәtlәndirici barәdә mәlumat (adı, hüquqi ünvanı, sertifikata istinad)
hamısı
baxışın keçirilmә yeri, tarixi vә vaxtı

268 İstehsal amillәrinin zәruriliyi ilә hesablaşmalıdır

•

Optimal (iqtisadi) hәcm prinsipi.
Kapital qoyuluşu prinsipi.
Әlavә (qalıq) mәhsuldarlıq prinsipi
Mülkiyyәtә әmlak hüququnun iqtisadi bölgüsü vә birlәşdirilmәsi prinsipi.
Balanslaşdırma (mütәnasib vә son mәhsuldarlıq hәddi) prinsipi.

269 İstehsal amillәrinin düzgün әlaqәlәndirilmәsindәn ibarәtdir

•

Optimal (iqtisadi) hәcm prinsipi.
Kapital qoyuluşu prinsipi.
Әlavә (qalıq) mәhsuldarlıq prinsipi
Mülkiyyәtә әmlak hüququnun iqtisadi bölgüsü vә birlәşdirilmәsi prinsipi.
Balanslaşdırma (mütәnasib vә son mәhsuldarlıq hәddi) prinsipi.

270 Avtonәqliyyat vasitlәrinin bazar dәyәri mәqsәdli sürәtdә hәyata keçirilәn vә Avtonәqliyyat
vasitlәrinin dәyәrini formalaşdıran yeni vәsait qoyuluşu amilinin tәsiri ilә artır:?

•

Optimal (iqtisadi) hәcm prinsipi.
Kapital qoyuluşu prinsipi.
Әlavә (qalıq) mәhsuldarlıq prinsipi
Mülkiyyәtә әmlak hüququnun iqtisadi bölgüsü vә birlәşdirilmәsi prinsipi.
Balanslaşdırma (mütәnasib vә son mәhsuldarlıq hәddi) prinsipi.

271 Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir. Bu
Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan hansı dәyәr növüdür ?

•

nәqliyyat vasitәsinin sığorta dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin gömrük dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin util dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin lәğvetmә dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin tәmir vә ya bәrpa dәyәri

272 NV  nin dәyәri onun istifadә edilmә mәqsәdlәrindәn vә mövcud şәraitdәn asılı olaraq tәyin
edilir. Istifadә edilmә mәqsәdlәri vә şәraitinә görә kütlәvi istismarda olan ANV  dәn әhәmiyyәtli
dәrәcәdә fәrqlәnәn ANV  nin qiymәtlәndirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Bu metod әsasәn nadir
NV  nin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә olunur. Bu Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
zamanı istifadә olunan hansı dәyәr növüdür ?

•

nәqliyyat vasitәsinin util dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin tәmiri üçün material ların dәyәri
mövcud istifadәsinә görә nәqliyyat vasitәsinin dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin gömrük dәyәri

nәqliyyat vasitәsinin tәmiri üzrә xidmәtin dәyәri

273 Açıq bazarda satışı mümkün olmayan vә ya NV  nin açıq satışının müraciәti üçün lazım olan
xәrclәrlә müqayisәdә әlavә xәrclәr tәlәb edәn NV  nin dәyәridir. Bu metod konstruktiv vә ekoloji
meyarlar, xüsusi funksional tәyinatına vә s. görә uyğun mövcud qanunvericilik aktları ilә istismarı
mәhdudlaşdırılan vә ya qadağan edilәn NV  nin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә edilir. Bu
Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan hansı dәyәr növüdür ?

•

nәqliyyat vasitәsinә zәdәlәnmәdәn dәyәn zәrәrin dәyәri
mәhdudlaşdırılmış bazarda nәqliyyat vasitәsinin dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin gömrük dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin konstruksi¬yasının dәyiş¬mә¬sinә sәrf olunmuş dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin tәmir vә ya bәrpa dәyәri

274 Rәqabәt şәraitindә açıq bazarda sövdәlәşmәnin tәrәflәrinin düşünәrәk hәrәkәt etdiyi, lazım olan
bütün informasiyalara malik olduğu vә hәmçinin sövdәlәşmә qiymәtinә hәr hansı bir fövqәladә
öhdәlik tәsir etmәdikdә, nәqliyyat vasitәsinin satışının әn çox ehtimal olunan qiymәtidir . Bu
Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan hansı dәyәr növüdür ?

•

nәqliyyat vasitәsinin util dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin lәğvetmә dәyәri
Mövcud istifadәsinә görә nәqliyyat vasitәsinin dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin sığorta dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin bazar dәyәri

275 Aşağıdakılardan hansı avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi mәqsәdidir ?

•

vәrәsәlik mәsәlәlәri ilә bağlı mübahisәlәrin hәlli zamanı.
dövlәt mülkiyyәtindә olan әsas fondlar yenidәn qiymәtlәndirildikdә;
dövlәt vә bәlәdiyyә әmlakı girov mәqsәdlәri üçün istifadә olunduqda;
Bütün variantlar doğrudur.
etimadlı idarәetmәdә olan әmlaka sahiblik hüququ dәyişilәrkәn әmlakın dәyәri haqqında mübahisә
yarandıqda;

276 Aşağıdakı variantlardan hansı doğrudur

•

Nәqliyyat vasitәlәrinә adәtәn 2 mәqsәdlә baxış keçirilir: NV  nin texniki vәziyyәtini yoxlamaq mәqsәdilә NV
– yә texniki baxış; Әmlakın (NV) dәyәrini qiymәtlәndirmәk mәqsәdilә NVyә baxış keçirilir.
bütün variantlar doğrudur
NV  yә baxış sifarişçinin (vә ya onun vәkil edilmiş nümayәndәsinin) iştirakı ilә aparılmalıdır
nәqliyyat vasitәsini qiymәtlәndirmәk üçün müqavilә bağlandıqdan sonra qiymәtlәndirici vә sifarişçi ona baxış
yerini vә tarixi müәyyәn edirlәr
nәqliyyat vasitәsini idarә etmәyә hüquq verәn sәnәd; nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyat şәhadәtnamәsi;  bunlar
Texniki baxış keçirilmәsi üçün nәqliyyat vasitәsinin sahibi vә ya sәrәncam vermәk hüququ olan digәr şәxs
müvafiq orqana bu sәnәdlәri tәqdim etmәlidir:

277 Nәqliyyat vasitәlәrinin qeydiyyat xarakteristikasına nәlәr aiddir ?

•

istehsalçı barәdә mәlumat
dövlәt qeydiyyat nömrәsi
modifikasiya
mühәrikin gücü
buraxılış ili vә ayı

278 NVnin әsas(baza) hissәlәrinә nәlәr aiddir ?

•

daxiliyanma mühәrriki
ötürmәlәr qutusu(ÖQ)
idarәetmә vә diaqnostika sistemi
aktiv vә passiv tәhlükәsizlik vasitәlәri
hamısı doğrudur

279 Dünyanın müxtәlif ölkәlәrinin avtomobil sәnayelәri aşağıdakılardan hansını istehsal edir?

•

xüsusi tәyinatlı avtomobillәri
sәrnişin avtomobili
minik avtomobili
yük avtomobili
hamısı doğrudur

280 Nәqliyyat vasitәlәrinin zәdәlәnmiş hissәlәrinin hәndәsi ölçülәrini tәyin etmәk üçün mütәxәssisә
lazım olan alәtlәri müәyyәn edin .

•

transportyor
xәtkeş, ölçü lenti
çәkic,oraq
sirkul
qayçı

281 NVnin qiymәtlәndirilmәsi kimlәr tәrәfindәn yerinә yetirilmәlidir ?

•

müstәqil ekspertlәr, qiymәtlәndiricilәr
iqtisadçılar
mühәndislәr
müstәntiq
mühasiblәr

282 Yol nәqliyyat hadisәsi zamanı mühәrrikdә yaranan hidravlik zәrbә kimi nasazlığı kim müәyyәn
etmәlidir ?

•

ekspert qiymәtlәndirici
avtotexnik mütәxәssiz
mühasib
әmәliyyatçı
mühәndis

283 Maşın vә NVnin qiymәtlәndirilmәsindә hansı metodlardan istifadә olunur ?

•

cәdvәl
mәlumat metodu
xüsusi metod
qrafik
analitik ,hesablama

284 NVnin qiymәti vә ya dәymiş zәrәrin tәyin olunması barәdә yekun sәnәdә nә daxil olunmur ?

•

NVyә baxış aktı
sığorta sәnәdlәrinin toplusu
NVnin fotosu
gömrük rüsumu
tәmir bәrpa işlәrinin kalkulyasiyası

285 Maşın,avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn әn yaxşı vә sәmәrәli istifadә meyarları әsasında
müәyyәnlәşdirilir. Bu meyarlardan biri verilәn variantlardan hansıdır?

•

әhalinin yerdәyişmәyisi prosesinin tәhlil olunmalı
elementlәr üzrә hesablamalar aparılmalı
әmәliyyatların miqyası qeyd edilmәli
yüksәk çatdırılma tәmin olunmalı
mövcud qanunvericiliyә uyğun olmalı, müvafiq normativ hüquqi sәnәdlәrin tәlәblәrinә cavab verilmәli

286 әmlakın dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi haqıında hesabatda bir neçә standart tәlәblәr verilib.Bunlar
variantların hansında qeyd edilib?

•

hesabat qiymәtlәndirmәdә iştirak edәn şәxslәr tәrәfindәn imzalanmalıdır
tәsbit olunmuş bütün faktlar sәnәdlәrlә tәsdiqlәnmәlidir
hesabat aydın dildә yazılmalıdır
bütün variantlar doğrudur
qiymәtlәndirmә zamanı istifadә edilmiş mәlumat mәnbәlәri göstәrilmәlidir

287 Yol nәqliyyat hadisәlәrinin subyektiv sәbәbidir :

•

nәqliyyat vasitәsinin texniki vәziyyәti
atmosfer şәraiti
piyada
yolun vәziyyәti
yerli şәraitlәr

288 Nәqliyyat baxımından rahatlıq; mühәndis şәbәkәsinin vә kommunal xidmәtlәrinin sәviyyәsi;
Bunlar hesabatın hansı bölmәsindә göstәrilmәlidir :?

•

Qiymәtlәndirilәn obyektin tәsviri bölmәsindә
Xüsusi bölmәdә
Sosialiqtisadi şәraitinin tәhlili bölmәsindә
Qiymәtlәndirmәnin nәticәlәrinin razılaşdırılması bölmәsindә
Qiymәtlәndirilәn obyektin әrazidә yerlәşmәsinin tәhlili

289 Ekoloji vәziyyәti; kriminogen vәziyyәt; Bunlar hesabatın hansı bölmәsindә göstәrilmәlidir :?

•

Qiymәtlәndirilәn obyektin tәsviri bölmәsindә
Xüsusi bölmәdә
Sosialiqtisadi şәraitinin tәhlili bölmәsindә
Qiymәtlәndirmәnin nәticәlәrinin razılaşdırılması bölmәsindә
Qiymәtlәndirilәn obyektin әrazidә yerlәşmәsinin tәhlili

290 Konstruktiv xüsusiyyәtlәri, mühәndis qurğuları ilә tәchizatı göstәrilir. Bunlar hesabatın hansı
bölmәsindә göstәrilmәlidir :?

•

Qiymәtlәndirilәn obyektin tәsviri bölmәsindә
Xüsusi bölmәdә
Sosialiqtisadi şәraitinin tәhlili bölmәsindә
Qiymәtlәndirmәnin nәticәlәrinin razılaşdırılması bölmәsindә
Qiymәtlәndirilәn obyektin әrazidә yerlәşmәsinin tәhlili

291 Qiymәtlәndirici apardığı tәhlil vә hesablamalar әsa¬sında әmlakın bazar dәyәri barәdә son rәyini
ifadә edir. Bunlar hesabatın hansı bölmәsindә göstәrilmәlidir :?

•

Xüsusi bölmәdә
Qiymәtlәndirilәn obyektin tәsviri bölmәsindә
Qiymәtlәndirmәnin nәticәlәrinin razılaşdırılması bölmәsindә
Qiymәtlәndirilәn obyektin әrazidә yerlәşmәsinin tәhlili
Sosialiqtisadi şәraitinin tәhlili bölmәsindә

292 İlkin bazarda satılmaq üçün tәklif edilәn nәqliyyat vasitәsidir:

•

Zәdәlәnmiş nәqliyyat vasitәsi
Mexaniki nәqliyyat vasitәsi
Tәzә nәqliyyat vasitәsi
bütün variantlar yalnışdır
Mәhv edilmiş nәqliyyat vasitәsi

293 Komplektsizlәsdirilmis (bir hissәsi çıxarılmaqla islәnmәz vәziyyәtdә olan) vә ya zәdәsi (hәndәsi
formasını, funksional xüsusiyyәtlәrini dәyişmәsi) olan nәqliyyat vasitәsidir:

•

Zәdәlәnmiş nәqliyyat vasitәsi
Mexaniki nәqliyyat vasitәsi
Tәzә nәqliyyat vasitәsi
bütün variantlar yalnışdır
Mәhv edilmiş nәqliyyat vasitәsi

294 Tәmiri texniki cәhәtdәn mümkün olmayan vә ya iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdә uygun sayılmayan
zәdәlәnmis Nәqliyyat vasitәsidir:

•

Zәdәlәnmiş nәqliyyat vasitәsi
Mexaniki nәqliyyat vasitәsi
Tәzә nәqliyyat vasitәsi
bütün variantlar yalnışdır
Mәhv edilmiş nәqliyyat vasitәsi

295 Yük vә sәrnisin dasımaları üçün istifadә edilәn, hәmçinin kәnd vә ya meşә tәsәrrüfatlarında
xüsusi islәrin yerinә yetirilmәsi, ümumi istifadә olan yollar üzrә vә ondan kәnarda hәrәkәt üçün
nәzәrdә tutulan, mühәrriklә tәchiz edilәn nәqliyyat vasitәsidir.

•

Zәdәlәnmiş nәqliyyat vasitәsi
Mexaniki nәqliyyat vasitәsi
Tәzә nәqliyyat vasitәsi
bütün variantlar yalnışdır
Mәhv edilmiş nәqliyyat vasitәsi

296 Ehtiyyat hissәlәrin dәyәrinә daxildir :

•

çatdırılmasını nәzәrә almaqla ehtiyat hissәlәrini hazırlayan zavodun qiymәti
topdansatış vә pәrakәndәsatış әlavәlәri,
gömrük rüsümü;
bütün variantlar doğrudur
әlavә dәyәr vergisi.

297 Yol nәqliyyat hadisәlәrinin sәbәblәri neçә qrupa bölünür :

•

1
3
2

5
4

298 Yol nәqliyyat hadisәlәrinin subyektiv sәbәbidir :

•

yolun vәziyyәti
sürücü
nәqliyyat vasitәsinin texniki vәziyyәti
yerli şәraitlәr
atmosfer şәraiti

299 Yol nәqliyyat hadisәlәrinin obyektiv sәbәbidir :

•

bütün variantlar yalnışdır
sürücü
piyada
hәm piyada , hәm dә sürücü
yolun vәziyyәti

300 Yol nәqliyyat hadisәlәrinin obyektiv sәbәbidir :

•

piyada
yolun vәziyyәti
sürücü
bütün variantlar yalnışdır
hәm piyada , hәm dә sürücü

301 Yol nәqliyyat hadisәlәrinin obyektiv sәbәbidir :

•

bütün variantlar yalnışdır
hәm piyada , hәm dә sürücü
nәqliyyat vasitәsinin texniki vәziyyәti
sürücü
piyada

302 Yol nәqliyyat hadisәlәrinin obyektiv sәbәbidir :

•

piyada
atmosfer şәraiti
sürücü
bütün variantlar yalnışdır
hәm piyada , hәm dә sürücü

303 Yol nәqliyyat hadisәlәrinin obyektiv sәbәbidir :

•

sürücü
hәm piyada , hәm dә sürücü
yerli şәraitlәr
piyada
bütün variantlar yalnışdır

304 әmlakın qiymәtlәndirilmәsindә tәrtib olunmuş hesabata sәnәdlәr әlavә olunur.Bu sәnәdlәr
ardıcıllığını verilәnlәrdәn nә pozur?

•

yükdaşımaların hәyata keçirilmәsindә dәniz nәqliyyatının әsas üstünlüklәri
yeni tikilinin dәyәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi üzrә hesablamalar

qiymәtlәndirilәn obyektә texniki baxış keçirilmәsi barәdә akt
işin yerinә yetirilmәsi üçün istifadә olunan hesablamalar vә mәlumatlar
mәlumat mәnbәlәri göstәrilmәklә,anoloji obyektlәr barәdә informasiya

305 Gәlir yanaşmasının üstünlüyü verilәn variantların hansında qeyd olunub?

•

maraqlı tәrәflәrin çağrılmasını tәsdiq edәn sәnәdlәrin toplanması
dәyişdirilәn hissәlәrin dәyәrini nәzәr almaqla dәyәn zәrәrin hesablanması
perspektiv imkanların proqnozlaşdırılmasına, gәlәcәkdә әldә olunması ehtimal edilәn faydalılığa, habelә onun
xәrclәrlә tutuşdurulmasına, kapital qoyuluşlarına vә illәr üzrә verәcәyi sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә xidmәtinin tariflәri
yol nәqliyyat hadisәlәri vә digәr amillәrin tәsiri

306 Xәrc yanaşması ilә әmlakın dәyәrinin hesablanmasının әsas alqoritmlәrinin düzgün ardıcıllığı
aşağıdakılardan hansıdır?

•

torpaq sahә¬sinin qiymә¬tinin müәy¬yәn¬lәş¬diril¬mәsi; yaxşılaşdır¬ma işlәrinin dәyәri; işlәrin
amorti¬zasiyasının hesablanması; torpaq sahә¬sinin dәyә¬rinin qalıq dәyәrindәn çıxılması
torpaq sahә¬sinin qiymә¬tinin müәy¬yәn¬lәş¬diril¬mәsi; yaxşılaşdır¬ma işlәrinin dәyәri; işlәrin
amorti¬zasiyasının hesablanması; torpaq sahә¬sinin dәyә¬rinin qalıq dәyәrinә әlavә edil¬mәsi
yaxşılaşdır¬ma işlәrinin dәyәri; işlәrin amorti¬zasiyasının hesablanması; torpaq sahә¬sinin qiymә¬tinin
müәy¬yәn¬lәş¬diril¬mәsi; torpaq sahә¬sinin dәyә¬rinin qalıq dәyәrinә әlavә edil¬mәsi
heç biri düz deyil
torpaq sahә¬sinin qiymә¬tinin müәy¬yәn¬lәş¬diril¬mәsi; işlәrin amorti¬zasiyasının hesablanması;
yaxşılaşdır¬ma işlәrinin dәyәri; torpaq sahә¬sinin dәyә¬rinin qalıq dәyәrinә әlavә edil¬mәsi

307 Qiymәtlәndirmә obyektinin bәrpa dәyәri hesablanarkәn istifadә olunan metodlara hansı aiddir?

•

qiymәtlәndirilәn әmlakın analoqunun hazırlanmasına sәrf olunan xәrclәrә әsaslanan metodlar
obyektin dәyәrinin irilәşdirilmiş göstәricilәrinә әsaslanan metodlar
gәlirlәrin kapitallaşdırılmasına vә ya birbaşa kapitallaşdırmaya әsaslanan metodlar
heç biri aid deyil
pul axınlarının diskontlaşdırılmasına әsaslanan metodlar

308 Qiymәtlәndirmә obyektinin bәrpa dәyәri hesablanarkәn istifadә olunan metodlara hansı aiddir?

•

bütün cavablar doğrudur
kәmiyyәt vә keyfiyyәt metodları
qiymәtlәndirilәn әmlakın vә onun analoqunun hazırlanması vә inkişafına sәrf olunan xәrclәrә әsaslanan
metodlar
pul axınlarının diskontlaşdırılmasına әsaslanan metodlar
gәlirlәrin kapitallaşdırılmasına vә ya birbaşa kapitallaşdırmaya әsaslanan metodlar

309 Qiymәtlәndirmә obyektinin bәrpa dәyәri hesablanarkәn istifadә olunan metodlara hansı aiddir?

•

pul axınlarının diskontlaşdırılmasına әsaslanan metodlar
gәlirlәrin kapitallaşdırılmasına vә ya birbaşa kapitallaşdırmaya әsaslanan metodlar
binanın hissәlәri üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlar
işin növü vә binanın hissәlәri üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlar
işin növü üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlar

310 Qiymәtlәndirmә obyektinin bәrpa dәyәri hesablanarkәn istifadә olunan metodlara hansı aiddir?

•

kәmiyyәt vә keyfiyyәt metodları
pul axınlarının diskontlaşdırılmasına әsaslanan metodlar
işin növü üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlar
binanın hissәlәri üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlar

•

obyektin hissәlәrinin fәrdi qiymәt¬lәndirilmәsi qaydasına әsaslanan metodlar

311 Qiymәtlәndirmә obyektinin bәrpa dәyәri hesablanarkәn istifadә olunan metodlara hansı aiddir
deyil?

•

obyektin hissәlәrinin fәrdi qiymәt¬lәndirilmәsi qaydasına әsaslanan metodlar
işin növü vә binanın hissәlәri üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlar
qiymәtlәndirilәn әmlakın vә onun analoqunun hazırlanması vә inkişafına sәrf olunan xәrclәrә әsaslanan
metodlar
obyektin dәyәrinin irilәşdirilmiş göstәricilәrinә әsaslanan metodlar
gәlәcәk gәlirlәrin vә xәrclәrin proqnozlaşdırılması, gәlәcәk pul axınının modernlәşdirilmәsinә әsaslanan
metodlar

312 Xәrc yanaşmasının tәtbiq edilmәsi mümkün olan hallara aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

satışı haqqında müva¬fiq informasiyaların mövcudluğu olan obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
qiymәtlәndirilәn obyektin analoqu olan obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
gәlir gәtirmәk xassә¬sinә malik olan obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
satışı haqqında müva¬fiq informasiyaların mövcudluğu ilә yanaşı qiymәtlәndirilәn obyektin analoqu olan
obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
öz növü vә tәyinatı üzrә nadir obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi

313 Gәlir yanaşması özündә nәyi әks etdirir?

•

qiymәtlәndirilәn obyektin yerlәşdiyi әrazini
pәrakәndә ticarәtin hәcmini
әmlakın fiziki köhnәlmәsini potensial ümümi gәlirliyini
milli iqtisadiyyatın cari vәziyyәtini
qiymәtlәndirmә obyektindәn gözlәnilәn gәlirin müәyyәn edilmәsinә әsaslanmaqla, obyektin
qiymәtlәndirilmәsi üzrә mövcud olan metodlların mәcmusunu

314 Nә zaman qiymәtlәndirici pul gәlirlәrinin diskontlaşdırılması metodundan istifadә etmәli olur?

•

әgәr dövrü xәrclәr düz hesablanmayıbsa, proqnoz metodundan
әgәr mәsәlәlәrin tәhlilinin aparılması mütlәq olaraq daşınmaz әmlakın gәlirliliyini göstәrirsә, onda gәlir
metodundan
әgәr müәyyәn vaxt әrzindә nәzәrdә tutulan gәlir dәyişirsә qeyribәrabәr daxil olursa,bu zaman qiymәtlәndirici
pul gәlirlәrinin diskontlaşdırılması metodundan
әgәr daşınmaz әmlakın qiymәtlәndirilmәsindәn alınmış nәticәlәr düz deyilsә, tәhlil metodundan
әgәr risklәr bölüşdürülmürsә, o zaman qiymәtlәndirici risklәr metodundan

315 Gәlir yanaşmasının xas olan metodlar verilәnlәrdәn hansıdır?

•

birbaşa kapitallaşdırma vә xalis pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu
etimadlı idarәetmә metodu
xәrclәrin müәyyәn edilmәsi metodu
istehsaldakı xüsusiyyәtlәrin aşağı düşmәsi metodu
elementlә üzrә hesablama metodu

316 Gәlir yanaşmasında qiymәtlәndirmәnin aparılması mәrhәlәlәri ardıcılığını hansı variant pozur?

•

müqayisә olunan obyektlәrin icarәsi bazarında cari dәrәcәlәrin tәhlili әsasında ümumi potensial gәlirin
qiymәtlәndirilmәsi
NVnin vә ya onun hissәlәrinin dәyәrinin tәyin olnması ,quraşdırma işlәrinin aparılması
әvvәldә hesablanmış xalis әmәliyyat gәliri (XӘG) bir sıra üsullarda obyektin cari dәyәrinә çevrilmәsi
faktiki xәrclәrin tәrkibi yaxud müvafiq bazarda tipik xәrclәrin hәcmi tәhlil olunaraq qiymәtlәndirmә
obyektinin istismarı üzrә xәrclәrin hesablanması

әmlak bazarının dinamikasının tәhlili әsasında natamam yüklәnmә vә alınmamış icarә haqlarından itkilәrin
qiymәtlәndirilmәsi

317 Müqayisә yanaşması nәyin müәyyәn edilmәsinә imkan verir?

•

NVnin qeydiyyatına
birbaşa dәyәrin müәyyәn edilmәsinә
informasiyanın paylanmasına
tәdavül sferasının inkişafına
istehsalın genişlәndirilmәsinә

318 Obyektin qiymәtinә tәshih edilәn tәshihlәrin birini aşağıda verilәnlәr içәrisindәn müәyyәn edin

•

standard tәshih
dәyәr ölçülәri (pul) tәshihi
әmlak sahibliyi tәshihi
kapitallaşdırma tәshihi
normativ tәshih

319 Müqayisә yanaşması ilә qiymәtlәndirmә apararkәn nәyә zәrurәt yarana bilәr?

•

borc öhdәliklәrin yaranmasına
tәshihlәrin aparılmasına
yüklәrin daşınmasına
özәllәşdimә işlәrinin aparılmasına
fәaliyyәt prinsipinә

320 Müqayisә yanaşmasının әsas başlıca şәrtlәri nәdir?

•

obyektlәrin satılması barәdә dәqiq mәlumatların әldә edilmәsi
әmlak bazarının cari vәziyyәti
әmlak bazarının inkişaf sәviyyәsi
bütün variantlar doğrudur
obyektlәrin alınması barәdә dәqiq mәlumatların әldә edilmәsi

321 әmlakı bazar satışlarının müqayisәsi mövqeyindәn yanaşmaqla qiymәtlәndirәn mütәxәssis
(qiymәtlәndirci) müvafiq tәshihlәrin hesablanması üçün әsasәn hansı metodlardan istifadә olunur?

•

satış metodlarından
bazis metodundan
qüsurlu cәhәtlәr metodundan
әmlak bazarı metodunda
kәmiyyәt vә keyfiyyәt metodlarından

322 Qiymәtlәndirici mәqbul nәticәlәri qәbul etmәk üçün nәlәri bilmәlidir?

•

rәqabәt sәviyyәsini nәzәrә almalı
maliyyәlәşmә şәrtlәri
gәlirlilik göstәricilәrini tәhlil etmәyi
bütün variantlar doğrudur
tәlәb vә tәklifin, nisbәti göstәricilәrini

323 Keyfiyyәt metodlarına aşağıda verilәnlәrdәn hansı aiddir?

•

tәcrübi metod
idarәetmә metodu

•

nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili metodu
mövcud mәhdudiyyәt metodu
әn yaxşı vә әn sәmәrәli istifadә metodu

324 Müqayisә yanaşması nәyә imkan verir?

•

sistemli yanaşmaların istifadәsinә
gәlirin tәhlilinә
normal bazar şәraitindә oxşar obyektlәr haqqındakı sövdәlәşmәlәrә vә satışa aid mәlumatlara istinad
edәrәk,qiymәtlәndirmә dәyәrini müәyyәn etmәyә
Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsinә
NVnin tipini,rәngini dәyişmәyә

325 Müqayisә yanaşması nәyin müәyyәn edilmәsinә imkan verir?

•

birbaşa dәyәrin müәyyәn edilmәsinә
informasiyanın paylanmasına
istehsalın genişlәndirilmәsinә
NVnin qeydiyyatına
tәdavül sferasının inkişafına

326 Qiymәtlәndirici tәshihlәr apararkәn mәlumat cütlüklәrinin tәhlili metodu ilә yanaşı daha hansı
metodlardan istifadә edir? (Bunlara kәmiyyәt metodları deyilir)

•

qrafik tәhlil metodundan
statistik tәhlil metodundan
meylәrin tәhlili metodundan
xәrclәrin tәhlili metodundan
bütün variantlar doğrudur

327 Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili metodu hansı mәrhәllәrdәn ibarәtdir.

•

Qiymәtlәndirilәn obyektin dәyәrinә tәsir göstәrәn amillәrin müәyyәnlәşdirilmәsi; Bütün elementlәr üzrә
yekun tәshih aparmaqla müqayisә olunan obyektlәrin qiymәtinin hesablanması; Qiymәtlәndirilәn obyektin
dәyәri haqqında yekun rәyin bildirilmәsi üçün tәshih olunmuş satış qiymәtlәrinin tәhlili.
Kәmiyyәt yaxud keyfiyyәt metodlarından istifadә etmәklә, hәr bir müqayisә elementi üzrә aparılan tәshihlәrin
hesablanması; Bütün elementlәr üzrә yekun tәshih aparmaqla müqayisә olunan obyektlәrin qiymәtinin
hesablanması; Qiymәtlәndirilәn obyektin dәyәri haqqında yekun rәyin bildirilmәsi üçün tәshih olunmuş satış
qiymәtlәrinin tәhlili.
Bütün elementlәr üzrә yekun tәshih aparmaqla müqayisә olunan obyektlәrin qiymәtinin hesablanması;
Qiymәtlәndirilәn obyektin dәyәri haqqında yekun rәyin bildirilmәsi üçün tәshih olunmuş satış qiymәtlәrinin
tәhlili.
hamısı sәhvdir.
Qiymәtlәndirilәn obyektin dәyәrinә tәsir göstәrәn amillәrin müәyyәnlәşdirilmәsi; Kәmiyyәt yaxud keyfiyyәt
metodlarından istifadә etmәklә, hәr bir müqayisә elementi üzrә aparılan tәshihlәrin hesablanması; Bütün
elementlәr üzrә yekun tәshih aparmaqla müqayisә olunan obyektlәrin qiymәtinin hesablanması;
Qiymәtlәndirilәn obyektin dәyәri haqqında yekun rәyin bildirilmәsi üçün tәshih olunmuş satış qiymәtlәrinin
tәhlili.

328 Ümumi renta mültiplikatoru nәyi ifadә edir?

•

Bazarın müvafiq seq¬mentindәn seçilmiş anoloji daşınmaz әmlak obyektlәrinin tә¬min etdiyi xalis әmәliyyat
gәlirinin onların satış qiymәtlәrinә nisbәti kimi hesablanır.
potensial ümumi gәlirin hәqiqi ümumi gәlirә nisbәti ifadә edir
Obyektin satış qiymәtinin potensial ümumi gәlirә (PGİ) yaxud hәqiqi ümumi gәlirә (EGİ) olan nisbәtini ifadә
edir.
xalis әmәliyyat gәlirinin potensial ümumi gәlirә nisbәtini ifadә edir.

hamısı sәhvdir

329 Kapitallaşmanın ümumi әmsalı necә hesablanır?

•

Bazarın müvafiq seq¬mentindәn seçilmiş anoloji daşınmaz әmlak obyektlәrinin tә¬min etdiyi xalis әmәliyyat
gәlirinin onların satış qiymәtlәrinә nisbәti kimi hesablanır.
xalis әmәliyyat gәlirinin potensial ümumi gәlirә nisbәtini ifadә edir.
potensial ümumi gәlirin hәqiqi ümumi gәlirә nisbәti ifadә edir
Hamısı sәhvdir.
Obyektin satış qiymәtinin potensial ümumi gәlirә (PGİ) yaxud hәqiqi ümumi gәlirә (EGİ) olan nisbәtini ifadә
edir

330 Daşınmaz әmlakın dәyәrinin ümumi renta mültiplikatoru vasitәsilә qiymәtlәndirilmәsi prosesindә
aşağıdakı hansı mәrhәlәlәr iştirak etmir:? 1. Qiymәtlәndirilәn obyektin potensial yaxud hәqiqi gәlirliyi
qiymәtlәndirilir. 2.Satış qiymәtlәri, potensial yaxud hәqiqi gәlirlәrinin hәcmi barәdә dürüst
mәlumatlar olan әn azı üç anoloji obyekt seçilir; 3. Analoji obyektlәrin qiymәtlәndirilәn obyektlә
müqayisәlilik dәrәcәsini artıran lazımi tәshihlәr aparılır; 4. Hәr bir analoji obyekt üzrә ümumi renta
multiplikatoru hesablanır 5.Bütün analoqlar üzrә orta ümumi renta multiplikatoru hesablanır; 6.
Qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlak obyektinin xalis әmәliyyat gәliri hesablanır 7. . Satış qiymәtlәri,
xalis әmәliyyat gәlirlәrinin hәcmi barәdә dürüst mәlumatlar olan әn azı üç anoloji obyekt seçilir;
8.Qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlakın potensial yaxud hәqiqi orta gәliri analoji daşınmaz әmlak
obyektlәri üzrә ümumi renta multiplikatorunun orta kәmiyyәtinә hasil edilmәklә qiymәtlәndirilәn
obyektin bazar dәyәri hesablanır.

•

5,8
1,2
6,7
hamısı iştirak edir.
3,4

331 Daşınmaz әmlakın dәyәrinin ümumi renta mültiplikatoru vasitәsilә qiymәtlәndirilmәsi prosesindә
aşağııdakı hansı mәrhәlәlәr iştirak edir:?

•

1,2,3,4,5,8,
1,2,3,4,5,6
1,3,4,6,7,8
1,2,3,4,6,7
1,2,3,4,5,7

332 Daşınmaz әmlakın kapitallaşmanın ümumi әmsalı әsasında hesablanmasında aşağıdakı
mәrhәlәlәrdәn hansı iştirak etmir:? 1. Qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlak obyektinin xalis әmәliyyat
gәliri hesablanır 2.Satış qiymәtlәri, xalis әmәliyyat gәlirlәrinin hәcmi barәdә dürüst mәlumatlar olan
әn azı üç anoloji obyekt seçilir 3.Analoji obyektlәrin qiymәtlәndirilәn obyektlә müqayisәlilik
dәrәcәsini artıran lazımi tәshihlәr aparılır 4. Qiymәtlәndirilәn obyektin potensial yaxud hәqiqi gәlirliyi
qiymәtlәndirilir. 5. .Bütün analoqlar üzrә orta ümumi renta multiplikatoru hesablanır 6.Hәr bir analoji
obyekt üzrә ümumi kapitallaşma әmsalı hesablanır 7. . Bütün analoqlar üzrә orta ümumi kapitallaşma
әmsalı hesablanır; 8.Qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlakın orta xalis әmәliyyat gәliri analoji daşınmaz
әmlak obyektlәri üzrә ümumi kapitallaşma әmsalına bölünmәklә qiymәtlәndirilәn obyektin bazar
dәyәri hesablanır.

•

5,8
4,5
7,8
1,2
3 ,6

333 Daşınmaz әmlakın kapitallaşmanın ümumi әmsalı әsa¬sında hesablanmasında aşağıdakı
mәrhәlәlәrdәn hansı iştirak edir:? 1. Qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlak obyektinin xalis әmәliyyat
gәliri hesablanır 2.Satış qiymәtlәri, xalis әmәliyyat gәlirlәrinin hәcmi barәdә dürüst mәlumatlar olan
әn azı üç anoloji obyekt seçilir 3.Analoji obyektlәrin qiymәtlәndirilәn obyektlә müqayisәlilik
dәrәcәsini artıran lazımi tәshihlәr aparılır 4. Qiymәtlәndirilәn obyektin potensial yaxud hәqiqi gәlirliyi
qiymәtlәndirilir. 5. .Bütün analoqlar üzrә orta ümumi renta multip¬likatoru hesablanır 6.Hәr bir
analoji obyekt üzrә ümumi kapitallaşma әmsalı hesablanır 7. . Bütün analoqlar üzrә orta ümumi
kapitallaşma әmsalı hesablanır; 8.Qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlakın orta xalis әmәliyyat gәliri
analoji daşınmaz әmlak obyektlәri üzrә ümumi kapitallaşma әmsalına bölünmәklә qiymәtlәndirilәn
obyektin bazar dәyәri hesablanır.

•

1,2,3,4,6,7,
1,2,4,5,7,8
1,2,3,5,6,7
,2,3,5,6,8
1,2,3,6,7,8

334 Daha az әmәktutumlu olan yanaşma hansıdır?

•

müqayisә yanaşması, gәlir yanaşmasi
gәlir yanaşmasi,xәrc yanaşmasi
yalnız müqayisә yanaşması
xәrc yanaşmasi
gәlir yanaşmasi

335 Müqayisә yanasması ilә qiymәtlәndirmә hansı ardıcıllıqla hәyata keçrilir? Qiymәtlәndirmәnin
mәqsәdini müәyyәn etmәk; Müqayisә vahidinin seçilmәsi; Qiymәtlәndirilәn obyektlә müqayisә
olunacaq obyektin seçilmәsi; әsas kәmiyyәt vә keyfiyyәt xassәlәri üzrә fәrqlәrin müәyyәn edilmәsi;
Qiymәtlәndirmә obyektinin yekun dәyәri barәdә rәy.

•

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

336 Azәrbaycan Respublikasının müxtәlif yerlәrindә (şәhәr vә rayonlarında) Texniki xidmәt
stansiyasında ANV  nin tәmiri işlәrinin dәyәri nәdәn aslıdır asılıdır? 1. xidmәti sifariş edәnin hüquqi
mәnsubiyyәtindәn 2. NV  nın yaşından 3. tәmir işlәrinin növündәn (çilingәr, ban, rәngsaz) 4. NV  nı
hazırlayan zavoddan ( MDB dövlәtlәri, digәr xarici dövlәtlәr) 5. TXS  in tәsisçilәrinin mülkiyyәt
formasndan 6. әrazidә verilәn növdә texniki xidmәtlәrә olan tәlәb vә tәklifdәn

•

1,2,3,4
2,4,5,6
1,2,5,6
hamısı
1,3,4,5

337 Zәdәlәnmiş NV  nin tәmir bәpa işlәrinin kalkulyasiyasının (xәrc maddәlәrinin) hesablanması
zamanı nә nәzәrә alınmalıdır? 1. boyaların dәyәri 2. korroziya vә sәs  küyә qarşı örtüklәrin dәyәri 3.
digәr material mәsrәflәrinin dәyәri 4. boyaların qarışdırılması vә rәnginin nümunәsinin seçilmәsinin
dәyәri 5. hazırlayanın texnologiyasına uyğun olaraq hissәlәrin rәnglәnmәsi üzrә işlәrin, korroziya vә
sәs – küyә qarşı örtüklәrin vurulmasının dәyәri.
1,2,3,5

•

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

338 İqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә iqtisadiyyatin yuksәldilmәsi bilavasitә nәdәn asılıdır ?

•

oliqopoliya bazarının inkişafindan
әmlak bazarının inkişafından
daşınmaz әmlak bazarının inkişafından
xalis insar bazarının inkişafından
nәqliyyat sisteminin inkişafından

339 Dәmiryolu nәqliyyatının çatışmayan cәhәtlәrinә aid fikir hansıdır ?

•

müqayisәdә aşağı tariflәr
uzaq mәsafәlәrә tez çatdırma imkanı
iqlim şәraitindәn asılı olmaması
yüklәrin oğurlanması üçün şәraitin mövcudluğu
yükgötürmә qabiliyyәtinin yüksәk olması

340 Avtonәqliyyat vasitlәrinin faydalılığına onun gәlir gәtirmә müddәti yönümündәn yanaşılması
demәkdir bu :?

•

Dәyişkәnlik prinsipi
Daha sәmәrәli istifadә prinsipi
Әvәzlәmә prinsipi
Yararlılıq prinsipi
Gözlәnilmә prinsipi

341 Heç bir sәriştәli müştәri (alıcı) eyni tәyinatlı, lakin ozünün tam oxşarına nisbәtәn faydalılıq
dәrәcәsi aşağı olan әmlaka artıq pul xәrclәmәz bu:?

•

Әvәzlәmә prinsipi
Gözlәnilәn faydalılıq prinsipi
Daha sәmәrәli istifadә prinsipi
Yararlılıq prinsipi
Dәyişkәnlik prinsipi

342 Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn malların gömrük dәyәrinin müәyyәn
edilmәsinin әsas usulu hansıdır:?

•

dәyәrin çıxılması üsulu ilә;
eynicinsli malların sövdәlәşmә qiymәti ilә;
dәyәrin toplanması üsulu ilә;
gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә
ehtiyat üsulu ilә.

343 Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn malların gömrük dәyәri hansı usullarla
müәyyәn edilir:?

•

dәyәrin çıxılması üsulu ilә; ehtiyat üsulu ilә.
gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; eyni malların sövdәlәşmә qiymәti ilә;
eynicinsli malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә
Bütün cavablar doğrudur

eynicinsli malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; dәyәrin toplanması üsulu ilә;

344 Daxiliyanma mühәrriki (DYM), ötürmәlәr qutusu (ÖQ), aktiv vә passiv tәhlükәsizlik vasitәlәri,
idarәetmә vә diaqnostika sistemi, rama, köndәlәn atılmış tirlәr vә çәrçivәlәr bunlar nәyi ifadә edir:?

•

Nәqliyyat vasitәlәrinin әsas (baza) hissәlәridir
Nәqliyyat vasitәlәrinin xarakterik xüsusiyyәtinә görә tәsniflәşdirilmәsi
Nәqliyyat vasitәlәrinin kateqoriyalarıdır.
Bütün cavablar doğrudur
Nәqliyyat vasitәlәrinin kömәkçi hissәlәridir

345 Nәqliyyat vasitәlәrinin deformasi¬yalarının, zәdәlәrin yeri, növü, ölçüsü kimi göstәricilәri
müәyyәn etmәk nә üçün tәlәb olunur:?

•

Nәqliyyat vasitәlәrinin vәziyyәtinin göstәricilәrini müәyyәn etmәk üçün
Nәqliyyat vasitәlәrinin qeydiyyat xarakteristikalarını müәyyәn üçün
Nәqliyyat vasitәlәrinin lazım olan tәmir işlәri haqqında mәlumat üçün
Nәqliyyat vasitәlәrinin eynilik xarakteristikalarını müәyyәn etmәk üçün
Nәqliyyat vasitәlәrinin zәdәlәrinin xarakteristikalarını müәyyәn etmәk üçün

346 Nәqliyyat vasitәlәrinin eynilik xarakteristikalarını müәyyәn etmәk üçün hansı göstәricilәr tәlәb
olunur:?

•

Nәqliyyat vasitәlәrinin dövlәt qeydiyyat nömrәsi, qeydiyyat şәhadәtnamәsinin seriyası vә nömrәsi, bunlar
olmayanda hesab  arayış, milli dildә vә ya rәsmi dövlәt dillәrinin birindә alqı  satqı müqavilәsi
Nәqliyyat vasitәlәrinin tipi, markası, modeli, modifikasiyası, istehsalçı barәdә mәlumatlar, buraxılış ili vә ayı,
banın (şassinin) nömrәsi
Bütün cavablar doğrudur
Nәqliyyat vasitәlәrinin xarici baxış, fotoşәkilin çәkilmәsi, video çәkilişi, baxış iştirakçılarından sorğu, NV 
nin hәrәkәtdә yoxlanması, alәt nәzarәti, baxışın keçirilmәsi.
Nәqliyyat vasitәlәrinin işin davametmә müddәti, işlәnmiş motoresurs, odometrin göstәrişinә görә yürüşü,
komplektlәşmәnin uyğunluğu, NV  nin әsaslı tәmir edilmiş vә ya dәyişdirilmiş hissәlәrinin aqreqatların vә
qovşaqların tәmir işlәrinin aparılmasına qәdәr iş qabiliyyәti.

347 Mәlumat kitablarında vә proqram vasitәlәrindә Nәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı
aşağıdakılar göstәrilmәlidir:

•

dәyәrin strukturu vә ona daxil olan vergilәrin siyahısı vә mәblәği;
NV  nin dәyәrinin vә әlavә verginin tәyin olunması metodları;
istifadә olunmuş ilkin informasiya mәnbәlәri;
Bütün cavablar doğrudur
şәrti işarәlәrin tәsviri;

348 Nәqliyyat vasitәlәrinin xarici baxış, fotoşәkilin çәkilmәsi, video çәkilişi, baxış iştirakçılarından
sorğu, NV  nin hәrәkәtdә yoxlanması, alәt nәzarәti, baxışın keçirilmәsi xüsusiyyәtlәri nә üçün tәlәb
olunur:?

•

Baxış zamanı aparılan işlәr haqqında mәlumatları müәyyәn etmәk üçün
Nәqliyyat vasitәlәrinin lazım olan tәmir işlәri haqqında mәlumat üçün
Nәqliyyat vasitәlәrinin vәziyyәtinin göstәricilәrini müәyyәn etmәk üçün
Nәqliyyat vasitәlәrinin eynilik xarakteristikalarını müәyyәn etmәk üçün
Nәqliyyat vasitәlәrinin qeydiyyat xarakteristikalarını müәyyәn üçün

349 Nәqliyyatın xarakterik xüsusiyyәtlәri hansılardır ?

•

bütün variantlar doğrudur

nәqliyyat mәhsulunun istehsalına çәkilәn xәrclәrin quruluşunda xammala çәkilәn xәrclәr yoxdur
nәqliyyatda istehsal prosesi vә mәhsulun reallaşdırılması (satışı) bir yerdә birlәşdirilmişdir.Onlar ancaq mәkan
vә zamana görә birbirindәn ayrılır
nәqliyyatın mәhsulu istehsal sferasından (istehsalçıdan) tәdavül sferasına (istehlakçıya) mәhsulların (yükün)
vә ya әhalinin yerdәyişmәsi prosesidir
yük daşımalarının qiymәti hәmin yükün istehsalı qiymәtinә әlavә olunur

350 Nәqliyyat vasitәlәrinin vә ya onun hissәlәrinin dәyәrinin tәyin olunmasında aşağıdakı
mәnbәlәrdәn istifadә olunmalıdır: (Tam dolğun cavab) 1. daxili vә xarici ixtisaslaşdırılmış mәlumat
kitabları 2.ixtisaslaşdırılmış dövrü nәşrlәr; 3.ixtisaslaşdırılmış proqram tәminatı 4.ticarәt
tәşkilatlarının informasiya materialları. 5.tarif sorğu kitabı

•

2; 3; 4; 5
1; 2; 3; 4; 5
1; 2; 3; 4
1; 2; 3; 5
1; 2; 4; 5

351 Xәrc yanaşması metoduna әsasәn ANV  nin istehsalçısının topdansatış qiymәtinin aşağı hәddi
aşağıdakı düsturla hesablanır: burada, Md  topdansatış qiymәt tәzә istehsal oiunan avtomobillәrin
maya dәyәri, Ris  istehsal fondlarının dәyәrinin nәzәrә almaqla hesablanan entabellik sәviyyәsidir.

•

Qtop.min=Md+Ris,
Qtop.min=Md x Ris,
Qtop.min=Md/Ris,
Qtop.min=Md+Ris,+ Md x Ris,
Qtop.min=Md – Ris,

352 Pәrakәndә satış ticarәtindә tәzә әmtәnin (ANV  nin) dәyәri (Qpәr.s) aşağıdakı hansı düsturla
hesablanır:? burada, Dç  çatdırmanın dәyәri (Dgö  gömrük ödәnişlәrinin dәyәr  dilerin әmtәә
markası; Kt  dövlәt orqanları tәrәfindәn tövsiyyә olunan rentabellik sәviyyәsi әmsalıdır.

•

Dnәr.s= Qtop•min+Dç – Dgö – Kt;
Dnәr.s= Qtop•min+Dç+Dgö+Kt;
Dnәr.s=( Qtop•min – Dç – Dgö)•Kt;
Dnәr.s=( Qtop•min+Dç+Dgö)•Kt;
Dnәr.s=( Qtop•min+Dç+Dgö)•Kt;

353 ANVnin qiymәtlәndirmәsi prosesinin birinci mәrhәlәsindә hansı proseslәr yerinә yetirilir :

•

әn yaxşı vә sәmәrәli istifadәnin tәhlili;
qiymәtlәndirmәnin mәqsәdinin aydınılaş¬dırılması vә ilkin hazırlıq işlәrinin yerinә yetirilmәsi
qiymәtlәndirmәnin aparılması planının vә qiymәtlәndirmә barәdә müqavilәnin tәrtibi;
mәlumatların toplanılması vә tәhlili;
üç mövqedәn yanaşma әsasında daşınmaz әmlakın dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi;

354 ANVnin qiymәtlәndirmәsi prosesinin ikinci mәrhәlәsindә hansı proseslәr yerinә yetirilir :

•

mәlumatların toplanılması vә tәhlili;
alınmış nәticәlәrin razılaşdırılması vә әmlakın dәyәrinin yekun qiymәtinin hesablanması
qiymәtlәndirmәnin aparılması planının vә qiymәtlәndirmә barәdә müqavilәnin tәrtibi;
qiymәtlәndirmә barәdә hesabatın tәrtibi.
üç mövqedәn yanaşma әsasında daşınmaz әmlakın dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi;

355 ANVnin qiymәtlәndirmәsi prosesinin üçüncü mәrhәlәsindә hansı proseslәr yerinә yetirilir :

•

qiymәtlәndirmә barәdә hesabatın tәrtibi.
qiymәtlәndirmәnin aparılması planının vә qiymәtlәndirmә barәdә müqavilәnin tәrtibi;
alınmış nәticәlәrin razılaşdırılması vә әmlakın dәyәrinin yekun qiymәtinin hesablanması
mәlumatların toplanılması vә tәhlili;
üç mövqedәn yanaşma әsasında daşınmaz әmlakın dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi;

356 Zәdәlәnmiş NV  nin tәmir bәpa işlәrinin kalkulyasiyasının (xәrc maddәlәrinin) hesablanması
zamanı aşağıdakılardan hansı nәzәrә alınır:

•

digәr material mәsrәflәrinin dәyәri;
Bütün variantlar doğrudur
boyaların qarışdırılması vә rәnginin nümunәsinin seçilmәsinin dәyәri;
boyaların dәyәri;
korroziya vә sәs  küyә qarşı örtüklәrin dәyәri;

357 Tәmir işlәrinin dәyәrinin hesablanması zamanı kalkulyasiyada aşağıdakı xәrc maddәsi nәzәrә
alınır:

•

bir  birinә bağlanmış (birlәşdirilmiş) hissәlәrin açılması (sökülmәsi) vә quraşdırılması işlәrinin dәyәri;
zәdәlәnmiş hissәlәrin dәyişdirilmәsi üzrә işlәrin dәyәri;
Bütün variantlar doğrudur
NVnin hәndәsi parametrlәrinin yoxlanması, sistem vә aqreqatların testlәşdirilmәsi vә tәnzimlәmә
(nizamlama) işlәrinin dәyәri.
zәdәlәnmiş hissәlәrinin bәrpa vә ya tәmirinin dәyәri;

358 Texniki xidmәt stansiyasında ANV  nin tәmiri işlәrinin dәyәri aşağıdakılardan hansından
asılıdır:

•

Bütün variantlar doğrudur
NV  nın yaşından;
xidmәti sifariş edәnin hüquqi mәnsubiyyәtindәn;
NV  nı hazırlayan zavoddan
tәmir işlәrinin növündәn (çilingәr, ban, rәngsaz);

359 Dәyişdirilәn hissәlәrinin dәyәri; tәmir işlәrinin dәyәri; antikorroziya vә sәs  küyün qarşısını alan
örtüklәrin, rәnglәnmәnin bәrpasının, materialların dәyәri bunlar :?

•

Tәmir – bәrpa işlәrinin kalkulyasiyası
Tam – bәrpa işlәrinin kalkulyasiyası
hәm Sığorta– bәrpa işlәrinin kalkulyasiyası hәm dә Tam – bәrpa işlәrinin kalkulyasiyası
bütün variantlar yalnışdır
Sığorta– bәrpa işlәrinin kalkulyasiyası

360 İrilәşdirilmiş normativlәr üzrә hesablama: ; ANV  nin qiymәtlәndirilmәsi zamanı hansı yanaşma
metodudur :?

•

Gәlir yanaşması
Müqayisә yanaşması
Xәrc yanaşması
bütün variantlar yalnışdır
hәm gәlir, hәm dә xәrc yanaşması

361 NVnin qiymәtlәndirilmәsi zamanı hansı klassik yanaşma metodlarından istifadә edilir? 1)
informasiya yanaşması 2) müqayisә yanaşması 3) sәmәrәli istifadә yanaşması 4) xәrc, mәsrәf
yanaşması 5) gәlir yanaşması

•

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

362 Müqayisә yanaşmasının tәtbiqi zamanı mühüm mәsәlә nәyin düzgün seçilmәsidir?

•

istehsal prosesinin tәşkilinin
NVnә baxış aktının
sahibkarlıq fәaliyyәtinin
qeydiyyat nişanın
müqayisә obyektnin (analoqun)

363 NVnin bazar dәyәri nә ilә müәyyәn edilir?

•

istehsalın xüsusiyyәtlәri ilә
NVnin dәyişdirilәn hissәlәrin dәyәri ilә
aşınmanın dәrәcәsi ilә
NVnin istehsalına vә reallaşdırılmasına çәkilәn xәrclәr ilә
ekspermentalanalitik metod ilә

364 ANVnin qiymәtlәndirilmәsinә xәrc yanaşması tәcrübi olaraq hansı metodlarla realizә olunur?

•

irilәşdirilmiş normativlәr üzrә hesablanma metodu
eyni cinsli obyektin qiymәti üzrә hesablama metodu
elementlәr üzrә (aqreqatlar üzrә) hesablanma metodu
xәrclәrin indekslәşdirilmәsi vә tәhlili metodu
bütün variantlar doğrudur

365 Obyektin bәrpa dәyәrinin neçә növü mövcuddur?

•

1
3
6
5
2

366 Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәrinin müәyyәn edilmәsi zamanı yaranan xәrclәr neçә qrupa
bölünür?

•

2 qrupa, dolayı vә qeyri müstәqim xәrclәr
3 qrupa, sabit, dәyişәn vә ümumi xәrclәr
2 qrupa, bәrpa vә әvәzolunma xәrclәri
2 qrupa, birbaşa vә müstәqim xәrclәr
2 qrupa, birbaşa vә dolayı xәrclәr

367 Birbaşa xәrclәr hansı xәrclәrdir?

•

sifarişçinin inzibati xәrclәri
obyektin satılmasına çәkilәn xәrclәr
bilavasitә tikinti ilә bağlı olan xәrclәr
audit xidmәtlәrinin ödәnilmәsinә çәkilәn xәrclәr
layihәlәşdirmәyә çәkilәn xәrclәr

368 Birbaşa xәrclәrә hansı xәrclәr aiddir?

•

tikintidә çalışan fәhlәlәrin әmәk haqqı
reklam xәrclәri
layihәlәşdirmә xәrclәri
obyektin satılmasına çәkilәn xәrclәr
marketinq xәrclәr

369 Birbaşa xәrclәrә hansı xәrclәr aiddir

•

sifarişçinin inzibati xәrclәri
audit xidmәtlәrinin ödәnilmәsi xәrclәri
podratçının mәnfәәti vә әlavә xәrclәri
texniki nәzarәt xәrclәri
geodeziya nәzarәti xәrclәri

370 Birbaşa xәrclәrә hansı xәrclәr aiddir?

•

layihәlәşdirmә xәrclәri
materialların, mәmulatların vә avadanlığın dәyәri
audit xidmәtlәrinin ödәnilmәsi
marketinq xәrclәr
obyektin satılmasına çәkilәn xәrclәr

371 Birbaşa xәrclәrә hansı xәrclәr aiddir?

•

sifarişçinin inzibati xәrclәri
reklam xәrclәri
texniki nәzarәt xәrclәri
inşaat maşınlarının vә mexanizmlәrinin dәyәri
audit xidmәtlәrinin ödәnilmәsi xәrclәri

372 Birbaşa xәrclәrә hansı xәrclәr aiddir?

•

layihәlәşdirmә, texniki nәzarәt, geodeziya nәzarәtinin dәyәri, sifarişçinin inzibati vә sair xәrclәri
layihәlәşdirmә, texniki nәzarәt, geodeziya nәzarәti dәyәri, hәmçinin mәslәhәt, hüquq, mühasibat, audit
xidmәtlәrinin ödәnilmәsi, reklama, marketinqә, obyektin satılmasına çәkilәn xәrclәr, sifarişçinin inzibati vә
sair xәrclәri
mәslәhәt, hüquq, mühasibat, audit xidmәtlәrinin ödәnilmәsi, reklama, marketinqә, obyektin satılmasına
çәkilәn xәrclәr
texniki nәzarәt, audit xidmәtlәrinin ödәnilmәsi, reklama, marketinqә, obyektin satılmasına çәkilәn xәrclәr
müvәqqәti binaların vә qurğuların dәyәri, tәhlükәsizlik texnikası üzrә tәdbirlәrә çәkilәn xәrclәr, nәqliyyat
anbar xәrclәri vә yerli bazarda qәbul edilmiş başqa normativ xәrclәr

373 Mülkiyyәtә әmlak hüququnun iqtisadi bölgüsü vә birlәşdirilmәsi prinsipi:

•

istehsal amillәrinin zәruriliyi ilә hesablaşmalıdır
Avtonәqliyyat vasitlәrinin bazar dәyәri mәqsәdli sürәtdә hәyata keçirilәn vә Avtonәqliyyat vasitlәrinin
dәyәrini formalaşdıran yeni vәsait qoyuluşu amilinin tәsiri ilә artır
Tәbii sәrvәtlәrin mәhdudluğu ilә bağlıdır
İstehsal amillәrinin düzgün әlaqәlәndirilmәsindәn ibarәtdir
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulan әmlak hüququ sistemi әmlak üzәrindә
mülkiyyәt hüququnun dünyanın sivil әnәnәlәrinә uyğun surәtdә bölüşdürülmәsinә, satılmasına,
bağışlanmasına, icarәyә verilmәsinә vә s. imkan verir.

374 әlavә (qalıq) mәhsuldarlıq prinsipi:

•

İstehsal amillәrinin düzgün әlaqәlәndirilmәsindәn ibarәtdir
Tәbii sәrvәtlәrin mәhdudluğu ilә bağlıdır
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulan әmlak hüququ sistemi әmlak üzәrindә
mülkiyyәt hüququnun dünyanın sivil әnәnәlәrinә uyğun surәtdә bölüşdürülmәsinә, satılmasına,
bağışlanmasına, icarәyә verilmәsinә vә s. imkan verir.
Avtonәqliyyat vasitlәrinin bazar dәyәri mәqsәdli sürәtdә hәyata keçirilәn vә Avtonәqliyyat vasitlәrinin
dәyәrini formalaşdıran yeni vәsait qoyuluşu amilinin tәsiri ilә artır
istehsal amillәrinin zәruriliyi ilә hesablaşmalıdır

375 İstehsal amillәrinin düzgün әlaqәlәndirilmәsindәn ibarәtdir

•

Tәbii sәrvәtlәrin mәhdudluğu ilә bağlıdır
istehsal amillәrinin zәruriliyi ilә hesablaşmalıdır
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulan әmlak hüququ sistemi әmlak üzәrindә
mülkiyyәt hüququnun dünyanın sivil әnәnәlәrinә uyğun surәtdә bölüşdürülmәsinә, satılmasına,
bağışlanmasına, icarәyә verilmәsinә vә s. imkan verir.
Avtonәqliyyat vasitlәrinin bazar dәyәri mәqsәdli sürәtdә hәyata keçirilәn vә Avtonәqliyyat vasitlәrinin
dәyәrini formalaşdıran yeni vәsait qoyuluşu amilinin tәsiri ilә artır
İstehsal amillәrinin düzgün әlaqәlәndirilmәsindәn ibarәtdir

376 Kapital qoyuluşu prinsipi:

•

Tәbii sәrvәtlәrin mәhdudluğu ilә bağlıdır
istehsal amillәrinin zәruriliyi ilә hesablaşmalıdır
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulan әmlak hüququ sistemi әmlak üzәrindә
mülkiyyәt hüququnun dünyanın sivil әnәnәlәrinә uyğun surәtdә bölüşdürülmәsinә, satılmasına,
bağışlanmasına, icarәyә verilmәsinә vә s. imkan verir.
Avtonәqliyyat vasitlәrinin bazar dәyәri mәqsәdli sürәtdә hәyata keçirilәn vә Avtonәqliyyat vasitlәrinin
dәyәrini formalaşdıran yeni vәsait qoyuluşu amilinin tәsiri ilә artır
İstehsal amillәrinin düzgün әlaqәlәndirilmәsindәn ibarәtdir

377 Avtonәqliyyat vasitlәrinin qiymәtlәndirilmәsindә әtraf mühitlә bağlı olan prinsiplәr:

•

Yararlılıq prinsipi,Әvәzlәmә prinsipi
Asılılıq prin¬sipi ,Uyğunluq prinsipi
Kapital qoyuluşu prinsipi,Әlavә (qalıq) mәhsuldarlıq prinsipi
Әvәzlәmә prinsipi, Asılılıq prin¬sipi
Gözlәnilәn faydalılıq prinsipi, Uyğunluq prinsipi

378 Avtonәqliyyat vasitlәrinin qiymәtlәndirilmәsindә әtraf mühitlә bağlı olan prinsiplәr:

•

Yararlılıq prinsipi,Әvәzlәmә prinsipi
Әvәzlәmә prinsipi, Asılılıq prin¬sipi]
Kapital qoyuluşu prinsipi,Әlavә (qalıq) mәhsuldarlıq prinsipi
Tәlәb vә tәklif prinsipi, Rәqabәt prinsipi
Gözlәnilәn faydalılıq prinsipi, Uyğunluq prinsipi

379 Avtonәqliyyat vasitlәrinin qiymәtlәndirilmәsindә әtraf mühitlә bağlı olan prinsiplәr:

•

Balanslaşdırma (mütәnasib vә son mәhsuldarlıq hәddi) prinsipi , Optimal (iqtisadi) hәcm prinsipi
Әlaqәlәndirmә prinsipi, Dәyişkәnlik prinsipi
Gözlәnilәn faydalılıq prinsipi, Uyğunluq prinsipi
Әvәzlәmә prinsipi, Asılılıq prin¬sipi
Yararlılıq prinsipi , Әvәzlәmә prinsipi

380 Avtonәqliyyat vasitlәrinin qiymәtlәndirilmәsindә әtraf mühitlә bağlı olan prinsiplәr:

•

Balanslaşdırma (mütәnasib vә son mәhsuldarlıq hәddi) prinsipi , Optimal (iqtisadi) hәcm prinsipi
Әvәzlәmә prinsipi, Asılılıq prin¬sipi
Yararlılıq prinsipi , Әvәzlәmә prinsipi
Daha sәmәrәli istifadә prinsipi ,Azalan vә artan mәhsuldarlıq
Gözlәnilәn faydalılıq prinsipi, Uyğunluq prinsipi

381 Avtonәqliyyat vasitlәrinin qiymәtlәndirilmәsindә әtraf mühitlә bağlı olan prinsiplәr:

•

Balanslaşdırma (mütәnasib vә son mәhsuldarlıq hәddi) prinsipi , Optimal (iqtisadi) hәcm prinsipi
Әvәzlәmә prinsipi, Asılılıq prin¬sipi
Yararlılıq prinsipi , Әvәzlәmә prinsipi
Azalan vә artan mәhsuldarlıq prinsipi, Gerilәmә prinsipi
Gözlәnilәn faydalılıq prinsipi, Uyğunluq prinsipi

382 Avtonәqliyyat vasitlәrinin dәyәrinә onu әhatә edәn avtonәqliyyat vasitlәrinin xarakterinin vә
dәyәrinin tәsirindәn ibarәtdir:

•

Uyğunluq prinsipi
Tәlәb vә tәklif prinsipi
Asılılıq prinsipi
Dәyişkәnlik prinsipi
Rәqabәt prinsipi

383 Avtonәqliyyat vasitlәrinin maksimum dәyәrinә satılmasına tәsir göstәrәn amillәrin, yәni
müştәrinin zövqünә vә yerli bazarın әnәnәlәrinә uyğunluğundan ibarәtdir:

•

Uyğunluq prinsipi
Tәlәb vә tәklif prinsipi
Asılılıq prinsipi
Dәyişkәnlik prinsipi
Rәqabәt prinsipi

384 Qiymәtlәndirmә standartlarında daşınmaz әmlak obyektlәrinin tәsvirinә dair ciddi tәlәblәr irәli
sürülmәsә dә, tәcrübәdә bu sәnәdә hansı mәlumatlar daxil olunur? 1. obyektin yerlәşdiyi әrazinin adı,
iqtisadi, demoqrafik, sosial, ekoloji vәziyyәti, inzibatiәrazi bölgüsü, infrastruktur şәbәkәsinin tәsviri
vә daşınmaz әmlakın dәyәrinә tәsir göstәrә bilәn amillәr haqqında mәlumatlar 2. torpaq sahәsinin
sәrhәdlәri, forması, relyefi, torpaqdan istifadәnin mövcud xarakteri, onun әtrafında yerlәşәn sahәlәrin
xüsusiyyәtlәri 3. bina vә qurğuların inşa olunduğu vaxt, sonuncu әsaslı tәmirin keçirildiyi vaxt,
ümumi vә faydalı sahәsi, mәrtәbәlәrin sayı, әsas konstruksiya elementlәrinin mühәndis qurğularının
vәziyyәti 4. Obyektә baxış vә texniki ekspertizanın keçirilmәsi prosesi,onun faktiki göstәricilәrinin
toplanması

•

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

385 Qiymәtlәndirmәnin xәrc (mәsrәf) yanaşmasından hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur?

•

obyektin sığorta mәqsәdi ilә
uzun müddәt aparılan tikililәrin qiymәtlәndirilmәsi mәqsәdi ilә
vergi tutma mәqsәdi ilә
bütün variantlar doğrudur
passiv әmlak bazarı zamanı

386 Qiymәtlәndiricilәr әmlakın bәrpa dәyәrini hesablayarkәn әsasәn nәyi nәzәrdәn qaçırmırlar?

•

qırıntıların dәyәrini
mübadilә dәyәrini
obyektin smeta dәyәrini
util dәyәrini
bәrpa dәyәrini

387 Xәrc yanaşmasının üstünlüyü nәdәn ibarәtdir?

•

tәdavül sferasında
mövcüd olan aktivlәrә әsaslanır
yüklәrin yerdәyişmәsindәn
maddi nemәtlәrin istehsal prosesindәn
istehsalın xüsusiyyәtindәn

388 Dәyәr (pul) xarakterli tәshihlәrin әsas mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Pul tәshihlәri qiymәtlәndirmә obyektinin satış qiymәtinә hәr hansı mütlәq kәmiyyәt qәdәr әlavәni (+) vә ya
azalmanı () nәzәrdә tutur
Pul tәshihlәri nisbi kәmiyyәt tәshihlәridir vә qiymәtlәndirmә obyektinin satış qiymәtinә hәr hansı mütlәq
kәmiyyәt qәdәr әlavәni (+) vә ya azalmanı () nәzәrdә tutur.
Pul tәshihlәri nәticәlәrә düzәlişlәrin faiz ifadәlәri ilә aparılması nәzәrdә tutur.
hamısı sәhvdir.
hamısı düzdür.

389 Faiz xarakterli tәshihlәr әsas mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Faiz xarakterli tәshihlәr nisbi kәmiyyәt tәshihlәridir vә nәticәlәrә düzәlişlәrin faiz ifadәlәri ilә aparılması
nәzәrdә tutur.
Faiz xarakterli tәshihlәr mütlәq kәmiyyәt tәshihlәridir vә nәticәlәrә düzәlişlәrin faiz ifadәlәri ilә aparılması
nәzәrdә tutur.
Faiz xarakterli tәshihlәr qiymәtlәndirmә obyektinin satış qiymәtinә hәr hansı mütlәq kәmiyyәt qәdәr әlavәni
(+) vә ya azalmanı () nәzәrdә tutur.
hamısı sәhvdir.
Hamısı düzdür

390 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yalnışdır?

•

Dәyәr (pul) xarakterli tәshihlәr – nәticәlәrә düzәlişlәrin faiz ifadәlәri ilә aparılması nәzәrdә tutur.
Pul tәshihlәri qiymәtlәndirmә obyektinin satış qiymәtinә hәr hansı mütlәq kәmiyyәt qәdәr әlavәni (+) vә ya
azalmanı () nәzәrdә tutur.
Faiz xarakterli tәshihlәr – nisbi kәmiyyәt tәshihlәridir vә nәticәlәrә düzәlişlәrin faiz ifadәlәri ilә aparılması
nәzәrdә tutur.
Hamısı yanlışdır.
Dәyәr (pul) xarakterli tәshihlәr – mütlәq kәmiyyәtlәr vasitәsilә aparılır.

391 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur:

•

Faiz xarakterli tәshihlәr nisbi kәmiyyәt tәshihlәridir vә nәticәlәrә düzәlişlәrin faiz ifadәlәri ilә aparılması
nәzәrdә tutur.
Faiz xarakterli tәshihlәr qiymәtlәndirmә obyektinin satış qiymәtinә hәr hansı mütlәq kәmiyyәt qәdәr әlavәni
(+) vә ya azalmanı () nәzәrdә tutur
Dәyәr (pul) xarakterli tәshihlәr – nәticәlәrә düzәlişlәrin faiz ifadәlәri ilә aparılması nәzәrdә tutur.
Hamısı doğrudur.
Faiz xarakterli tәshihlәr mütlәq kәmiyyәt tәshihlәridir vә nәticәlәrә düzәlişlәrin faiz ifadәlәri ilә aparılması
nәzәrdә tutur

392 Daşınmaz әmlakı bazar satışlarının müqayisәsi möv¬qe¬yindәn yanaşmaqla qiymәtlәndirәn
qiymәtlәndirici müvafiq tәshihlәrin hesablanması üçün hansı metodlardan istifadә edir?

•

kәmiyyәt vә keyfiyyәt
analiz vә sintez
birbaşa vә dolayı
hamısı sәhvdir.
birbaşa vә sintez

393 Müqayisәsi mövqeyindәn yanaşmaqla tәshihlәrin hesablanması üçün istifadә olunan kәmiyyәt
metodlarına daxildir:

•

Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili, Statistik tәhlil, Qrafik tәhlil
Statistik tәhlil, Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili, Fәrdi sorğular әsasında tәhlil
Bölgü әsasında tәhlil, Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili, Fәrdi sorğular әsasında tәhlil
hamısı sәhvdir.
Gәlirlilik göstәricilәrinin tәhlili, Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili, Qrafik tәhlil

394 Müqayisәsi mövqeyindәn yanaşmaqla tәshihlәrin hesablanması üçün istifadә olunan kәmiyyәt
metodlarına daxildir:

•

Meyllәrin (hәssas amillәrin) tәhlili, Xәrclәrin tәhlili, Ikinci dәrәcәli mәlumatların tәhlili
Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili, Statistik tәhlil, Qrafik tәhlil
Gәlirlilik göstәricilәrinin tәhlili, Bölgü әsasında tәhlil, Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili
Fәrdi sorğular әsasında tәhlil, Qrafik tәhlil, Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili
Bölgü әsasında tәhlil, Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili, Statistik tәhlil,

395 Müqayisәsi mövqeyindәn yanaşmaqla tәshihlәrin hesablanması üçün istifadә olunan keyfiyyәt
metodlarına daxildir:

•

Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili, Statistik tәhlil, Qrafik tәhlil
Gәlirlilik göstәricilәrinin tәhlili, Bölgü әsasında tәhlil, Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili
Meyllәrin (hәssas amillәrin) tәhlili, Xәrclәrin tәhlili, Ikinci dәrәcәli mәlumatların tәhlili
Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili, Statistik tәhlil, Qrafik tәhlil
Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili, Bölgü әsasında tәhlil, Fәrdi sorğular әsasında tәhlil

396 Xәrc mövqeyindәn yanaşma zamanı daşınmaz әmlakın dәyәri nәyә bәrabәrdir?

•

torpağın dәyәri ilә bu sahәdә aparılmış yaxşılaşdırmaların dәyәrinin (onların köhnәlmә mәblәği çıxılmaqla)
nisbәtinә bәrabәrdir.
әmlakı dәyәri ilә bu sahәdә aparılmış yaxşılaşdırmaların dәyәrinin (onların köhnәlmә mәblәği çıxılmaqla)
cәminә bәrabәrdir.
torpağın dәyәri ilә bu sahәdә aparılmış yaxşılaşdırmaların dәyәrinin (onların köhnәlmә mәblәği çıxılmaqla)
cәminә bәrabәrdir.
torpağın dәyәri ilә bu sahәdә aparılmış yaxşılaşdırmaların dәyәrinin (onların köhnәlmә mәblәği çıxılmaqla)
hasilinә bәrabәrdir.
torpağın dәyәri ilә bu sahәdә aparılmış yaxşılaşdırmaların dәyәrinin (onların köhnәlmә mәblәği çıxılmaqla)
fәrqinә bәrabәrdir

397 Qiymәtlәndirmә obyektinin bәrpa dәyәri hesablanarkәn istifadә olunan metodlar hansılardır?

•

Obyektin hissәlәrinin fәrdi qiymәt¬lәndirilmәsi (resurs metodu) qaydasına әsaslanan metodlar
Obyektin dәyәrinin irilәşdirilmiş göstәricilәrinә әsaslanan metodlar
Qiymәtlәndirilәn әmlakın vә onun analoqunun hazırlanması vә inkişafına sәrf olunan xәrclәrә әsaslanan
metodlar
bütün cavablar doğrudur
işin növü vә binanın hissәlәri üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlardar

398 Obyektin tikintisinә çәkilәn xәrclәr barәdә kifayәt qәdәr mәlumatlar olmadıqda qiymәtlәndirici
nәdәn istifadә etmәlidir?

•

düzgün cavab yoxdur
yaxın vaxtlarda tikilmiş eyni obyektin satış mәlumatlarından istifadә etmәk tövsiyә olunur
Bu zaman obyektin qiymәtlәndirilmәsi mümkün deyil
gәlәcәkdә tikilә bilәcәk hәr hansı obyektin mәlumatlarından istifadә etmәk tövsiyә olunur
hamısı düzgündür

399 Tikintiyә aid layihәsmeta sәnәdlәri olma¬dığı tәqdirdә, obyektin bәrpa dәyәri necә hesablanır?

•

artırılmış indekslәr
Xüsüsilәşdirilmiş indekslәrlә
ümumilәşdirilmiş indeks¬lәrlә
sәrbәst indekslәr
informasiya indekslәri

400 Hesablama prosesini sadәlәşdirmәk üçün iri şәhәrlәrdә bәrpa dәyәri nә qәdәr sahәnin bәrpasının
dәyәri kimi müәyyәnlәşdirilir?

•

4 kv.m
2 kv.m
4 kv.m
3 kv.m
1 kv.m

401 Xәrc mövqeyindәn yanaşma zamanı daşınmaz әmlakın dәyәri nәyә bәrabәrdir?

•

ixtisaslaşdırılmış obyektlәrin dәyәrinә
sahibkarın yaxşılaşdırma tәdbirlәrinә
daşınmaz әmlakın real qiymәtinә
torpağın dәyәri ilә bu sahәdә aparılmış yaxşılaşdırmaların dәyәrinin cәminә
işlәrin dәyәrinin amortizasiyasının hesablanmasına

402 Xәrc yanaşması ilә әmlakın dәyәrinin hesablanması alqoritmlәri verilәnlәrdәn hansıdır?

•

torpaq sahәsinin dәyәrinin qalıq dәyәrinә әlavә edilmәsi
yaxşılaşdırma işlәrinin dәyәri
torpaq sahәsinin qiymәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi
bütün variantlar doğrudur
işlәrin amortizasiyasının hesablanması

403 Azәrbaycanda hansı yanaşma geniş yayılmışdır?

•

texniki yanaşma
xәrc yanaşması
universal yanaşması
kәskin yanaşma
ixtisaslı yanaşma

404 Qiymәtlәndirmәnin nәticәlәri harada öz әksini tapmalıdır?

•

özәllәşdirmә sәnәdindә
qiymәtlәndirmә hesabatında
NVnә baxış aktında

"qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında" qanunda
smetada

405 Obyektin dәyәrinin müәyyәn edilmәsindәn hansı xәrclәrin hesablanması әsas götürülür?

•

yüklәrin daşınması xәrclәri
cari xәrclәr
birbaşa vә dolayı xәrclәr
süni xәrclәr
sığorta xәrclәri

406 Şәrqi Avropa ölkәlәrindә yükdaşımaların neçә faizi su nәqliyyatının üzәrinә düşür ?

•

43%
23%
13%
53%
33%

407 Azәrbaycan Respublikasında Beynәlxalq daşımaları yerinә yetirәn neçә dәniz limanı var ?

•

4
1
2
5
3

408 Hәr bir nәqliyyat növü özündә neçә әsas komponenti vә ya әsas tәrkib hissәsini birlәşdirir ?

•

5
3
2
1
4

409 Respublikamızdaneçә faiz yükdaşıma hava nәqliyyatının üzәrinә düşür ?

•

65%
50%
0.1%
70%
60%

410 Halhazırda planetin bütün ölkәlәrindә nә qәdәr avtomobil istismar olunur?

•

400milyon
150 milyondan az
300 milyon
250 milyondan çox
700 milyondan çox

411 Dәmiryolu nәqliyyatının nәqliyyat vasitәlәrinә nә aiddir? 1) teplovozlar 2) tırtıllı traktorlar 3)
paravozlar 4) elektrovozlar
2,4
2,3

•

1,2
2
1,3,4

412 Nәqliyyatın mәhsulu nәdir?

•

nәqliyyatın mәhsulu onun çevikliyini göstәrir
yalnız yüklәrin yerdәyişmәsi prosesidir
yüklәrin (mәhsulların) vә sәrnişinlәrin yerdәyişmәsi prosesidir.
onun müasirlik göstәricisidir
sәrnişinlәrin yerdәyişmәsi prosesidir

413 Aparılan tәdqiqatlar göstәrir ki, ayrıayrı kәnd tәsәrrüfatı vә sәnaye mәhsullarının qiymәtindә
nәqliyyat xәrclәrinin payı orta hesabla nә qәdәrdir?

•

15%
2030%
10  16%
710%
2025%

414 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı nәqliyyatın xarakterik xüsusiyyәtlәrinә uyğun gәlmir:

•

Nәqliyyat mәhsulu istehsal (xidmәt) prosesinin özündәn ayrıdır. Nәqliyyatın mәhsulunu toplamaq vә ehtiyatda
saxlamaq mümkün olur.
Yük (mәhsul) daşımalarının qiymәti hәmin yükün (mәhsulun) istehsalı qiymәtinә әlavә olunur.
Nәqliyyatın mәhsulu istehsal sferasından (istehsalçıdan) tәdavül sferasına (istehlakçıya) mәhsulların (yükün)
vә ya әhalinin yerdәyişmәsi prosesidir.
Nәqliyyatda aktiv әsas fondlar texnoloji prosesi müәssisәnin daxilindә deyil ondan kәnarda yerinә yetirir vә
daim hәrәkәtdә olur.
Nәqliyyat mәhsulunun istehsalına çәkilәn xәrclәrin quruluşunda xammala çәkilәn xәrclәr yoxdur.

415 Yükdaşımalarının hәyata keçirilmәsindә dәniz nәqliyyatının әsas üstünlüklәri hansı variantda
düzgün göstәrilmәyib:?

•

hava şәraitindәn qeyri әhәmiyyәtli dәrәcәdә asılılığı; tәcrübi olaraq dәniz әlaqә yollarının buraxma
qabiliyyәtinin qeyrimәhdudluğu, ) yükdaşıma tariflәrinin aşağı olması
tәlәbdәn asılı olaraq bir yerә daha tez sәfәrlәr etmә qabiliyyәti (gәmini dünyanın istәnilәn nöqtәsinә
göndәrmәk olar); hava şәraitindәn qeyri әhәmiyyәtli dәrәcәdә asılılığı; daşıma zamanı yüklәrin diqqәtlә
(sәliqәli) qablaşdırılması tәlәb olunması
yükdaşıma tariflәrinin aşağı olması, işin fasilәsizliyi (dәniz nәqliyyatı sutkada 24 saat işlәyir), tәlәbdәn asılı
olaraq bir yerә daha tez sәfәrlәr etmә qabiliyyәti (gәmini dünyanın istәnilәn nöqtәsinә göndәrmәk olar);
Variantların hamısında dәniz nәqliyyatının әsas üstünlüklәri göstәrilib.
işin fasilәsizliyi (dәniz nәqliyyatı sutkada 24 saat işlәyir), hava şәraitindәn qeyri  әhәmiyyәtli dәrәcәdә
asılılığı; tәcrübi olaraq dәniz әlaqә yollarının buraxma qabiliyyәtinin qeyrimәhdudluğu.

416 Aşağıdakılardan hansı dәniz nәqliyyatının çatışmayan cәhәtidir:?

•

yükdaşıma tariflәrinin aşağı olması
hava şәraitindәn qeyri әhәmiyyәtli dәrәcәdә asılılığı
nisbәtәn aşağı sürәt
Variantların hamısı dәniz nәqliyyatının çatışmayan cәhәtidir
tәcrübi olaraq dәniz әlaqә yollarının buraxma qabiliyyәtinin qeyrimәhdudluğu.

417 Dәmiryolu nәqliyyatının üstün cәhәtlәri aşağıdakı variantların hansında düzgün göstәrilib:?

•

yüklәrin bir vaqondan başqa vaqona yüklәmә, boşaltmaların mövçudluğu; çox ciddi qablaşdırmanın tәlәb
olunması;
müqayisәdә aşağı tariflәr; giriş yolları olduqda yük alanlar üçün әlavә rahatlıq yaranır («qapıdan  qapıya»
yükü daşımaq imkanı әldә edilir); çox ciddi qablaşdırmanın tәlәb olunması;
uzaq mәsafәlәrә tez çatdırma imkanı; iqlim şәraitindәn asılı olmaması; böyük yükgötürmә qabiliyyәti
qablaşdırmanın tәlәb olunması; E) Bütün variantlarda dәmiryolu nәqliyyatının üstün cәhәtlәri göstәrilib
yüklәrin oğrulanması üçün şәraitin mövcudluğu; dәmiryolları әrazisinin coğrafi mövqeyindәn
(yerlәşmәsindәn) asılılığı; yolda qatarların yenidәn tәşkil edilmәsinin tәlәb olunması.

418 Avtomobil nәqliyyatının çatışmayan cәhәtlәri aşağıdakı variantların hansında düzgün göstәrilib?

•

çox böyük olmayan mәsafәlәrdә (600 kmә qәdәr) yük daşımalarının (sәmәrәliliyi) qәnaәtliliyi; nisbәtәn
yüksәk tariflәr
nisbәtәn yüksәk tariflәr, kiçik yükgötürmә qabiliyyәti; yükün avtomobil nәqliyyatı ilә daşınmasının
göndәrişlәrin müntәzәmliliyinә imkan vermәsi.
avtomobil nәqliyyatının hәrәkәtinin yol şәraitindәn asılılığı; kiçik yükgötürmә qabiliyyәti; nisbәtәn yüksәk
tariflәr.
Bütün variantlarda avtomobil nәqliyyatının çatışmayan cәhәtlәri göstәrilib
yüklәrin qorunmasının yüksәk sәviyyәdә olması; çatdırmanın fasilәsizliyi, sürәt vә tәcililiyi

419 Hava nәqliyyatının üstünlüklәri aşağıdakı variantların hansında düzgün göstәrilib?

•

yolun düzlәndirilmәsi (kәsә çatdırma); yolda yükün yüksәk sәviyyәdә qorunması; servis xidmәtinin әn yüksәk
sәviyyәdә olması;
daşınan yükün ölçüsünün vә hәcminin mәhdudluğu; yer xidmәtlәrindәn asılılığı; hava limanlarının
müәssisәlәrdәn uzaq olması.
yolun düzlәndirilmәsi (kәsә çatdırma); qablaşdırmanın nisbәtәn sadә olması; hava şәraitindәn asılılıq
qablaşdırmanın nisbәtәn sadә olması; sığorta xәrclәrinin nisbәtәn aşağı olması (minimum daşıma vaxtına
görә)., yer xidmәtlәrindәn asılılığı;
servis xidmәtinin әn yüksәk sәviyyәdә olması; qablaşdırmanın nisbәtәn sadә olması; yük tariflәrinin yüksәk
olması;

420 Boru kәmәri nәqliyyatının çatışmayan cәhәtlәri aşağıdakı variantlardan hansında düzgün
göstәrilmәyib:?

•

Bütün variantlarda boru kәmәri nәqliyyatının çatışmayan cәhәtlәri düzgün göstәrilib
digәr yük növlәrinin nәql edilmәsinin (daşınmasının) qeyri  mümkünlüyü; tikililәrin vә qurğuların maya
dәyәrinin yüksәk olması.
nәqletmәnin bir istiqamәtli olması; digәr yük növlәrinin nәql edilmәsinin (daşınmasının) qeyri  mümkünlüyü;
hava şәraitindәn asılı olmaması; daşımanın fasilәsizliyi
nәqletmәnin bir istiqamәtli olması; ; tikililәrin vә qurğuların maya dәyәrinin yüksәk olması.

421 Şәrqi Avropa ölkәlәrindә yükdaşımaların neçә faizi yerüstü nәqliyyatın payına düşür ?

•

64%
14%
4%
54%
24%

422 Azәrbaycan Respublikasının nәqliyyat vasitәlәrinә verilәnlәrdәn nә aid deyil?

•

dәmiryolu
yol tәsәrrüfatı
hava
dәniz
avtomobil

423 Avtonәqliyyat vasitlәrinin qiymәtlәndirilmәsindә Sahibkarın tәqdimatına әsaslanan prinsiplәr
hansılardır:?

•

Uyğunluq prinsipi , Tәlәb vә tәklif prinsipi
Yararlılıq prinsipi , Әvәzlәmә prinsipi
Kapital qoyuluşu prinsipi, Әlavә (qalıq) mәhsuldarlıq prinsipi
Daha sәmәrәli istifadә prinsipi , Azalan vә artan mәhsuldarlıq prinsipi
Balanslaşdırma (mütәnasib vә son mәhsuldarlıq hәddi) prinsipi 4. Optimal (iqtisadi) hәcm prinsipi

424 Avtonәqliyyat vasitlәrinin qiymәtlәndirilmәsindә Sahibkarın tәqdimatına әsaslanan prinsiplәr
hansılardır:?

•

Rәqabәt prinsipi, Dәyişkәnlik prinsipi
Uyğunluq prinsipi , Tәlәb vә tәklif prinsipi
Әvәzlәmә prinsipi, Gözlәnilәn faydalılıq prinsipi
Kapital qoyuluşu prinsipi, Әlavә (qalıq) mәhsuldarlıq prinsipi
Daha sәmәrәli istifadә prinsipi , Azalan vә artan mәhsuldarlıq prinsipi

425 Müqayisә yanaşması nәyә imkan verir?

•

gәlirin tәhlilinә
dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsinә
NVnin tipini, rәngini dәyişmәyә
sistemli yanaşmaların istifadәsinә
normal bazar şәraitindә oxşar obyektlәr haqqındakı sövdәlәşmәlәrә vә satışa aid mәlumatlara istinad edәrәk,
qiymәtlәndirmә dәyәrini müәyyәn etmәyә

426 Bazar satışlarının müqayisәsi yanaşması üzrә qiymәtlәndirmәnin mәrhәlәlәrindәn biri aşağıdakı
variantların hansında düzgün qeyd olunub?

•

xammal ehtiyyatlarının mәnimsәnilmәsi sәviyyәsini
әmlak bazarında analoji qiymәtlәndirmә obyektlәri, üzrә vәziyyәtin tәhlili üçün mәlumatların seçilmәsi
iqtisadiyyatın bütün sahәlәrinin işinin sәmәrәliliyi tәhlil edilmәsi
yolun düzlәndirilmәsini
әhalinin yerdәyişmәlәrә olan tәlabatının ödәnilmәsi

427 Qiymәtlәndirmә obyektin әsas müqayisә elementlәri verilәn variantların hansında düzgün deyil?

•

әmlakın yerlәşdiyi әrazi (qәsәbә;mәhәlә vә s.)
satış vaxtı (vaxt amilinin әmlak bazarına tәsiri)
satış şәrtlәri (sәrbәst vә ya mütlәq satış)
qiymәtlәndirmә obyektinin fiziki xüsusiyyәtlәri
nәqliyyatın mәhsulu istehsal sferasından tәdavül sferasına mәhsulların vә ya әhallinin yerdәyişmәsi prosesi

428 Müqayisә yanaşması normal bazar şәraitindә nәyә әsaslanaraq qiymәtlәndirmә obyektinin
dәyәrini müәyyәn etmәyә imkan verir?

•

intellektual sahibkarlıq fәaliyyәtinә
oxşar obyektlәr haqqındakı sövdәlәşmәlәrә vә satışa aid mәlumatlara
dövlәt vә bәlәdiyyә әmlakına dәyәn zәrәrlәrә
bәrpa işlәrinin kalkulyasiyasına
әsas fondların yenidәn qiymәtlәndirilmәsinә

429 Müqayisә yanaşmasının üstünlüyü aşağıdakılardan hansıdır?
cari vaxtda obyektin işlәnmәsi

•

mәqsәdin aydınlaşması
ehtimadlı idarәetmә sisteminin olması
kәnd tәsәrrüfatı istehsalının artım potensialı
әsasәn bazar mәlumatlarına istinad olunma

430 Müqayisә yanaşmanın çatışmamazlıqları hansılardır? 1.Bu, bazar mәlumatlarına tam әsas¬lanan
yeganә yanaşmadır. 2.Bu yanaşma alıcının vә satıcının mövcud real tәcrübәsini әks etdirir 3.Müqayisә
olunan obyekt üzrә mәlumatların әldә edilmәsi çәtinliyi 4.Bir sıra düzәlişlәrin edilmәsi zәruriliyi
5.Yanaşma keçmiş hadisәlәri әks etdirir vә gәlәcәk ehtimalları nәzәrә almır

•

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

431 Muqayisә yanaşmanın üstünlüyü hansılardır? 1.Bu, bazar mәlumatlarına tam әsas¬lanan yeganә
yanaşmadır. 2.Bu yanaşma alıcının vә satıcının mövcud real tәcrübәsini әks etdirir 3.Müqayisә olunan
obyekt üzrә mәlumatların әldә edilmәsi çәtinliyi 4.Bir sıra düzәlişlәrin edilmәsi zәruriliyi 5.Yanaşma
keçmiş hadisәlәri әks etdirir vә gәlәcәk ehtimalları

•

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

432 Bu metod mәlumat cütlüklәrinin tәhlili metoduna bәnzәyir vә ondan yalnız tәshihlәrin faizlә
deyil, dәyәrlә ifadә olunması ilә fәrqlәnir. Bu hansı metoddur?

•

Statistik tәhlil
Xәrclәrin tәhlili
Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili
Gәlirlilik göstәricilәrinin tәhlili
Bölgü әsasında tәhlil

433 Bu metod tәshihlәrin qiymәtlәn¬dirilәn yaxud anoloji obyektlә birbaşa әlaqәsi olmayan
mәlumatlar әsasında aparılmasına әsaslanır. Bu hansı metoddur?

•

Xәrclәrin tәhlili
Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili
Ikinci dәrәcәli mәlumatların tәhlili
Qrafik tәhlil
Fәrdi sorğular әsasında tәhlil

434 Bu metod tәshihlәrin binanın amortizasiya olunmuş dәyәrinin tәhlil olunması әsasında
aparılmasına әsaslanır. Bu hansı metoddur?

•

Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili
Bölgü әsasında tәhlil
Xәrclәrin tәhlili
Statistik tәhlil
Qrafik tәhlil

435 Bu metod göstәricilәri fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә mәlumatlardan qiymәtә daha güclü

tәsir göstәrәn vә bazarda baş verәn proseslәrә hәssas olan amillәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә әsas¬lanır.
Bu hansı metoddur?

•

Bölgü әsasında tәhlil
Gәlirlilik göstәricilәrinin tәhlili
Meyllәrin (hәssas amillәrin) tәhlili
Qrafik tәhlil
Ikinci dәrәcәli mәlumatların tәhlili

436 Bu metod statistik tәhlil metodunun variantı olmaqla, tәshihlәrin kәmiy¬yәtini müqayisә
elementlәri üçün xüsusi düsturların kömәkliyi ilә qurulmuş qrafik әyrilәr әsasında
müәyyәnlәldirimәsini nәzәrdә tutur. Bu hansı metoddur?

•

Statistik tәhlil
Fәrdi sorğular әsasında tәhlil
Qrafik tәhlil
Mәlumat cütlüklәrinin tәhlilidir
Bölgü әsasında tәhlil

437 Bu metod mәlumatlar massivinin korrelyasiyareqressiya tәhlili metodları ilә araşdırılması
nәticәsindә daşınmaz әmlakın fәrdi xüsusiyyәtlәrinin dәyişmәsi ilә satış qiymәtinin dәyişmәsi
arasında әlaqәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә әsaslanır. Bu hansı metoddur?

•

Fәrdi sorğular әsasında tәhlil
Qrafik tәhlil
Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili
Statistik tәhlil
Meyllәrin (hәssas amillәrin) tәhlili

438 Bu metod nәzәri baxımından birbirinin eyni olan, yalnız bir parametri üzrә fәrqlәnәn obyektlәrin
satışı barәdә mәlumatların tәhlilinә әsaslanır. Bu hansı metoddur?

•

Meyllәrin (hәssas amillәrin) tәhlili
Statistik tәhlil
Mәlumat cütlüklәrinin tәhlilidir
Xәrclәrin tәhlili
Qrafik tәhlil

439 Müqayisә yanaşmasında hansı metodlar istifadә olunur?

•

yanaşma metodu
satışların müqayisәsi metodları
әvәzlәmә metodu
dәyәr metodu
idarәetmә metodu

440 Oxşarların müqayisәsi zamanı nәzәrә alınması vacib olan amillәr verilәnlәrdәn hansıdır?

•

satış şәrtlәri
yerlәşdiyi yer
satış tarixi
bütün cavablar doğrudur
fiziki sәciyyәsi

441 Sahibkar (investor) hәr bir addımı atarkәn onu daha çox nә düşündürür?

•

NVnin son hәdd vәziyyәti
maliyyә nәticәlәri
bәlәdiyyә әmlakı
NVnin iş qabiliyyәtinin bәrpa edilmәsi
cari tәmir

442 Müqayisә vahidlәrinin hәr biri hansı ölçü vasitәsilә әks etdirilir?

•

maya dәyәri
dәyәri smeta
dәyәr ölçüsü (pul ifadәsilә)
xәrclәrin dәyәri
bәrpa dәyәri

443 Qrafik tәhlil metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

Bu metod tәshihlәrin binanın amortizasiya olunmuş dәyәrinin tәhlil olunması әsasında aparılmasına әsaslanır.
Bu metod nәzәri baxımından birbirinin eyni olan, yalnız bir parametri üzrә fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә
mәlumatların tәhlilinә әsaslanır
Bu metod statistik tәhlil metodunun variantı olmaqla, tәshihlәrin kәmiy¬yәtini müqayisә elementlәri üçün
xüsusi düsturların kömәkliyi ilә qurulmuş qrafik әyrilәr әsasında müәyyәnlәldirimәsini nәzәrdә tutur.
Bu metod göstәricilәri fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә mәlumatlardan qiymәtә daha güclü tәsir göstәrәn vә
bazarda baş verәn proseslәrә hәssas olan amillәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә әsas¬lanır.
Bu metod tәshihlәrin qiymәtlәn¬dirilәn yaxud anoloji obyektlә birbaşa әlaqәsi olmayan mәlumatlar әsasında
aparılmasına әsaslanır

444 Meyllәrin (hәssas amillәrin) tәhlili metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

Bu metod nәzәri baxımından birbirinin eyni olan, yalnız bir parametri üzrә fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә
mәlumatların tәhlilinә әsaslanır
Bu metod statistik tәhlil metodunun variantı olmaqla, tәshihlәrin kәmiy¬yәtini müqayisә elementlәri üçün
xüsusi düsturların kömәkliyi ilә qurulmuş qrafik әyrilәr әsasında müәyyәnlәldirimәsini nәzәrdә tutur.
Bu metod göstәricilәri fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә mәlumatlardan qiymәtә daha güclü tәsir göstәrәn vә
bazarda baş verәn proseslәrә hәssas olan amillәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә әsas¬lanır.
Bu metod tәshihlәrin qiymәtlәn¬dirilәn yaxud anoloji obyektlә birbaşa әlaqәsi olmayan mәlumatlar әsasında
aparılmasına әsaslanır.
Bu metod mәlumatlar massivinin korrelyasiyareqressiya tәhlili metodları ilә araşdırılması nәticәsindә
daşınmaz әmlakın fәrdi xüsusiyyәtlәrinin dәyişmәsi ilә satış qiymәtinin dәyişmәsi arasında әlaqәlәrin
müәyyәnlәşdirilmәsinә әsaslanır

445 Xәrclәrin tәhlili metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

Bu metod göstәricilәri fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә mәlumatlardan qiymәtә daha güclü tәsir göstәrәn vә
bazarda baş verәn proseslәrә hәssas olan amillәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә әsas¬lanır.
Bu metod nәzәri baxımından birbirinin eyni olan, yalnız bir parametri üzrә fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә
mәlumatların tәhlilinә әsaslanır
Bu metod tәshihlәrin binanın amortizasiya olunmuş dәyәrinin tәhlil olunması әsasında aparılmasına әsaslanır.
Bu metod statistik tәhlil metodunun variantı olmaqla, tәshihlәrin kәmiy¬yәtini müqayisә elementlәri üçün
xüsusi düsturların kömәkliyi ilә qurulmuş qrafik әyrilәr әsasında müәyyәnlәldirimәsini nәzәrdә tutur.
Bu metod tәshihlәrin qiymәtlәn¬dirilәn yaxud anoloji obyektlә birbaşa әlaqәsi olmayan mәlumatlar әsasında
aparılmasına әsaslanır.

446 İkinci dәrәcәli mәlumatların tәhlili metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

Bu metod mәlumatlar massivinin korrelyasiyareqressiya tәhlili metodları ilә araşdırılması nәticәsindә
daşınmaz әmlakın fәrdi xüsusiyyәtlәrinin dәyişmәsi ilә satış qiymәtinin dәyişmәsi arasında әlaqәlәrin
müәyyәnlәşdirilmәsinә әsaslanır
Bu metod göstәricilәri fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә mәlumatlardan qiymәtә daha güclü tәsir göstәrәn vә
bazarda baş verәn proseslәrә hәssas olan amillәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә әsas¬lanır.

•

Bu metod tәshihlәrin qiymәtlәn¬dirilәn yaxud anoloji obyektlә birbaşa әlaqәsi olmayan mәlumatlar әsasında
aparılmasına әsaslanır.
Bu metod nәzәri baxımından birbirinin eyni olan, yalnız bir parametri üzrә fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә
mәlumatların tәhlilinә әsaslanır.
Bu metod tәshihlәrin binanın amortizasiya olunmuş dәyәrinin tәhlil olunması әsasında aparılmasına әsaslanır.

447 Nibәtlәrin müqayisәli tәhlili metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

Bu metod statistik tәhlil metodunun variantı olmaqla, tәshihlәrin kәmiy¬yәtini müqayisә elementlәri üçün
xüsusi düsturların kömәkliyi ilә qurulmuş qrafik әyrilәr әsasında müәyyәnlәldirimәsini nәzәrdә tutur.
Bu metod obyektin dәyәri barәdә daşınmaz әmlak bazarının peşәkar iştirakçılarının, satıcıların vә alıcıların
rәyinin öyrәnilmәsinә әsaslanır.
Bu Metod mәlumat cütlüklәrinin tәhlili metoduna bәnzәyir vә ondan yalnız tәshihlәrin faizlә deyil, dәyәrlә
ifadә olunması ilә fәrqlәnir.
hamısı sәhvdir
Bu metod müqayisә olunan obyektlәrin gәlirlik göstәricilәrinin tәhlil olunmasıdır

448 Bölgü әsasında tәhlil metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

Bu metod müqayisә olunan obyektlәrin gәlirlik göstәricilәrinin tәhlil olunmasıdır
Bu metod obyektin dәyәri barәdә daşınmaz әmlak bazarının peşәkar iştirakçılarının, satıcıların vә alıcıların
rәyinin öyrәnilmәsinә әsaslanır
Bu metod müqayisәli satışların qiymәtlәndirilәn obyektә uyğunluğ dәrәcәsinin dәyişmәsi әsasında
bölünmәsinә әsas¬lanır.
Bu metod tәshihlәrin qiymәtlәn¬dirilәn yaxud anoloji obyektlә birbaşa әlaqәsi olmayan mәlumatlar әsasında
aparılmasına әsaslanır.
Bu metod tәshihlәrin binanın amortizasiya olunmuş dәyәrinin tәhlil olunması әsasında aparılmasına әsaslanır

449 Fәrdi sorğular metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

Bu metod tәshihlәrin qiymәtlәn¬dirilәn yaxud anoloji obyektlә birbaşa әlaqәsi olmayan mәlumatlar әsasında
aparılmasına әsaslanır.
Bu metod tәshihlәrin binanın amortizasiya olunmuş dәyәrinin tәhlil olunması әsasında aparılmasına әsaslanır
Bu metod obyektin dәyәri barәdә daşınmaz әmlak bazarının peşәkar iştirakçılarının, satıcıların vә alıcıların
rәyinin öyrәnilmәsinә әsaslanır.
Hamısı sәhvdir.
Bu metod müqayisәli satışların qiymәtlәndirilәn obyektә uyğunluğ dәrәcәsinin dәyişmәsi әsasında
bölünmәsinә әsas¬lanır.

450 Gәlirlik göstәricilәrinin tәhlili metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

Bu metod müqayisәli satışların qiymәtlәndirilәn obyektә uyğunluğ dәrәcәsinin dәyişmәsi әsasında
bölünmәsinә әsas¬lanır.
Bu metod müqayisә olunan obyektlәrin gәlirlik göstәricilәrinin tәhlil olunmasıdır vә iki göstәricidәn  ümumi
renta (gәlir) mültiplikatorundan vә kapitallaşmanin ümumi әmsalından istifadә olunur.
Bu metod tәshihlәrin binanın amortizasiya olunmuş dәyәrinin tәhlil olunması әsasında aparılmasına әsaslanır.
Bu metod tәshihlәrin qiymәtlәn¬dirilәn yaxud anoloji obyektlә birbaşa әlaqәsi olmayan mәlumatlar әsasında
aparılmasına әsaslanır.
Bu metod obyektin dәyәri barәdә daşınmaz әmlak bazarının peşәkar iştirakçılarının, satıcıların vә alıcıların
rәyinin öyrәnilmәsinә әsaslanır

451 Terminal aşağıdakıları tәmin edir:

•

a,b
verilәn әlaqә yolu ilә hәrәkәt edәn nәqliyyat vasitәsini digәr nәqliyyat vasitәsi ilә vә ya digәr nәqliyyat
növünün nәqliyyat vasitәsilә asan dәyişmәsini;
müәyyәn әlaqә yolu ilә işlәyәn hәrәkәt tәrkiblәrinә çıxışı
hamısı doğrudur
yük axınlarının birlәşdirilmәsini.

452 Uygunluq pozulmuşdur:

•

Nәqliyyat vasitәlәrinin tipi, markası, modeli, modifikasiyası, istehsalçı barәdә mәlumatlar, buraxılış ili vә ayı,
banın (şassinin) nömrәsi kimi mәlumatlar Nәqliyyat vasitәlәrinin qeydiyyat xarakteristikalarını müәyyәn üçün
tәlәb olunur
Nәqliyyat mәhsulunun istehsalına çәkilәn xәrclәrin quruluşunda xammala çәkilәn xәrclәr yoxdur.
Yük (mәhsul) daşımalarının qiymәti hәmin yükün (mәhsulun) istehsalı qiymәtinә әlavә olunur.
heç bir yerde uyğunluq pozulmayıb
nisbәtәn aşağı sürәt d әniz nәqliyyatının çatışmayan cәhәtidir

453 Yük tariflәrinin yüksәk olması bu:?

•

Boru kәmәri nәqliyyatının çatışmayan cәhәtidir
Avtomobil nәqliyyatının üstün cәhәtidir.
Hava nәqliyyatının çatışmayan cәhәtidir
bütün cavablar doğrudur.
Boru kәmәri nәqliyyatının üstün cәhәtidir.

454 Dinamiklilik; yanacaq qәnaәtliliyi; dәyanәtlilik; idarә olunma qabiliyyәti; keçicilik, manevretmә
xüsusiyyәti; hәrәkәtin sәlistliyi; idarәnin yüngüllüyü bunlar:

•

Dәniz nәqliyyatının xarakterik xüsusiyyәtidir.
Avtomobil nәqliyyat vasitәsinin xarakterik xüsusiyyәtidir.
Hava nәqliyyatının xarakterik xüsusiyyәtidir.
bütün cavablar yalnışdır.
Boru kәmәri nәqliyyatının xarakterik xüsusiyyәtidir.

455 Köhnә, sökülmәyәn, iş qabiliyyәtinә malik, aqreqatları dәyişdirilmәyәn, yenidәn aqreqatlarla
tәchiz edilmәyәn, istismar qüsurları vә nasazlığı olmayan avtonәqliyyat vasitәlәrinin dәyәrinin
qiymәtlәndirilmәsi hansı metodla aparılır:?

•

hәm birbaşa , hәm dolayı
yalnız hesablama
yalnız dolayı
hәm hesablama hәm dolayı
yalnız birbaşa

456 Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn malların gömrük dәyәrini mәyyәn edәn
üsullar hansı variantda düzgün göstәrilmәyib:?

•

ehtiyat üsulu ilә, eyni malların sövdәlәşmә qiymәti ilә;
müxtәlifcinsli malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; dәyәrin toplanması üsulu ilә; dәyәrin çıxılması üsulu ilә;
dәyәrin toplanması üsulu ilә; dәyәrin çıxılması üsulu ilә;
gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; dәyәrin çıxılması üsulu ilә;
gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; eyni malların sövdәlәşmә qiymәti ilә;

457 Tam baza dәstinә malik AVNnin bazar dәyәrinin qiymәtini mәlumat kitabları vә kataloqlara
görә tәyin etmәk mümkün olmazsa hansı metod tәtbiq edilir.:?

•

heç biri
Dolayı
Hesablama
Hesablama, Dolayı, Birbaşa
Birbaşa

458 Kütlә, baza mühәrrikinin işçi hәcmi, baş ötürücünün ötürmә әdәdlәri bunlar :?

•

•

Avtomobil nәqliyyatının konstruksiya parametrlәridir.
Nәqliyyat vasitәlәrinin әsas (baza) hissәlәridir
Yığılma sxeminin tәrkib hissәlәridir.
bütün cavablar doğrudur.
Nәqliyyat vasitәlәrinin kömәkçi hissәlәridir

459 әvәzlәmә prinsipi:

•

Avtonәqliyyat vasitlәrinin maksimum dәyәrinә satılmasına tәsir göstәrәn amillәrin, yәni müştәrinin zövqünә
vә yerli bazarın әnәnәlәrinә uyğunluğundan ibarәtdir.
Heç bir sәriştәli müştәri (alıcı) eyni tәyinatlı, lakin ozünün tam oxşarına nisbәtәn faydalılıq dәrәcәsi aşağı olan
әmlaka artıq pul xәrclәmәz
Avtonәqliyyat vasitlәrinin faydalılığına onun gәlir gәtirmә müddәti yönümündәn yanaşılması demәkdir
bütün variantlar yanlışdır
Avtonәqliyyat vasitlәrinin hәr hansı konkret mәkanda vә müәyyәn vaxt müddәtindә istifadәçinin
(istehlakçının) tәlәbatını ödәyә bilmәsinә әsaslanır

460 Gözlәnilmә prinsipi

•

Avtonәqliyyat vasitlәrinin maksimum dәyәrinә satılmasına tәsir göstәrәn amillәrin, yәni müştәrinin zövqünә
vә yerli bazarın әnәnәlәrinә uyğunluğundan ibarәtdir.
Heç bir sәriştәli müştәri (alıcı) eyni tәyinatlı, lakin ozünün tam oxşarına nisbәtәn faydalılıq dәrәcәsi aşağı olan
әmlaka artıq pul xәrclәmәz
Avtonәqliyyat vasitlәrinin faydalılığına onun gәlir gәtirmә müddәti yönümündәn yanaşılması demәkdir
bütün variantlar yanlışdır
Avtonәqliyyat vasitlәrinin hәr hansı konkret mәkanda vә müәyyәn vaxt müddәtindә istifadәçinin
(istehlakçının) tәlәbatını ödәyә bilmәsinә әsaslanır

461 Mülkiyyәt ele¬mentlәri arasındakı münasibәtlәri müәyyәn edәn prinsiplәr hansılardır :?

•

Tәlәb vә tәklif prinsipi,Rәqabәt prinsipi
Yararlılıq prinsipi , Әvәzlәmә prinsipi
Kapital qoyuluşu prinsipi , Әlavә (qalıq) mәhsuldarlıq prinsipi
Әlaqәlәndirmә prinsipi, Daha sәmәrәli istifadә prinsipi
Asılılıq prin¬sipi , Uyğunluq prinsipi

462 Dünyada, o cümlәdәn Şәrqi Avropa ölkәlәrindә yükdaşımaların necә faizi su nәqliyyatının payına
düşür?

•

30%
12%
23%
32%
18%

463 Avtomobil nәqliyyat vasitәsi kimi hansı xüsusiyyәtlәri ilә qiymәtlәndirilir ?

•

yanacaq qәnaәtliliyi
bütün variantlar doğrudur
etibarlılığı,xidmәtin asanlığı
idarә olunma qabiliyyәti, hәrәkәtin sәlisliyi
dinamiklik, dәyanәtlilik, idarәnin yüngüllüyü

464 Özügedәn maşınlara aşağıdakılardan hansı daxildir ?
avtokarlar, avtoyüklәyicilәr
yükboşaltma maşınları

•

polis maşınları
tırtıllı traktorlar da daxil olmaqla tikintidә, meşә vә kәnd tәsәrüfatında, başqa işlәrdә istifadә üçün nәzәrdә
tutulan nәqliyyat vasitәlәri
avtoyüklәyicilәr,yükboşaldan avtomobillәr

465 Bunlardan hansı kateqoriya hesab olunur ?

•

ttraktor
YQyarımqosqu
Q qosqu
ANVavtomobil nәqliyyat vasitәsi
Amotosiklet vә moped

466 Avtomobil nәqliyyatın әsas üstün cәhәtlәri hansılardır ?

•

yüksәk çeviklik tәlәb olunan yerdә avtonәqliyyat vasitәlәrini bir yerә toplamaq imkanı
kiçik yükgötürmә qabiliyyәti
avtomobil nәqliyyatının hәrәkәtinin yol şәraitindәn asılılığı
nisbәtәn yüksәk tariflәr
yolda yükün yüksәk sәviyyәdә qorunması

467 Nәqliyyat sisteminin dinamik inkişafı üçün zәmin yaradan amillәr : 1. Müasir bazar
münasibәtlәrinin inkişafı 2. Azәrbaycan iqtisadiyyatının bütün sahәlәrindә istehsalın dinamik inkişafı
3.Yük daşımalarının qәnaәtliliyi

•

2,3
1,2,3
1,3
1,2
yalnız 1

468 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur

•

Terminal yük axınlarının birlәşdirilmәsini tәmin edir.
Terminal müәyyәn әlaqә yolu ilә işlәyәn hәrәkәt tәrkiblәrinә çıxışı tәmin edir.
Bu tikililәr yollarla hәrәkәt edәn hәrәkәt tәrkiblәrinә asan (açıq) yolu, hәmçinin marşurut üzrә daşımaları
yerinә yetirәn elә hәmin hәrәkәt tәrkibinin vә ya müxtәlif nәqliyyat növlәrinin әlaqәsini tәmin edir. Bu tikililәr
(yerlәr) terminal adlanır.
bütün variantlar doğrudur.
Terminal verilәn әlaqә yolu ilә hәrәkәt edәn nәqliyyat vasitәsini digәr nәqliyyat vasitәsi ilә vә ya digәr
nәqliyyat növünün nәqliyyat vasitәsilә asan dәyişmәsini tәmin edir

469 Hәr 1000 nәfәr әhaliyә düşәn avtomobillәrin sayına görә lider olan ölkәlәr

•

ABŞ, Yaponiya, Almaniya
Xorvatiya, İngiltәrә, İtaliya.
ABŞ, Yaponiya, Çexiya.
Fransa, İspaniya, İrlandiya.
Almaniya, Yaponiya, Yunanıstan

470 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yalnışdır:?

•

Nәqliyyat mәhsulunun istehsalına çәkilәn xәrclәrin quruluşunda xammala çәkilәn xәrclәr yoxdur.
Azәrbaycan Respublikasında ümumi yük dövriyyәsindә hava nәqliyyatının çәkisi en yüksәkdir.
Hәr 1000 nәfәr әhaliyә düşәn avtomobillәrin sayına görә lider olan ölkәlәr ABŞ, Yaponiya, Almaniyadır
Bütün fikirlәr doğrudur.

Terminal yük axınlarının birlәşdirilmәsini tәmin edir.

471 Aşağıdakılardan hansında uyğunluq pozulmuşdur:?

•

maksimal kütlәsi 3500 kq – dan çox olan bütün yük avtomobillәri C kateqoriyasıdır
maksimal kütlәsi 3500 kq – dan çox olan bütün yük avtomobillәri B kateqoriyasına aid edilir.
motosiklet vә moped avtonәqliyyat vasitәlәrinin A kateqoriyasına aiddir.
sürücünün oturacaq yerindәn başqa 8 oturacaq yerindәn çox olan sәrnişin daşımaları üçün nәzәrdә tutulan
bütün avtomobillәr (avtobuslar ) D kateqoriyasıdır
verilәn maksimal kütlәsi 3500 kq – dan çox olmayan vә sürücünün oturacaq yerindәn başqa 8 oturacaq
yerindәn (1+8) çox olmayan avtomobillәr B kateqoriyasıdır

472 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yalnışdır:?

•

Sıxlaşdırıcı maşınlara yolbasan maşınları (katokları), vib¬rolitlәr, toxaclama (döyәclәyib bәrkidәn) maşınları
aiddir.
Yüklәmә  boşaltma maşınlarına avtokranlar (işçi rejimdә vә vәziyyәtindә), avtoyüklәyicilәr, yükboşaldan
avtomobillәr, avtokar aiddir .
Qaldırıcı  nәqliyyat maşınları tәyinatına vә xarakterinә görә yükqaldırıcı, nәqledici, doldurucu vә yüklәmә 
boşaltma maşınlara bölünür.
Bütün variantlar doğrudur
Quraşdırıcı vә qarışdırıcı maşınlara torpaq, beton, sement qarışdıranlar asvaltdöşәyәnlәr aiddir.

473 Nәqliyyat vasitәlәrinin tipi, markası, modeli, modifikasiyası, istehsalçı barәdә mәlumatlar,
buraxılış ili vә ayı, banın (şassinin) nömrәsi kimi mәlumatlar nә üçün tәlәb olunur:?

•

Nәqliyyat vasitәlәrinin zәdәlәrinin xarakteristikalarını müәyyәn etmәk üçün
Nәqliyyat vasitәlәrinin qeydiyyat xarakteristikalarını müәyyәn üçün
Nәqliyyat vasitәlәrinin eynilik xarakteristikalarını müәyyәn etmәk üçün
Nәqliyyat vasitәlәrinin lazım olan tәmir işlәri haqqında mәlumat üçün
Nәqliyyat vasitәlәrinin vәziyyәtinin göstәricilәrini müәyyәn etmәk üçün

474 Nәqliyyat vasitәlәrinin dövlәt qeydiyyat nömrәsi, qeydiyyat şәhadәtnamәsinin seriyası vә
nömrәsi, bunlar olmayanda hesab  arayış, milli dildә vә ya rәsmi dövlәt dillәrinin birindә alqı  satqı
müqavilәsi kimi göstәricilәr nә üçün tәlәb olunur:?

•

Nәqliyyat vasitәlәrinin eynilik xarakteristikalarını müәyyәn etmәk üçün
Nәqliyyat vasitәlәrinin lazım olan tәmir işlәri haqqında mәlumat üçün
Nәqliyyat vasitәlәrinin zәdәlәrinin xarakteristikalarını müәyyәn etmәk üçün
Nәqliyyat vasitәlәrinin vәziyyәtinin göstәricilәrini müәyyәn etmәk üçün
Nәqliyyat vasitәlәrinin qeydiyyat xarakteristikalarını müәyyәn üçün

475 Nәqliyyat vasitәlәrinin , işin davametmә müddәti, işlәnmiş motoresurs, odometrin göstәrişinә
görә yürüşü, komplektlәşmәnin uyğunluğu, NV  nin әsaslı tәmir edilmiş vә ya dәyişdirilmiş
hissәlәrinin aqreqatların vә qovşaqların tәmir işlәrinin aparılmasına qәdәr iş qabiliyyәti göstәricilәr nә
üçün tәlәb olunur?

•

Nәqliyyat vasitәlәrinin eynilik xarakteristikalarını müәyyәn etmәk üçün
Nәqliyyat vasitәlәrinin lazım olan tәmir işlәri haqqında mәlumat üçün
Nәqliyyat vasitәlәrinin zәdәlәrinin xarakteristikalarını müәyyәn etmәk üçün
Nәqliyyat vasitәlәrinin vәziyyәtinin göstәricilәrini müәyyәn etmәk üçün
Nәqliyyat vasitәlәrinin qeydiyyat xarakteristikalarını müәyyәn üçün

476 Yararlılıq prinsipi, әvәzlәmә prinsipi, Gözlәnilәn faydalılıq prinsipi :

•

Sahibkarın tәq¬dimatına әsas¬lanan prinsiplәrdir

Mülkiyyәt ele¬mentlәri arasındakı münasibәtlәri müәyyәn edәn prinsiplәrdir
bütün variantlar yalnışdır.
Daha sәmәrәli istifadә prinsiplәridir.
Әtraf mühitlә bağlı olan prinsiplәrdir.

477 Avtonәqliyyat vasitlәrinin hәr hansı konkret mәkanda vә müәyyәn vaxt müddәtindә istifadәçinin
(istehlakçının) tәlәbatını ödәyә bilmәsinә әsaslanır bu:

•

Yararlılıq prinsipi
Daha sәmәrәli istifadә prinsipi
Dәyişkәnlik prinsipi
Әvәzlәmә prinsipi
Gözlәnilәn faydalılıq prinsipi

478 Hansı halda alıcını satıcı tәrәfindәn yük daşıyana ödәdiyi nәqliyyat xәrclәrinin miqdarı
maraqlandırmır?

•

ödәniş hәr iki tәrәfdәn müәyyәn qәdәr ödәnilәrsә
әgәr nәqliyyat xәrclәrini satıcı hәyata kecirәrsә
әgәr nәqliyyat xәrclәrini alıcı ödәyәrsә
bütün cavablar doğrudur
ödәniş nağd formada hәyata keçirilәrsә

479 Bunlardan hansı istehsal maya dәyәrinә aid deyil?

•

enerji xәrclәri
işçilәrin әmәk haqqi
xammal vә material xәrclәri
bütün cavablar doğrudur
nәqliyyat xәrclәri

480 Nәqliyyatin әsas vәzifәsi asağıdakılardan hansıdır ?

•

itkisiz minimum xәrclә odәmәk
iqtisadiyyatın muxtәlif sahәlәrinin mәhsullarının dovriyyәsini tәmin etmәk
istehsalın normal fәaliyyәtini tәmin etmәk
bütün variantlar dogrudur
әhalinin yerdәyismәlәrә olan tәlәbatini tәhlukәsizliyi tәmin etmәk

481 Dәmiryolu nәqliyyatının әsas üstün cәhәti hansıdır ?

•

yük tariflәrinin yüksәk olması
qablaşdırmanın nisbәtәn sadә olması
iqlim şәraitindәn asılı olmaması
hava şәraitindәn asılılığı
yüksәk çatdırma sürәti

482 Müasir nәqliyyatın hansı növlәri var ?

•

su (dәniz, çay),dәmiryolu,avtomobil,hava vә boru kәmәri
boru kәmәri nәqliyyatı
çay nәqliyyatı
avtomobil nәqliyyatı
avtomobil vә hava

483 Hava nәqliyyatının әsas üstünlüklәri hansılardır ?

•

qablaşdırmanın nisbәtәn sadә olması
servis xidmәtinin әn yüksәk olması
yüksәk çatdırılma sürәti
bütün variantlar doğrudur
yolda yükün yüksәk sәviyyәdә qorunması

484 Nәqliyyat xәrclәrinә әmtәәnin daşınması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәrә aşağıdakılardan hansı
aiddir ?

•

nәqliyyat vasitәsinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı yaranan xәrclәr
rabitә xәrclәri
kommunal xәrclәr
yükün xarab olması vә itkisi halları üçün onun sığortalanması xәrclәri
amortizasiya xәrclәri

485 Yük nәqliyyatı birbaşa hansı әlaqәlәrin inkişafına şәrait yaradır ?

•

sәrnişin nәqliyyatı isә әhalinin iqtisadi vә mәdәni әlaqәlәrinin inkişafina
maddi nemәtlәrin istehsal sisteminin tәmin edilmәsinә
istehsal prosesinin hәyata kecirilmәsinә
hamısı düzgündür
azad bazar münasibәtlәrinin inkişafına

486 Boru kәmәri nәqliyyatının әsas üstün cәhәtlәrini müәyyәn edin. 1) hava şәraitindәn asılı
olmaması 2) kiçik yükgötürmә qabiliyyәti 3) daşımanın fasilәsizliyi 4)daşımaların maya dәyәrinin
aşağı olması

•

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

487 Gәlir yanaşmasını harada tәtbiq etmәk olar?

•

gәlir verә bilәcәk bütün obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsindә
bәrpa işlәrindә
bәlәdiyyәdә
spidometrin qiymәtlәndirilmәsindә
zәrәrin miqdarının müәyyәn edilmәsindә

488 Hava nәqliyyatının çatışmayan cәhәtlәri verilir.Verilәnlәrdәn hansı düzgün deyil?

•

yüksәk çatdırılma sürәti
hava şәraitindәn asılılıq
yük tariflәrinin yüksәk olması
yer xidmәtlәrindәn asılılığı
daşınan yükün ölçüsünün vә hәcminin mәhdudluğu

489 Gәlir yanaşması hansı prinsipә әsaslanır?

•

rәqabәt prinsipi
gözlәnilmә prinsipi

asılılıq prinsipi
balanslaşdırma prinsipi
optimal hәcm prinsipi

490 Bu metod müqayisәli satışların qiymәtlәndirilәn obyektә uyğunluğ dәrәcәsinin dәyişmәsi
әsasında bölünmәsinә әsas¬lanır. Bu hansı metoddur?

•

Bölgü әsasında tәhlil
Xәrclәrin tәhlili
Statistik tәhlil
Meyllәrin (hәssas amillәrin) tәhlili
Ikinci dәrәcәli mәlumatların tәhlili

491 Bu metod obyektin dәyәri barәdә daşınmaz әmlak bazarının peşәkar iştirakçılarının, satıcıların vә
alıcıların rәyinin öyrәnilmәsinә әsaslanır. Bu hansı metoddur?

•

Fәrdi sorğular әsasında tәhlil
Xәrclәrin tәhlili
Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili
Mәlumat cütlüklәrinin tәhlilidir
Ikinci dәrәcәli mәlumatların tәhlili

492 Bu metod müqayisә olunan obyektlәrin gәlirlik göstәricilәrinin tәhlil olunmasıdır vә iki
göstәricidәn  ümumi renta (gәlir) mültiplikatorundan vә kapitallaşmanin ümumi әmsalından istifadә
olunur. Bu hansı metoddur?

•

Gәlirlilik göstәricilәrinin tәhlili
Xәrclәrin tәhlili
Qrafik tәhlil
Fәrdi sorğular әsasında tәhlil
Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili

493 Obyektin satış qiymәtinin potensial ümumi gәlirә (PGİ) yaxud hәqiqi ümumi gәlirә (EGİ) olan
nisbәti nәyi ifadә edir.?

•

Ümumi renta mültiplikatoru
xalis әmәliyyat gәlirini
Kapitallaşmanın ümumi әmsalı
Düzgün cavab verilmәyib
Ümumi milli mәhsulu

494 Bazarın müvafiq seq¬mentindәn seçilmiş anoloji daşınmaz әmlak obyektlәrinin tә¬min etdiyi
xalis әmәliyyat gәlirinin onların satış qiymәtlәrinә nisbәti kimi hesablanır?

•

Kapitallaşmanın ümumi әmsalı
Ümumi renta mültiplikatoru
Ümumi milli mәhsulu
Düzgün cavab verilmәyib
Orta renta mültiplikatoru

495 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili metodu – tәshihlәrin binanın amortizasiya olunmuş dәyәrinin tәhlil olunması
әsasında aparılmasına әsaslanır.
Müqayisә yanaşmasında istifadә olunan mühüm tәshih tiplәri – faiz xarakterli tәshihlәr, dәyәr (pul) xarakterli
tәshihlәr, ümumi qruplaşdırma yolu ilә aparılan tәshihlәrdir.

Statistik tәhlil metodu – Bu metod mәlumatlar massivinin korrelyasiyareqressiya tәhlili metodları ilә
araşdırılması nәticәsindә daşınmaz әmlakın fәrdi xüsusiyyәtlәrinin dәyişmәsi ilә satış qiymәtinin dәyişmәsi
arasında әlaqәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә әsaslanır
Daşınmaz әmlakı bazar satışlarının müqayisәsi möv¬qe¬yindәn yanaşmaqla qiymәtlәndirәn qiymәtlәndirici
müvafiq tәshihlәrin hesablanması üçün kәmiyyәt vә keyfiyyәt metodlardan istifadә edir.
Dәyәr (pul) xarakterli tәshihlәr – nәticәlәrә düzәlişlәrin faiz ifadәlәri ilә aparılması nәzәrdә tutur

496 Aşağıdakı münasibәtlәrdәn hansı doğrudur.?

•

Meyllәrin (hәssas amillәrin) tәhlili metodu –metod göstәricilәri fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә
mәlumatlardan qiymәtә daha güclü tәsir göstәrәn vә bazarda baş verәn proseslәrә hәssas olan amillәrin
müәyyәnlәşdirilmәsinә әsas¬lanır.
Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili, Bölgü әsasında tәhlil, Fәrdi sorğular әsasında tәhlil – Müqayisәsi
möv¬qe¬yindәn yanaşmaqla tәshihlәrin hesablanması üçün istifadә olunan kәmiyyәt metodlarına daxildir
Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili, Statistik tәhlil, Qrafik tәhlil – Müqayisәsi möv¬qe¬yindәn yanaşmaqla
tәshihlәrin hesablanması üçün istifadә olunan keyfiyyәt metodlarına daxildir
hamısı sәhvdir
Dәyәr (pul) xarakterli tәshihlәr – nәticәlәrә düzәlişlәrin faiz ifadәlәri ilә aparılması nәzәrdә tutur.

497 Xәrc yanaşmasının әsasını hansı prinsip tәşkil edir?

•

mükәmәllik
rәqabәt prinsipi
optimal hәcm prinsipi
uyğunluq
әvәzetmә prinsipi

498 Xәrc yanaşmasının neçә әsas modifikasiyası var?

•

1
4
3
2
5

499 Obyektin dәyәrinin müәyyәn edilmәsindә hansı xәrclәr hesablanır?

•

birbaşa vә dolayı xәrclәr
smeta xәrclәri
cari xәrclәr
süni xәrclәr
amortizasiya

500 Qiymәtlәndirilәn obyektin hüquqi reallıq¬ları onun dәyәrinin vә satış qiymәtinin
müәyyәnlәşdiril¬mәsindә hәlledici rol oynayır Bu hansı әsas müqayisә elementidir:?

•

Satış vaxtı elementi
Qiymәtlәndirmә obyektinin fiziki xüsusiyyәtlәri elementi
Әmlakın yerlәşdiyi әrazi elementi
satış şәrtlәri elementi
Ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları elementi

501 әmlak bazarında alqısatqı әmәliyyatlarının dinamikasına vә buna müvafiq olaraq satış
qiymәtlәrinin sәviyyәsinә vaxt amilinin tәsirini müәyyәn¬lәşdirmәyә imkan verir  Bu hansı әsas
müqayisә elementidir:?
satış şәrtlәri elementi

•

Qiymәtlәndirmә obyektinin fiziki xüsusiyyәtlәri elementi
Әmlakın yerlәşdiyi әrazi elementi
Ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları elementi
Satış vaxtı elementi

502 Bu element vasitәsi ilә tәshihlәr daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda,
yaxud ödәnişlәr nağd pulla yerinә yetirildikdә aparılır Bu hansı әsas müqayisә elementidir:?

•

Әmlakın yerlәşdiyi әrazi elementi
Ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları elementi
Aktivlәrin әldә edilmәsi zamanı maliyyә hesablaşmalarının şәrtlәri elementi
Satış şәrtlәri elementi
Qiymәtlәndirmә obyektinin fiziki xüsusiyyәtlәri elementi

503 Qiymәtlәndirilәn obyektin faydalılığının müәyyәn edilmә¬sinә imkan verәn binanın tikilmәsi
tarixini, onun mövcud vәziy¬yәtini, tikinti materiallarının növünü, memarlıq xassәlәrini, torpaq
sahәsinin vә binanın özünün ölçü¬lәrini, formasını müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir Bu hansı әsas
müqayisә elementidir:?

•

Әmlakın yerlәşdiyi әrazi elementi
Qiymәtlәndirmә obyektinin fiziki xüsusiyyәtlәri elementi
Aktivlәrin әldә edilmәsi zamanı maliyyә hesablaşmalarının şәrtlәri elementi
Ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları elementi
Satış şәrtlәri elementi

504 Torpaq sahәlәrinin müxtәlif tәbii iqlim zonalarında, müxtәlif kateqoriyalı yaşayış mәntәqәlәrindә,
müxtәlif funksional vә iqtisadi planlaş¬dırılma zonalarında vә daha perspektiv inkişafa qadir olan
region¬larda yerlәşmәsi bu kimi hallarla dәyәri dәyişmәk xassәsinә malikdirBu hansı әsas müqayisә
elementidir:?

•

Satış şәrtlәri elementi
Ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları elementi
Aktivlәrin әldә edilmәsi zamanı maliyyә hesablaşmalarının şәrtlәri elementi
Әmlakın yerlәşdiyi әrazi elementi
Qiymәtlәndirmә obyektinin fiziki xüsusiyyәtlәri elementi

505 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur.?

•

Müqayisә yanaşmasında analoji obyektlәrin satış¬ları barәdә mümkün qәdәr çox mәlumat toplamaq vacibdir.
Müqayisә yanaşmasında analoji obyektlәrin satış¬ları barәdә mәlumat toplamaq zәruri deyil
Müqayisә yanaşmasında analoji obyektlәrin satış¬ları barәdә az mәlumat toplamaq kifayәtdir.
hamısı düzdür.
Hamısı sәhvdir

506 Qiymәtlәndirmә yanaşması sırasında hansı yanaşma mühüm әhәmiyyәtә malikdir?

•

siyasi yanaşma
stabil yanaşma
universal yanaşma
sığorta yanaşması
xәrc (mәsrәf)

507 әmlakı hansı mövqedәn yanaşma әsasında qiymәtlәndirirlәr?

•

xәrc yanaşması

siyasi yanaşma
sosial yanaşma
iqtisadi yanaşma
istehsal yanaşması

508 Müqayisә yanaşmasında istifadә olunan mühüm tәshih tiplәri hansılardır?

•

heç birindәn
qeyri faiz xarakterli tәshihlәr, dәyәr (pul) xarakterli tәshihlәr
faiz xarakterli tәshihlәr, dәyәr (pul) xarakterli tәshihlәr, ümumi qruplaşdırma yolu ilә aparılan tәshihlәr.
yalnız dәyәr (pul) xarakterli tәshihlәr
ümumi qruplaşdırma yolu ilә aparılan tәshihlәr,qeyri faiz xarakterli tәshihlәr

509 Xәrc yanaşmasının çatışmazlığı nәdәn ibarәtdir?

•

bütün cavablar sәhvdir
heç dә bütün xәrclәr cari vaxt anlarında qiymәtdә ifadә edilmir
Bu yanaşmanın çatişmayan cәhәti yoxdur
bütün cavablar düzgündür
keçmiş mәlumatlara istinad edir

510 Xәrc yanaşmasının әsasını hansı prinsipi tәşkil edir?

•

gәlir prinsipi
әvәzetmә
bölüşdürmә
tәyinetmә
müqayisә

511 Qiymәtlәndiricini narahat edәn problemlәri neçә mühüm qrupa bölmәk olar?

•

5
3
1
7
4

512 Müqayisә yanaşmasına aid aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

müqayisә mövqeyindәn yanaşma zamanı daşınmaz әmlakın dәyәri torpağın dәyәri ilә bu sahәdә aparılmış
yaxşılaşdırmaların dәyәrinin (onların köhnәlmә mәblәği çıxılmaqla) cәminә bәrabәrdir.
gәlәcәk hadisәlәrә, әsasәn dә potensial alıcının görә vә duya bildiyi perspektivә istinad edir
Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәrinin müәyyәn edilmәsinә müqayisә mövqeyindәn yanaşmaya
qiymәtlәndirilәn obyektin analoqları ilә aparılmış alqısatqı әmәliyyatları barәdә kifayәt qәdәr bazar
mәlumatları olduğu hallarda istinad olunur
qiymәtlәndirmә obyektindәn gözlәnilәn gәlirin müәyyәn edilmәsinә әsaslanmaqla, obeyktin
qiymәtlәn¬diril¬mәsi üzrә mövcud olan metodların mәcmusunu özündә әks etdirir
real bazar vәziyyәti, tәlәb vә tәklif nәzәrә alınmadan mövcud әmlakın fәrqli qiymәtlәndirilmәsi üzrә
metodların mәcmusudur

513 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur.
Müqayisә yanaşmasının digәr yanaşmalardan fәrqli olaraq qüsurlu cәhәtlәri yoxdur.
Müqayisә yanaşması gәlәcәk hadisәlәrә, әsasәn dә potensial alıcının görә vә duya bildiyi perspektivә istinad
edir

•

•

Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәrinin müәyyәn edilmәsinә müqayisә mövqeyindәn yanaşmaya
qiymәtlәndirilәn obyektin analoqları ilә aparılmış alqısatqı әmәliyyatları barәdә kifayәt qәdәr bazar
mәlumatları olduğu hallarda istinad olunur
hamısı sәhvdir.
Müqayisәnin ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları elementi vasitәsi ilә tәshihlәr daşınmaz әmlak obyekti borc
vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud ödәnişlәr nağd pulla yerinә yetirildikdә aparılır

514 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yalnışdır.

•

Müqayisә yanaşmasının hәm üstün hәm dә qüsurlu cәhәtlәri vardır.
Müqayisәnin satış vaxtı elementi әmlakın әldә edilmә¬sinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis
bazar şәrtlә¬rindәn kәnarlaşması hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar
sırasından çıxarmağa, yaxud onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.
Müqayisәnin satış şәrtlәri elementi әmlak bazarında alqısatqı әmәliyyatlarının dinamikasına vә buna müvafiq
olaraq satış qiymәtlәrinin sәviyyәsinә vaxt amilinin tәsirini müәyyәn¬lәşdirmәyә imkan verir
Hamısı düzdür.
Ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları, satış şәrtlәri, әmlakın yerlәşdiyi әrazi qiymәtlәndirmә obyektinin әsas
müqayisә elementlәri sırasına daxildir.

515 Uyğunluq pozulmuşdur

•

Müqayisә yanaşması bazar mәlumatlarına tam әsaslanan yeganә yanaşma olması onun üstün cәhәtlәrindәn
biridir.
Müqayisәnin satış vaxtı elementi – bu element vasitәsi ilә tәshihlәr daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri
cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud ödәnişlәr nağd pulla yerinә yetirildikdә aparılır
satış tarixi, yerlәşdiyi yer, fiziki sәciyyәsi, satış şәrtlәri  müqayisә yanaşması tәtbiq edilәrkәn oxşarların
müqayisәsi zamanı vacib olan zәruri olan amillәrdir.
Uyğunluq pozulmamışdır.
Müqayisә yanaşması  bazar mәlumatlarına tam әsaslanan yeganә yanaşmadır.

516 Uyğunluq gözlәnilmişdir:

•

Müqayisә yanaşması  keçmiş hadisәlәrә әsaslandığına görә, gәlәcәk ehtimalları nәzәrә almır bu onun qusurlu
cәhәtidir.
Müqayisә yanaşması  alıcının vә satıcının mövcud real tәcrübәsini әks etdirir. Bu onun qusurlu cәhәtidir.
Müqayisә yanaşması  keçmiş hadisәlәrә әsaslandığına görә, gәlәcәk ehtimalları nәzәrә almır bu onun üstün
cәhәtidir.
hәr birindә uyğunluq gözlәnilmişdir.
Müqayisә yanaşması  Alıcı vә satıcıların bazarda yaranan konyunkturaya cavab reaksiyası bu yanaşmada
qeydşәrtsiz olaraq özünü göstәrir bu onun qüsurlu cәhәtidir.

517 Müqayisә yanaşmasının bazar mәlumatlarına tam әsaslanan yeganә yanaşma olması bu :

•

üstün cәhәtidir.
Müqayisә yanaşmasının bazar mәlumatlarına әsaslanmır
qüsurlu cәhәtidir
hamısı sәhvdir.
hamısı düzdür

518 Müqayisә yanaşmasına aid olan fikirlәrdәn hansı doğrudur:

•

hamısı sәhvdir.
müqayisә yanaşmasının yalnız üstün cәhәtlәri mövcuddur.
müqayisә yanaşmasının hәm üstün hәmdә qüsurlu cәhәtlәri mövcuddur.
hamısı düzdür.
müqayisә yanaşmasının yalnız qüsurlu cәhәtlәri

519 ANV  nin son hәdd vәziyyәti nәdir?

•

•

onun sәmәrәlәliyinin aşağı düşmәsi ilә texniki sәnәdlәrdә göstәrilәn tәhlükәsizlik tәlәblәrinin şәrtlәri ilә,
gәlәcәk istismarının mümkün olmaması ilә müәyyәn edilir.
normativ texniki sәnәdlәrlә müәyyәn edilәn, son hәdd vәziyyәtinin meydana çıxması anına qәdәr ANV  nin
istismarının davametmә müddәtidir.
ANV  nin normativ texniki sәnәdlәrlә müәyyәn edilәn son hәdd vәziyyәtinә qәdәr işlәmәsidir. Avtonәqliyyat
vasitәlәrinin ehtiyatı (resursu) km yürüşlә ölçülür
avtonәqliyyat vasitәlәrinin texniki xidmәti vә tәmiri üçün lazım olan fasilәlәrlә iş qabiliyyәtinin son hәdd
vәziyyәtinә qәdәr saxlaması xüsusiyyәtidir.
normativ texniki sәnәdlәrlә müәyyәn edilәn, son hәdd vәziyyәtinin meydana çıxması anına qәdәr ANV  nin
istismarının davametmә müddәti deyil.

520 Passiv tәhlükәsizlik nәdir?

•

qәzadan sonra xüsusilә yanğın, suyun dolması vә s. ilә müşayәt olunan hallarda kabinәdәn vә bandan
insanların tez çıxmasını tәmin edәn avtonәqliyyat vasitәlәrinin konstruksiyasının özünәmәxsus xüsusiyyәtlәri
ilә xarakterizә olunur
yol  nәqliyyat hadisәlәri zamanı avtonәqliyyat vasitәlәrinin konstruksiyasının insanları ölümdәn vә ya
xәsarәtlәrdәn qorunmasını tәmin edәn imkanlarıdır
avtonәqliyyat vasitәlәrinin yaratdığı sәs  küylә vә mühәrrikdәn çıxan işlәnmiş qazlarla atmosferin çirklәnmәsi
ilә müәyyәn edilir.
düzgün cavab yoxdur
ANV  nin qiymәtlәndirilmәsi zamanı tәlәb olunan әsas sәnәdlәrdәn biri nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyat
şәhadәtnamәsidir.

521 YNH hadisәsi zamanı ekspertiza aparılan zaman dәymiş zәrәri ödәmәk üçün hansı şirkәtә
müraciәt olunur ?

•

daşınmaz әmlak agentliyinә
AZERSU şirkәtinә
sığorta şirkәtinә
PASA holdinqә
AZERYOL servizә

522 Nәqliyyat vasitәlәrinә dәyәn real zәrәri tәyin etmәk üçün nә әsas götürülür ?

•

metodların seçilmәsi
mütәxәssisin yüksәk peşәkarcasına işi, onun biliyi
yüklәrin boşaldilması
kateqoriyaları bilmәk
yolların öyrәnilmәsi

523 YNHsi baş vermәsi nәticәsindә aparılan qiymәtlәndirmә zamanı qiymәtlәndirmәni aparan icraçı
nәyi bilmәlidir ?

•

ötürücü qurğunu işә salmağı
Tәnzimlәnәn qiymәtlәr haqqında qanunu
qoşqular haqqında mәlumatları
heç biri doğru deyil
icra hakimiyyәti orqanlarının harda yerlәşdiyini

524 Nәqliyyat vasitәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi vә ekspertizası üçün nәlәr tәlәb olunur?

•

ANVnin texniki vәziyyәti
modernlәşdirilmәsini
yolnәqliyyat hadisәlәri vә digәr amillәrin tәsviri
hamısı doğrudur
müxtәlif amillәrin tәsiri nәticәsindә aşınmanı

525 NVnin qiymәtlәndirilmәsindә qiymәtlәndirici mütәxәssis tәrәfindәn verilәnlәrdәn hansı mәlumat
әks edilmişdir ? 1) qiymәtlәndirmәnin predmeti vә növü 2) tәrәflәrin öhtәliklәri , qiymәtlәndirmә
tarixi 3) müqavilәnin qüvvәdә qalma müddәti

•

1,2
1, 2, 3
yalnız 1
2,3
1, 3

526 Tәcrübi fәaliyyәtdә mütәxәssisin xidmәtinin dәyәri hansı xәrclәrdәn asılı olaraq hesablanır ?

•

avadanlığa sәrf olunan xәrclәr
qiymәtlәndiricinin real xәrclәrindәn
sığorta xәrclәri
zәdәlәnmiş hissәlәrin tәmiri xәrclәri
kadrların hazırlanmasına çәkilәn xәrclәr

527 Azәrbaycan Respublikasında qiymәtlәndirici mütәxәssislәrin işlәrinin әmәk tutumunun vә bir
saat işinin әmәyinin ödәnilmәsi tariflәri varmı?

•

qiymәtlәndirmә fәaliyyәti mövcud deyil
yoxdur
vardır
nәzәrdә tutulub
öncә olub

528 Qiymәtlәndirmә mәqsәdilә NVyә baxışı iki ardıcıl mәrhәlәyә ayırmaq olar: 1) Qiymәtlәndirmә
xidmәtinin sifarişçisi (NVnin sahibi ilә) vә maraqlı şәxslә görüşmәk. 2ci mәrhәlәyә aşağıdakılardan
hansı aiddir ?

•

tәşkilati mәsәlәlәrin hәlli
fiziki aşınma
nәqliyyat vasitәsinin sürәtini müәyyәn etmәk
yüklәrin daşınması
NVnin sәnәdlәrinin eynilәşdirilmiş parametrlәrinin (xüsusiyyәtlәrinin ) tәhlili vә NVyә baxış

529 Mütәxәssis NVyә baxış zamanı nәyi müәyyәn edir?

•

NVnin hissәlәrinin zәdәlәnmәsini vә onun dәrәcәsini
NVnin әvvәllәr qәzaya uğramasını
rәnglәnmәnin vәziyyәtini
bütün variantlar doğrudur
NVnin xarici görünüşünә,konstruksiyasına

530 Qiymәtlәndirici NVnin zәdәlәnmәsinin xarakterlәrini müәyyәn edir. Verilәnlәrdәn hansı
zәdәlәnmәnin xarakterini göstәrәn variantdır ?

•

mütәxәssisin baxış aktın
binanın proqramını
kapotun, minik avtomobilin yük yerinin qabağının vә s. hәndәsi ölçülәrin dәyişmәsini
alqısatqı müqavilәsi
qoşqular üçün platforma

531 ANVnin Qiymәtlәndirici mütәxәssislәri iş tәcrübәsindә informasiya vasitәlәrinin olmadığı

hallarda nәyә әsaslanaraq NVlәrin tәqribi quruluşunu müәyyәn etmәlidirlәr?

•

qeydiyyat nömrәsinә
marketinq tәdqiqatlarına
baqaja
sığortaya
sifarişә

532 NVnin qiymәtlәndirilmәsi zәruri qaydalarla müәyyәn olunur vә tәcrübәdә bir çox mәrhәlәlәri
özündә birlәşdirir. Aşagıda göstәrilәn mәrhәlәlәrdәn hansı düzgündür ?

•

nәqliyyat sistemini maddi texniki bazasını tәmin etmәk
baxışı tәşkil etmәk vә keçirmәk
yolda qatarların yenidәn tәşkil edilmәsini tәmin etmәk
yükün avtomobil nәliyyatı ilә daşınmasını tәmin etmәk

533 NVnin vә ona dәyәn zәrәrin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi işlәrinin aparılması üzrә mütәxәssis
aşağıdakı hansı materiallardan istifadә etmәlidir ?

•

rәsmi qәbul edilmiş informasiya vasitәlәrindәn
özünün peşәkar tәcrübәsindәn
etibarlı vә dәqiq statik mәlumatlardan
hamısı doğrudur
beynәlxalq sәviyyәdә hazırlanmış materiallardan

534 Qiymәtlәndiricinin real xәrclәrinә daxildir. 1) mütәxәssisin әmәyinin ödәnilmәsi 2) ofisin
saxlanılması 3) informasiya tәminatı

•

1,2,3
yalnız 3
1,3
2,3
1,2

535 Mütәxәssis NVyә baxış zamanı verilәnlәrdәn hansını aşkar edir?

•

NVnin hissәlәrinin zәdәlәnmәsini
rәnglәnmәnin vәziyyәtini
zәdәlәnmәnin dәrәcәsini
bütün variantlar doğrudur
NVnin әvvәllәr qәzaya uğrayıb vә ya uğramamasını

536 әlaqәlәndirmә prinsipi.

•

Avtonәqliyyat vasitlәrindәn prinsipi qiymәtin düşmәsini şәrtlәndirir:
Avtonәqliyyat vasitlәrindәn daha yaxşı vә sәmәrәli istifadә etmәk üçün mövcud istifadә variantları digәr
mümkün variantlarla müqayisә edilir:
Sahibkarlar әmlakdan әldә olunan gәliri artırmaq üçün yaxşılaşdırma işlәri (kapital qoyuluşu vasitәsi ilә
istehsal vasitәlәrinin dәyişilmәsi vә s.) görürlәr:
Әmlak bazarına münasibәtin, bazar şәraitinin vә son nәticәdә isә әmlakın qiymәtinin dәyişmәsinә gәtirib
çıxarır.
Alıcının nәzәrindә әmlak obyektinin dәyәri bütün mәnalarda onu tәmin edә bilәn obyekti tapa bilmәsindәdir

537 Daha sәmәrәli istifadә prinsipi:

•

Avtonәqliyyat vasitlәrindәn prinsipi qiymәtin düşmәsini şәrtlәndirir:

•

Avtonәqliyyat vasitlәrindәn daha yaxşı vә sәmәrәli istifadә etmәk üçün mövcud istifadә variantları digәr
mümkün variantlarla müqayisә edilir:
Sahibkarlar әmlakdan әldә olunan gәliri artırmaq üçün yaxşılaşdırma işlәri (kapital qoyuluşu vasitәsi ilә
istehsal vasitәlәrinin dәyişilmәsi vә s.) görürlәr:
Әmlak bazarına münasibәtin, bazar şәraitinin vә son nәticәdә isә әmlakın qiymәtinin dәyişmәsinә gәtirib
çıxarır.
Alıcının nәzәrindә әmlak obyektinin dәyәri bütün mәnalarda onu tәmin edә bilәn obyekti tapa bilmәsindәdir

538 ANV  dәyәrinin itkisinә gәtirәn sәbәblәrin növünә görә aşınmanın hansı növlәri var(Tam dolğun
cavab)

•

funksional vә xarici (mәnәvi)
fiziki vә xarici (mәnәvi)
fiziki, funksional vә xarici (mәnәvi)
funksional
xarici (mәnәvi)

539 ANV  dәyәrinin itkisinә gәtirәn sәbәblәrin növünә görә aşınma neçә cür olur?

•

1
3
2
5
4

540 Avtobusların sәrnişin salonundan ehtiyat çıxışları, deşiklәr ( lyuklar ) vә qәza çıxışları üçün digәr
alәtlәr, siqnalizasiya, yanğınsöndürәn, bloklama qurğuları – Bunlar:

•

Qәzadan sonrakı tәhlükәsizliyi tәmin edәn ANV  nin konstruksiyasının әsas elementlәridir.
Aktiv tәhlükәsizliyi tәmin edәn ANV  nin konstruksiyasının әsas elementlәridir.
Passiv tәhlükәsizliyi tәmin edәn ANV  nin konstruksiyasının әsas elementlәridir.
düzgün cavab göstәrilmәyib
Ekoloji tәhlükәsizliyi tәmin edәn ANV  nin konstruksiyasının әsas elementlәridir.

541 Tәhlükәsizlik yastıqları, tәhlükәsiz sükan kalonkası, tәhlükәsizlik kәmәri, qapıların hәncamәlәri,
oturacaqlar vә onların bağlanması (möhkәmlәndirilmәsi), baş altlıqları, bamperlәr bunlar:

•

Aktiv tәhlükәsizliyi tәmin edәn ANV  nin konstruksiyasının әsas elementlәridir.
Qәzadan sonrakı tәhlükәsizliyi tәmin edәn ANV  nin konstruksiyasının әsas elementlәridir.
Passiv tәhlükәsizliyi tәmin edәn ANV  nin konstruksiyasının әsas elementlәridir.
düzgün cavab göstәrilmәyib
Ekoloji tәhlükәsizliyi tәmin edәn ANV  nin konstruksiyasının әsas elementlәridir.

542 Mühәrrik, әylәclәrin antibloklaşdırma sistemi, şinlәr, faralar (işıqlandırıcı qurğular), siqnal
vermәnin işıq vә sәs qurğuları – bunlar:

•

Aktiv tәhlükәsizliyi tәmin edәn ANV  nin konstruksiyasının әsas elementlәridir.
Qәzadan sonrakı tәhlükәsizliyi tәmin edәn ANV  nin konstruksiyasının әsas elementlәridir.
Passiv tәhlükәsizliyi tәmin edәn ANV  nin konstruksiyasının әsas elementlәridir.
düzgün cavab göstәrilmәyib
Ekoloji tәhlükәsizliyi tәmin edәn ANV  nin konstruksiyasının әsas elementlәridir.

543 Avtonәqliyyat vasitәlәrinin yaratdığı sәs  küylә vә mühәrrikdәn çıxan işlәnmiş qazlarla
atmosferin çirklәnmәsi ilә müәyyәn edilir:

•

Ekoloji tәhlükәsizlik

•
Passiv tәhlükәsizlik
Aktiv tәhlükәsizlik
düzgün cavab göstәrilmәyib
Qәzadan sonrakı tәhlükәsizlik

544 Qәzadan sonra xüsusilә yanğın, suyun dolması vә s. ilә müşayәt olunan hallarda kabinәdәn vә
bandan insanların tez çıxmasını tәmin edәn avtonәqliyyat vasitәlәrinin konstruksiyasının
özünәmәxsus xüsusiyyәtlәri ilә xarakterizә olunur:

•

Passiv tәhlükәsizlik
Ekoloji tәhlükәsizlik
Qәzadan sonrakı tәhlükәsizlik
düzgün cavab göstәrilmәyib
Aktiv tәhlükәsizlik

545 Yol  nәqliyyat hadisәlәri zamanı avtonәqliyyat vasitәlәrinin konstruksiyasının insanları ölümdәn
vә ya xәsarәtlәrdәn qorunmasını tәmin edәn imkanlarıdır:

•

Passiv tәhlükәsizlik
Ekoloji tәhlükәsizlik
Qәzadan sonrakı tәhlükәsizlik
düzgün cavab göstәrilmәyib
Aktiv tәhlükәsizlik

546 NVnin qiymәtlәndirilmәsi hansı hallarda baş tuta bilәr?

•

NVnin satışı
sığorta
gömrük qaydalarının dәyişmәsi
hamısı doğrudur
kreditin alınması

547 YNHnin baş vermәsi nәticәsindә NVyә baxış zamanı marağı olan hәrәkәt iştirakçıları
aşağıdakılardan hansıdır ?

•

zәrәr çәkәn
mühasib
iqtisadçı
müәllim
traktorist

548 Azәrbaycan Respublikasında hazırlanan qiymәtlәndiricilәr necә olmalıdırlar ?

•

çevik , cәsur
qәnaәtli
peşәkar etikalı vә yüksәk bilikli
sәrt
maraqlı

549 NVnin qiymәtlәndirilmәsindә sifarişçilәrlә müqavilә bağlanır vә hәmin müqavilә kim tәrәfindәn
hәyata keçirilir ?

•

aqrotexnik
sürücü
qiymәtlәndirici mütәxәssis

mühasib
motorist

550 NVnin әsas qovşaqları hansıdır ?

•

ban
ötürmәlәr qutusu
mühәrrik
bütün variantlar doğrudur
arxa körpü

551 NVnin baxış aktına imza etmәlidirlәr:

•

maraqlı şәxslәr
iqtisadçılar
mühasiblәr
piyadalar
müәllimlәr

552 Avtonәqliyyat vasitlәrindәn prinsipi qiymәtin düşmәsini şәrtlәndirir:

•

Uyğunluq prinsipi
Asılılıq prinsipi
Gerilәmә prinsipi.
Azalan vә artan mәhsuldarlıq prinsipi.
Rәqabәt prinsipi

553 Gerilәmә prinsipi:

•

Alıcının nәzәrindә әmlak obyektinin dәyәri bütün mәnalarda onu tәmin edә bilәn obyekti tapa bilmәsindәdir
Sahibkarlar әmlakdan әldә olunan gәliri artırmaq üçün yaxşılaşdırma işlәri (kapital qoyuluşu vasitәsi ilә
istehsal vasitәlәrinin dәyişilmәsi vә s.) görürlәr:
Avtonәqliyyat vasitlәrindәn prinsipi qiymәtin düşmәsini şәrtlәndirir:
Әmlak bazarına münasibәtin, bazar şәraitinin vә son nәticәdә isә әmlakın qiymәtinin dәyişmәsinә gәtirib
çıxarır.
Avtonәqliyyat vasitlәrindәn daha yaxşı vә sәmәrәli istifadә etmәk üçün mövcud istifadә variantları digәr
mümkün variantlarla müqayisә edilir:

554 Azalan vә artan mәhsuldarlıq prinsipi:

•

Alıcının nәzәrindә әmlak obyektinin dәyәri bütün mәnalarda onu tәmin edә bilәn obyekti tapa bilmәsindәdir
Avtonәqliyyat vasitlәrindәn prinsipi qiymәtin düşmәsini şәrtlәndirir:
Avtonәqliyyat vasitlәrindәn daha yaxşı vә sәmәrәli istifadә etmәk üçün mövcud istifadә variantları digәr
mümkün variantlarla müqayisә edilir:
Sahibkarlar әmlakdan әldә olunan gәliri artırmaq üçün yaxşılaşdırma işlәri (kapital qoyuluşu vasitәsi ilә
istehsal vasitәlәrinin dәyişilmәsi vә s.) görürlәr:
Әmlak bazarına münasibәtin, bazar şәraitinin vә son nәticәdә isә әmlakın qiymәtinin dәyişmәsinә gәtirib
çıxarır.

555 NV  nin qiymәtlәndirilmәsi zәruri qaydalarla müәyyәn olunur vә tәcrübәdә o hansı mәrhәlәlәri
özündә birlәşdirir?

•

müştәrilәrә göstәrilәcәk xidmәtin şәrtlәrini müәyyәn etmәk
baxışı tәşkil etmәk vә keçirtmәk;
bütün cavablar düzgündür
sәnәdlәri tәrtib etmәk vә onun sifarişçiyә vermәk.
qiymәtlәndirmә növlәri üzrә analitik hesablama aparmaq

556 Avtonәqliyyat vasitәlәrinin müәyyәn dövrdә mәcburi fasilәlәrsiz iş qabiliyyәti vәziyyәtini
qorumaq xüsusiyyәtidir:

•

Tәhlükәsizlik
Ehtiyat (resurs)
Uzunömürlülük
ANV  nin son hәdd vәziyyәti
Işlәmә (istismar, xidmәt) müddәti

557 Tәk yüklәnәn oxun yer sәthinә ötürdüyü (düşәn) yükdür.

•

Buraxıla bilәn (konstruktiv) tam kütlә
NV  nin boş (yüksüz) kütlәsi
Tam kütlә
NV  nin konstruktiv parametri
Oxa düşәn kütlә

558 Avtonәqliyyat vasitәlәrinin texniki xidmәti vә tәmiri üçün lazım olan fasilәlәrlә iş qabiliyyәtinin
son hәdd vәziyyәtinә qәdәr saxlaması xüsusiyyәtidir:

•

ANV  nin son hәdd vәziyyәti
Uzunömürlülük
Ehtiyat (resurs)
Tәhlükәsizlik
Işlәmә (istismar, xidmәt) müddәti

559 Sәmәrәlәliyinin aşağı düşmәsi ilә texniki sәnәdlәrdә göstәrilәn tәhlükәsizlik tәlәblәrinin şәrtlәri
ilә, gәlәcәk istismarının mümkün olmaması ilә müәyyәn edilir:

•

Tәhlükәsizlik
Uzunömürlülük
Işlәmә (istismar, xidmәt) müddәti
Ehtiyat (resurs)
ANV  nin son hәdd vәziyyәti

560 ANV  nin normativ texniki sәnәdlәrlә müәyyәn edilәn son hәdd vәziyyәtinә qәdәr işlәmәsidir:

•

Ehtiyat (resurs)
Tәhlükәsizlik
Uzunömürlülük
ANV  nin son hәdd vәziyyәti
Işlәmә (istismar, xidmәt) müddәti

561 Normativ texniki sәnәdlәrlә müәyyәn edilәn, son hәdd vәziyyәtinin meydana çıxması anına qәdәr
ANV  nin istismarının davametmә müddәtidir:

•

Uzunömürlülük
Tәhlükәsizlik
Ehtiyat (resurs)
ANV  nin son hәdd vәziyyәti
Işlәmә (istismar, xidmәt) müddәti

562 ANV  nin konstruktiv tәhlükәsizliyi neçә növә ayrılır:?
5

•

•

4
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3

563 Bu sürücüyә yol  nәqliyyat hadisәsini onun başlanğıc fazasında aradan qaldırmağa imkan verәn
ANV  nin konstruktiv keyfiyyәtlәr kompleksidir:

•

Aktiv tәhlükәsizlik
Qәzadan sonrakı tәhlükәsizlik
Passiv tәhlükәsizlik
düzgün cavab göstәrilmәyib
Ekoloji tәhlükәsizlik

564 Maşın vә nәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsindә әsas xüsusuyyәt hansıdır?

•

әmtәәnin nәqliyyat vasitәsindәn boşaldılması
nәqliyyat ekspedisiya vә digәr xidmәtlәr
baxışın keçirilmәsinә әsas vә mәqsәd
gömrük rüsumlarının ödәnilmәsi
yükün nәql edilmәsinә baxış

565 Mütәxәssislәrin NV barәdә qәrarı (hesabatı) onun qiymәtinin tәyin olunmasına әsaslanaraq hansı
mәlumatları vә nәticәlәri özündә birlәşdirir?

•

NV  nin dәyәrinin hesabatının yekun nәticәlәri (qalıq dәyәri, fiziki vә mәnәvi köhnәlmәsi, әlavә
avadanlıqların vә çatışmayan hissәlәrin dәyәri);
istifadә olunmuş sәnәdlәr vә qiymәtlәndirmә metodikasına istinad;
valyuta ilә qiymәtlәndirmә vә onun qiymәtlәndirmә vaxtı mәzәnnәsi (sifarişçinin tәlәbi ilә);
bütün cavablar doğrudur
qiymәtlәndirmәnin nәticәsini tam vә iki mәnalı izahını inkar edәn digәr mәlumatlar;

566 NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar
dәyәridir. NV  nin sığorta dәyәri sığorta müqavilәlәrinin әn mühüm şәrtlәrindәn biridir. Bu
Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan hansı dәyәr növüdür ?

•

nәqliyyat vasitәsinin әmtәә dәyәrinin itirilmәsinәqliyyat vasitәsinin әmtәә dәyәrinin itirilmәsi
nәqliyyat vasitәsinin sığorta dәyәri
mәhdudlaşdırılmış bazarda nәqliyyat vasitәsinin dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin tәmiri üzrә xidmәtin dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin util dәyәri

567 NV  nin zәdәlәnmәsinin aradan qaldırılması dәyәri әmәk vә material xәtclәrini, üstәlik xәrclәri,
vergilәri vә digәr mәcburi ödәmәlәri vә hәmçinin mәnfәәti özündә birlәşdirir. Bu Avtonәqliyyat
vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan hansı dәyәr növüdür ?

•

nәqliyyat vasitәsinә zәdәlәnmәdәn dәyәn zәrәrin dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin tәmiri üzrә xidmәtin dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin әmtәә dәyәrinin itirilmәsi
nәqliyyat vasitәsinin konstruksi¬yasının dәyiş¬mә¬sinә sәrf olunmuş dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin tәmir vә ya bәrpa dәyәri

568 Zәdәlәnmiş NV  ni texniki cәhәtdәn әvvәlki (saz) vәziyyәtinә gәtirmәk üçün onun tәmirinә
(bәrpasına) çәkilәn mәsrәflәr vә ya alınan zәdәlәnmәlәr nәticәsindә tәmir üzrә ayrıayrı növ işlәrin
aparılan zaman dәyәn xüsusi zәrәri nәzәrә almaqla onun dәyәrinin ucuzlaşmasının miqdarıdır. Bu

Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan hansı dәyәr növüdür ?

•

nәqliyyat vasitәsinin util dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin tәmiri üzrә xidmәtin dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin konstruksi¬yasının dәyiş¬mә¬sinә sәrf olunmuş dәyәri
nәqliyyat vasitәsinә zәdәlәnmәdәn dәyәn zәrәrin dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin tәmir vә ya bәrpa dәyәri

569 Tәmir (bәrpa) üzrә ayrı  ayrı işlәr apardıqdan sonra NV nin hәndәsi parametrlәrinin,
konstruksiya materiallarının, fiziki  kimyәvi xassәlәrinin vә iş proseslәrinin xarakteris¬tikalarının
bәrpa olunmaz dәyişmәsi ilә müşaiyәt olunan dәyәr itkisinin miqdarıdır. Bu Avtonәqliyyat
vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan hansı dәyәr növüdür ?

•

nәqliyyat vasitәsinin әmtәә dәyәrinin itirilmәsi
nәqliyyat vasitәsinә zәdәlәnmәdәn dәyәn zәrәrin dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin tәmiri üzrә xidmәtin dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin konstruksi¬yasının dәyiş¬mә¬sinә sәrf olunmuş dәyәr
nәqliyyat vasitәsinin util dәyәri

570 NV  nin konstruksiyasının dәyişmәsinә sәrf edilmiş dәyәr özündә әmәk vә material xәrclәrini,
üstәlik xәrclәri, vergilәri vә digәr mәcburi ödәmәlәri, hәmçinin mәnfәәti birlәşdirir. Bu Avtonәqliyyat
vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan hansı dәyәr növüdür ?

•

nәqliyyat vasitәsinin konstruksi¬ya ele¬mentlәrinin (ehtiyyat hissәlәrinin) dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin util dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin konstruksi¬yasının dәyiş¬mә¬sinә sәrf olunmuş dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin әmtәә dәyәrinin itirilmәsi
nәqliyyat vasitәsinin tәmiri üzrә xidmәtin dәyәri

571 Rәqabәt şәraitindә, açıq bazarda, sövdәlәşәn tәrәflәr düşünәrәk hәrәkәt edirlәrsә, lazım olan
bütün informasiyalara malikdirsә vә hәmçinin sövdәlәşmә (satış) qiymәtinә hәr hansı bir fövqәladә
öhdәlik tәsir etmirsә NV  nin konstruksiya elementlәrinin (ehtiyyat hissәlәrinin) daha çox ehtimal
edilәn satış qiymәtidir. Bu Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan
hansı dәyәr növüdür:?

•

nәqliyyat vasitәsinin әmtәә dәyәrinin itirilmәsi
nәqliyyat vasitәsinin tәmiri üzrә xidmәtin dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin util dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin konstruksi¬yasının dәyiş¬mә¬sinә sәrf olunmuş dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin konstruksi¬ya ele¬mentlәrinin (ehtiyyat hissәlәrinin) dәyәri

572 Rәqabәt şәraitindә, açıq bazarda, sövdәlәşәn tәrәflәr düşünәrәk hәrәkәt edirlәrsә, lazım olan
bütün informasiyalara malikdirsә vә hәmçinin sövdәlәşmә (satış) qiymәtinә hәr hansı bir fövqәladә
öhdәlik tәsir etmirsә NV  nin tәmiri üçün ayrıayrı materialların ölçü vahidinin satıldığı daha çox
ehtimal olunan qiymәtidir. . Bu Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan
hansı dәyәr növüdür:?

•

nәqliyyat vasitәsinin konstruksi¬ya ele¬mentlәrinin (ehtiyyat hissәlәrinin) dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin util dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin konstruksi¬yasının dәyiş¬mә¬sinә sәrf olunmuş dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin tәmiri üçün materialların dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin tәmiri üzrә xidmәtin dәyәri

573 Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulan әmlak hüququ sistemi әmlak
üzәrindә mülkiyyәt hüququnun dünyanın sivil әnәnәlәrinә uyğun surәtdә bölüşdürülmәsinә,

satılmasına, bağışlanmasına, icarәyә verilmәsinә vә s. imkan verir.

•

Әlavә (qalıq) mәhsuldarlıq prinsipi
Balanslaşdırma (mütәnasib vә son mәhsuldarlıq hәddi) prinsipi.
Kapital qoyuluşu prinsipi.
Mülkiyyәtә әmlak hüququnun iqtisadi bölgüsü vә birlәşdirilmәsi prinsipi.
Optimal (iqtisadi) hәcm prinsipi.

574 Tәbii sәrvәtlәrin mәhdudluğu ilә bağlıdır

•

Әlavә (qalıq) mәhsuldarlıq prinsipi
Balanslaşdırma (mütәnasib vә son mәhsuldarlıq hәddi) prinsipi.
Kapital qoyuluşu prinsipi.
Mülkiyyәtә әmlak hüququnun iqtisadi bölgüsü vә birlәşdirilmәsi prinsipi.
Optimal (iqtisadi) hәcm prinsipi.

575 Optimal (iqtisadi) hәcm prinsipi:

•

Tәbii sәrvәtlәrin mәhdudluğu ilә bağlıdır
istehsal amillәrinin zәruriliyi ilә hesablaşmalıdır
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulan әmlak hüququ sistemi әmlak üzәrindә
mülkiyyәt hüququnun dünyanın sivil әnәnәlәrinә uyğun surәtdә bölüşdürülmәsinә, satılmasına,
bağışlanmasına, icarәyә verilmәsinә vә s. imkan verir.
Avtonәqliyyat vasitlәrinin bazar dәyәri mәqsәdli sürәtdә hәyata keçirilәn vә Avtonәqliyyat vasitlәrinin
dәyәrini formalaşdıran yeni vәsait qoyuluşu amilinin tәsiri ilә artır
İstehsal amillәrinin düzgün әlaqәlәndirilmәsindәn ibarәtdir

576 Mütәxәssislәrin NV barәdә qәrarı (hesabatı) onun qiymәtinin tәyin olunmasına әsaslanaraq hansı
mәlumatları vә nәticәlәri özündә birlәşdirir?

•

NV  yә baxış aktında tәyin olunmuş obyektin oxşarlığının dәqiq tәsviri;
NV  nin vәziyyәtinin qısa tәsviri
NV  nin qeydiyyat xarakteristikası;
bütün cavablar doğrudur
NV  nin dәyәrinin hesabatının yekun nәticәlәri (qalıq dәyәri, fiziki vә mәnәvi köhnәlmәsi, әlavә
avadanlıqların vә çatışmayan hissәlәrin dәyәri);

577 NV – nin ilkin bazarda qiymәtlәndirilmәsini kimlәr yerinә yetirilir?(sәhv cavabı göstәrin)

•

onları istehsal edәn zavodlar
NV  nin marketinqi vә ticarәti üzrә ixtisaslaşmış hüquqi şәxslәr
bu fәaliyyәti yerinә yetirmәk üçün lisenziyası olan firmalar vә tәşkilatlar
kommersiya tәskilatları tәrәfindәn
düzgün cavab yoxdur

578 NV  nin vә ya onun hissәlәrinin dәyәrinin tәyin olunmasında hansı mәnbәlәrdәn istifadә
olunmalıdır?

•

daxili vә xarici ixtisaslaşdırılmış mәlumat kitabları
ixtisaslaşdırılmış dövrü nәşrlәr;
bütün cavablar doğrudur
ticarәt tәşkilatlarının informasiya materialları
ixtisaslaşdırılmış proqram tәminatı;

579 ANV  lәrin konstruktiv, istismar, ekoloji vә digәr xüsusiyyәtlәri haqqında informasiyalar harda
verilir?

•

•

AzTU  nun әmәkdaşlarının hazırladığı “Avtomobil mәlumat kitabında”
NNnin әmәkdaşlarının hazırladığı “Avtomobil mәlumat kitabında”
AzTU  nun әmәkdaşlarının hazırladığı “Texniki mәlumat kitabında”
Avtomobilә texniki baxiş kitablarında
NN nin әmәkdaşlarının hazırladığı “Texniki mәlumat kitabında”

580 Özәllәşdirilәn dövlәt müәssisә vә obyektlәrinin yerlәşdiyi torpaq sahәlәrinin normativ qiymәti
haqqında әsasnamә Nazirlәr Kobinetinin hansi tarixli sәrәncamı ilә tәsdiq edilmisdir?

•

A.R. Nazirlәr Kabinetinin 1998ci il 27 aprel tarixli
A.R. Nazirlәr Kabinetinin 1997ci il 10 iyul tarixli
A.R. Nazirlәr Kabinetinin 1995ci il 2 mart tarixli
A.R. Nazirlәr Kabinetinin 1999ci il 31 mart tarixli
A.R. Nazirlәr Kabinetinin 1991ci il 16 sentyabr tarixli

581 Daxili informasiyanın sistemli toplanması vә tәhlili bu qәbildәn olan mәlumatlar massivini әsas
bloklar üzrә qruplaşdırmağa imkan verir.Aşağıdakı bloklardan hansı sәhv göstәrilmişdir?

•

qiymәtlәndirilәn obyektin hüquqi statusu;
torpaq sahәsinin zonalaşdırılması vә şәhәrsalma mәhdudiyyәtlәri;
qiymәtlәndirilәn obyektin fiziki xassәlәri vә onun әhatәsi
konkret obyektin xüsusiyyәtlәrini әks etdirәn mәlumatlar
qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlak barәdә iqtisadi mәlumatlar

582 Qiymәtlәndirilәn obyektin fiziki xassәlәri vә onun әhatәsi barәdә mәlumatlar nәyi әks etdirir?
(sәhv varianti seçin)

•

obyektinin tәr¬kibinә daxil olan torpaq sahәsini
daşınar әmlakın texniki vәziyyәtini
bina vә qurğuları
qiymәtlәndirilәn obyektin hüquqi statusunu
qiymәtlәndirilәn obyektin yerlәşdiyi әrazini

583 Maşın vә nәqliyyat vasitәlәrinin әsas hissәlәrinә baxış aktında qeyd olunmuş informasiyaları
müәyyәn edin:

•

qiymәtlәndirici barәdә mәlumat
baxışın keçirilmә yeri, tarixi vә vaxtı
baxişın keçirilmәsinә әsas vә mәqsәd
bütün variantlar doğrudur
baxış keçirenlәr barәdә mәlumat

584 Maşın vә nәqliyyat vasitәlәrinә baxış aktlarına qiymәtlәndirmә obyekti haqqında informasiyalar
daxil edilir ?

•

qiymәtlәndirmә obyektinin fotosu
iş yerindәn arayış
nәqliyyat vasitәlәrinin hissәlәri haqqında informasiyalar
diaqnostika vә nәzarәt sistemi
iş yerindәn arayış

585 Maşın vә nәqliyyat vasitәlәrinә baxış zamanı aparılan işlәr haqqında mәlumat aşağıdakılardan
hansıdır ?

•

fotoşәkilin çәkilmәsi vә video çәkiliş

ekspres diaqnostika
zәdәlәnmiş hissәlәrin hәndәsi ölçülәrinin tәyin edilmәsi
şәrti işarәlәrin tәsviri
ötürmәlәr qutusu

586 Avtomobillәrә maşın kimi baxdiqda hansı xüsusiyyәtlәrini görmәk olar ?

•

Yığılma sxemionun әsas aqreqatlarının birbirinә nәzәrәn yerlәşmәsini(mühәrrikin onu aparan tәkәrlәri baqaji
vә ya kabinәnin yük platformasını)
aqreqatların xarakteristikalarına mühәrrikin yüklәmә vә sürәt xarakteristikaları
konstruksiya parametrlәrinә kütlә , baza mühәrrikinin baş ötürücünün ötürmә әdәdlәri
hamısı doğrudur
hidrotransformatorun xarakteristikaları

587 Xüsusi tәyinatlı NVlәrlә hansı yüklәr daşınır ?

•

tez buxarlanan
yanğın tәlükәli zәhәrli maddәlәr
sәpәlәnәn
hamısı doğrudur
kimyәvi reaktivlәr

588 Aktiv tәhlükәsizliyi tәmin edәn ANVnin konstruksiyasının әsas elementlәrindәn birini verilәn
variantlardan müәyyәn edin.

•

baqaj
proqram tәminatı
әylәclәrin antibloklaşdırma sistemi
NVnin qovşaq sistemi
qurğular

589 әsas istisnar xüsüsiyyәtlәrinә (xarakteristikalarına) ANVnin texniki istismar göstәricilәri
aiddir.ANVnin texniki istismar mәqsәdlәri üçün aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı düzgün deyil?

•

nәqliyyat vasitәsi sahibinin soyadı, adı vә atasının adı
texniki xidmәt növlәrinin dövrülüyü
texniki xidmәt (TX) növlәrinin sayı
texniki xidmәt növlәri üzrә әsas әmәliyyatların siyahısı
texniki xidmәt növlәrinin әmәk tutumu

590 ANVnin konstruktiv tәhlükәsizliyi növlәrindәn sәhv verilәni müәyyәn edin:

•

passiv tәhlükәsizlik
ekoloji tәhlükәsizlik
aktiv tәhlükәsizlik
qәzadan sonra tәhlükәsizlik
statistik tәhlükәsizlik

591 Bütün NVlәr müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn dövlәt qeydiyyatına götürülür vә hәr bir
ANV üçün onun sahibinә nә verilir?

•

torpaq yerlәri
nәqliyyat vasitәsinin soyadı,adı
nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyat şәhadәtnamәsi
kredit
sığorta ödәmәlәri

592 ANVnin qiymәtlәndirilmәsi zamanı tәlәb olunan әsas sәnәdlәrdәn biri nә ola bilәr?

•

topağın sәnәdi
diplom
qeydiyyat şәhadәtnamәsi
mәlumat kitabçası
evin özәl sәnәdi

593 ANVnin konstruktiv tәhlükәsizliyinin sәmәrәli şәkildә yüksәldilmәsini vә uyğun olaraq
dәyәrinin artmasını tәmin edәn әsas xüsusiyyәtlәrdәn birini verilәnlәr içәrisindәn müәyyәn edin:

•

tәhlükәsizlik yastıqları
qoşqular
dartıcı qurğular
baqaj
daxiliyanma mühәrrik

594 Fiziki aşınma kәmiyyәtinin hesablanması metodları aşağıdakılardan hansıdır? 1) ekspert 2)
iqtisadistatistik 3) instrumental 4) eksperimental

•

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

595 ANVnin dәyәrini müәyyәn edәn әsas funksional xüsusiyyәtlәrinә nәlәr aiddir?

•

maksimum sürәt
yükgötürmә qabiliyyәti
yerlәrin sayı
bütün cavablar doğrudur
dönmә radiusu

596 NVlәr müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn dövlәt qeydiyyatına götürülür .Nәr bir ANV
üçün onun sahibinә nә verilir ?

•

nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyat şәhadәtnamәsi
nәqliyyat vasıtәsinin açarı
nәqliyyat vasitәsinin texniki baxış sәnәdi
alqısatqı sәnәdi
sığorta sәnәdi

597 Nәqliyyat vasitәsinin bәrpa dәyәri:

•

Qiymәtlәndirmә tarixinә vә qiymәtlәndirmә yerindә, qiymәtlәndirilәn ANVyә tam oxşar vә ya anoloq olan,
istismar müddәtinin әvvәlindәn yürüşü vә işlәnmә (xidmәt) müddәti qiymәtlәndirilәn ANVnin alınma
tarixinә, istismar müddәtinin әvvәlinә bәrabәr olan ANVnin dәyәridir.
Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir
Qiymәtlәndirmә tarixindә, qiymәtlәndirmә yerindә, qiymәtlәndirilәn ANV  yә tam oxşar vә ya anoloq olan
tәzә ANV  nin dәyәridir.
NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir
NV  nin dәyәri onun istifadә edilmә mәqsәdlәrindәn vә mövcud şәraitdәn asılı olaraq tәyin edilir.

598 Nәqliyyat vasitәsinin qalıq bәrpa dәyәri:

•

Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir
NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir
NV  nin dәyәri onun istifadә edilmә mәqsәdlәrindәn vә mövcud şәraitdәn asılı olaraq tәyin edilir.
Aşınmanı nәzәrә almaqla yenidәn qiymәtlәndirmәdәn sonra ANV  nin dәyәridir.
Qiymәtlәndirmә tarixindә, qiymәtlәndirmә yerindә, qiymәtlәndirilәn ANV  yә tam oxşar vә ya anoloq olan
tәzә ANV  nin dәyәridir.

599 Aşınmanı nәzәrә almaqla yenidәn qiymәtlәndirmәdәn sonra ANV  nin dәyәridir.

•

Aşınmanı nәzәrә almaqla yenidәn qiymәtlәndirmәdәn sonra ANV  nin dәyәridir.
Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir
Qiymәtlәndirmә tarixindә, qiymәtlәndirmә yerindә, qiymәtlәndirilәn ANV  yә tam oxşar vә ya anoloq olan
tәzә ANV  nin dәyәridir.
NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir
NV  nin dәyәri onun istifadә edilmә mәqsәdlәrindәn vә mövcud şәraitdәn asılı olaraq tәyin edilir.

600 Nәqliyyat vasitәsinin skrap (tullantı) dәyәri:

•

NV  nin dәyәri onun istifadә edilmә mәqsәdlәrindәn vә mövcud şәraitdәn asılı olaraq tәyin edilir.
Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir
Qiymәtlәndirmә tarixindә, qiymәtlәndirmә yerindә, qiymәtlәndirilәn ANV  yә tam oxşar vә ya anoloq olan
tәzә ANV  nin dәyәridir.
Özünün ehtiyyatını tam işlәyәn NV  nin, aldığı zәdәlәrdәn sonra bәrpası mümkün olmayan (NV  nin bütün
aqreqatlarının, qovşaqlarının vә detallarının metal tullantısına aid olmaq şәrtilә) dәyәridir.
NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir

601 Müqayisә yanaşmasının qüsurları aşağıdakı variantların hansında әks olunub:

•

Bu yanaşma keçmiş hadisәlәrә әsaslandığına görә, gәlәcәk ehtimalları nәzәrә almır.
Bu, bazar mәlumatlarına tam әsaslanan yeganә yanaşmadır.
Bu alıcının vә satıcının mövcud real tәcrübәsini әks etdirir.
Alıcı vә satıcıların bazarda yaranan konyunkturaya cavab reaksiyası bu yanaşmada qeydşәrtsiz olaraq özünü
göstәrir.
sadalananlardan hamısı müqayisә yanaşmasının qüsurudur.

602 Müqayisә yanaşmasının üstünlüyü aşağıdakı variantların hansında әks olunub.

•

Bu, bazar mәlumatlarına tam әsaslanan yeganә yanaşmadır
Bir sıra düzәlişlәrin edilmәsi zәruriliyi
Bu yanaşma keçmiş hadisәlәrә әsaslandığına görә, gәlәcәk ehtimalları nәzәrә almır.
sadalananlardan hәr biri müqayisә yanaşmasının üstün cәhәtlәridir.
Müqayisә olunan obyekt üzrә mәlumatların әldә edilmәsi çәtinliyi

603 Müqayisә yanaşması tәtbiq edilәrkәn oxşarların müqayisәsi zamanı vacib olan 4 zәruri amil
hansılardır:

•

satış tarixi, yerlәşdiyi yer, fiziki sәciyyәsi, satış şәrtlәri
Satış tarixi, satış hәcmi, fiziki sәciyyәsi, satış şәrtlәri
satış tarixi, yerlәşdiyi yer, fiziki sәciyyәsi, satış hәcmi
satış tarixi, yerlәşdiyi yer, satış hәcmi, satış şәrtlәri.
yerlәşdiyi yer, fiziki sәciyyәsi, satış şәrtlәri, satışın hәcmi

604 Bazar satışlarının müqayisәsi yolu ilә qiymәtlәndirmәnin aparılması ardıcıllığı hansı varianda
düzgün әsk olunub? 1. әmlak bazarında analoji qiymәtlәndirmә obyektlәri üzrә vәziyyәtin tәhlili üçün
mәlumatların seçilmәsi 2. Müvafiq müqayisә vahidlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi 3. Analoqların bazar
dәyәri barәdә müqayisә vә tәhlillәrin aparılması 4. Müqayisә obyektlәri üzrә tәshih olunmuş dәyәr

gös¬tәricilәri sırasının vahid göstәriciyә, yaxud qiymәtlәn¬dirmә obyektinin dәyәri diapazonuna
gәtirilmәsi 5. Müqayisә vahidlәrinin dәyәrinin müqayisә elementlәri üzrә tәshihinin aparılması 6.
Zәruri müqayisә elementlәrinin seçilmәsi

•

1,3,2,6,5,4
1,2,3,4,5,6,
6,5,4,3,2,1
1,3,2,4,5,6
1,6,5.3,2,4

605 Fiziki aşınmanın intensivliyi nәdәn asılıdır?(sәhv variantı göstәr)

•

ETTin sürәtlә inkişafından
ANVnin konstruksiyasının keyfiyyәtindәn
istismar şәraitindәn, yürüşündәn
iş növbәliyindәn, onlara texniki xidmәtin keyfiyyәtindәn
sürücülәrinin ixtisaslaşma (peşәkarlıq) sәviyyәsindәn

606 Mәnәvi aşınmanın dördüncü amili ANV  ni istismar edәn sahiblәrinin sayını (qeydiyyat
sәnәdlәri üzrә 3 sahibdәn çox) nәzәrә alır vә aşağıdakı kimi qәbul edilir.

•
607 Müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә qiymәtlәndirmә prosesi¬nin üçüncü mәrhәlәsi hansı prosesi
әhatә edir?

•

Analoqların bazar dәyәri barәdә müqayisә vә tәhlillәrin aparılması
Müqayisә vahidlәrinin dәyәrinin müqayisә elementlәri üzrә tәshihinin aparılması.
Müqayisә obyektlәri üzrә tәshih olunmuş dәyәr gös¬tәricilәri sırasının vahid göstәriciyә, yaxud
qiymәtlәn¬dirmә obyektinin dәyәri diapazonuna gәtirilmәsi
Әmlak bazarında analoji qiymәtlәndirmә obyektlәri üzrә vәziyyәtin tәhlili üçün mәlumatların seçilmәsi
Müvafiq müqayisә vahidlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi.

608 ANV  nin tәhlükәsizliyinin әsas göstәricisi imtinaya qәdәr (tam dayanana qәdәr) yürüşü, texniki
xidmәt vә tәmir işlәrinin әmәk tutumudur. Imtinaya qәdәr yürüş (dayanana kimi yürüş etmәk) ümumi
halda aşağıdakı kimi hesablanır,burda L nәyi göstәrir?

•

avtonәqliyyat vasitәlәrinin ümumi yürüşü, km;
tәkәrlәrin ümumi sayını göstәrir

düzgün cavab yoxdur
nәqliyyat vasitәsinin güc göstәricisidir
L yürüşündә ANV  nin imtinalarının sayıdır.

609 Mәnәvi aşınmanın ikinci amili ANV  nin istismarı üçün ehtiyat hissәlәrinin buraxılışının
dayanmasını nәzәrә alır, bu zaman:

•

610 Mәnәvi aşınmanın üçüncü amili ANV  nin qiymәtlәndirmә tarixinә kimi yolnәqliyyat
hadisәsinә düşmәsini nәzәrә alır vә onun qiymәti qәbul edilir:

•

611 Qiymәtlәndirmә işlәrinin planı razılaşdıqdan sonra sifarişçi vә qiymәtlәndirci arasında nә
bağlanır?

•

qiymәtlәndirmә haqqında müqavilә
texniki pasportlar
qiymәtlәndirmә haqqında hesabatın 1ci sәhifәsi
mübahisә haqqında mәlumat sәnәdi
obyektin yerlәşdiyi әrazinin xәritәsi

612 Qiymәtlәrin dinamikasını tәhlil edәrkәn qiymәtlәndirici nәyi proqnozlaşdırır?

•

inflyasiya templәrini
dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsini
zәdәlәnmiş hissәlәrin istismar qüsurlarını
texniki vәziyyәti
tikinti aparılması yararlığı

613 Qiymәtlәndirilәn prosesindә istifadә olunan iqtisadi mәlumatlar son bir neçә il әrzindә haradan
götürülür?

•

•

maliyyә vә mühasibat sәnәdlәrindәn
tәmir işlәrinin nәticәlәrindәn
xaricdәn
nәqliyyat şәbәkәsindәn
satış nöqtәlәrindәn

614 Bu yanaşma cari dövrә deyil, perspektiv imkanların proqnozlaşdırılmasına yәni, gәlәcәkdә әldә
olunması ehtimal edilәn faydalılığa, habelә, onun xәrclәrlә tutuşdurulmasına, kapital qoyuluşlarına vә
onların illәr üzrә verәcәyi sәmәrәliliyә әsaslanır:

•

Gәlir yanaşmasının üstün cәhәtidir
Xәrc yanaşmasının mәnfi cәhәtidir
Gәlir yanaşmasının mәnfi cәhәtidir
Müqayisә yanaşmasının üstün cәhәtidir
Müqayisә yanaşmasının mәnfi cәhәtidir

615 Bazarda yaranan vәziyyәti, habelә, proqnozlaşdırılan nәticәlәrә nail olunması üçün investisiya
qoyuluşları riskini әks etdirir.

•

Xәrc yanaşmasının mәnfi cәhәtidir
Müqayisә yanaşmasının üstün cәhәtidir
Müqayisә yanaşmasının mәnfi cәhәtidir
Gәlir yanaşmasının mәnfi cәhәtidir
Gәlir yanaşmasının üstün cәhәtidir

616 Bu yanaşma ilә qiymәtlәndirmә zamanı müәssisәnin iqtisadi köhnәlmәsini nәzәrә almaq
imkanları daha genişdir.

•

Gәlir yanaşmasının mәnfi cәhәtidir
Gәlir yanaşmasının üstün cәhәtidir
Müqayisә yanaşmasının üstün cәhәtidir
Müqayisә yanaşmasının mәnfi cәhәtidir
Xәrc yanaşmasının mәnfi cәhәtidir

617 әmlakın faydalılığına onun gәlir gәtirmә müddәti yönümündәn yanaşılması demәkdir.

•

әvәzlәmә prinsipi
yararlılıq prinsipi
gözlәnilmә prinsipi
uyğunluq prinsipi.
asılılıq prinsipi

618 Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәrinә onu әhatә edәn әmlak növlәrinin xarakterinin vә dәyәrinin
tәsirindәn ibarәtdir.

•

әvәzlәmә prinsipi
yararlılıq prinsipi
gözlәnilmә prinsipi
uyğunluq prinsipi.
asılılıq prinsipi

619 İnkişaf etmiş tәkrar bazarı olan nәqliyyat vasitәlәri (avtomobillәr, dartqılar, qoşqular, gәmilәr vә
s.), maşın vә avadanlıqların dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı qiymәtlәndirici bu halda hansı
yanaşmadan istifadә etmәk mәqsәdә uyğundur :?

•

Xәrc yanaşması
Gәlir yanaşması
Müqayisә yanaşması
bütün vafriantlar yalnışdır
hәm gәlir, hәm dә xәrc yanaşması

620 Eyni cinsli obyektin qiymәti üzrә hesablama; ANV  nin qiymәtlәndirilmәsi zamanı hansı
yanaşma metodudur :?

•

Xәrc yanaşması
Gәlir yanaşması
Müqayisә yanaşması
bütün variantlar yalnışdır
hәm gәlir, hәm dә xәrc yanaşması

621 Elementlәr üzrә (aqreqatlar üzrә) hesablama; ANV  nin qiymәtlәndirilmәsi zamanı hansı
yanaşma metodudur :?

•

Xәrc yanaşması
Gәlir yanaşması
Müqayisә yanaşması
bütün variantlar yalnışdır
hәm gәlir, hәm dә xәrc yanaşması

622 Elementlәr üzrә (aqreqatlar üzrә) hesablama; ANV  nin qiymәtlәndirilmәsi zamanı hansı
yanaşma metodudur :?

•

Xәrc yanaşması
Gәlir yanaşması
Müqayisә yanaşması
bütün variantlar yalnışdır
hәm gәlir, hәm dә xәrc yanaşması

623 Maşın, avadanlıq vә nәqliyyat vasitәlәrindәn әn yaxşı vә sәmәrәli istifadәnin tәhlili prosesi
obyektdәn funksional istifadәnin mümkün olan variantlarının araşdırılmasından başlayır. Bu
variantların müәy¬yәn¬lәşdirilmәsi üçün qiymәtlәndirici hansı meyarlardan istifadә edә bilәr? 1.
torpaq sahәsindә faydalı qazıntıların vә tәbii resursların mövcudluğu; 2. kәnd tәsәrrüfatı istehsalının
artım potensialı; 3. demoqrafik yaxud sosialiqtisadi amillәrin tәsiri altında tәlәb vә tәklifin
strukturunun dәyişmәsi ehtimalı; 4. ölkәnin ixracidxal vә investisiya siyasәtinin istiqamәtlәri; 5.
istehsal hәcminin artırılması imkanları

•

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

624 әgәr ANV  nin odometri nasazdırsa vә ya qiymәtlәndiricinin dolayı әlamәtlәr әsasında
odometrin göstәricisininn etibarlığına şübhәsi yaranarsa, onda ANV  nin faktiki yürüşü hansı metod
ilә tәyin edilir?

•

hesablama
birbaşa
dolayı
ümumi

xüsusi

625 ANV  nin silinmәsi hansı halda hәyata keçirilmir?

•

fiziki vә mәnәvi aşınmaya görә istismarının sәmәrәliliyi az olduqda vә ya istismarı mümkün olmadıqda
ehtiyat hissәlәrinin istehsalı başa çatmayan zaman
ehtiyat hissәlәrinin istehsalı başa çatan zaman
tәbii fәlakәtlәr vә digәr fövqәladә hallar zamanı NV  nin zәdәlәnmәsi vә ya mәhv edilmәsi zamanı
oğurlanma, qaçırılma, oğurlanmaya (qacırılmaya) cәhdlә әlaqәdar NV  nin mәhv edilmәsi (zәdәlәnmәsi)
zamanı

626 NV  nin qiymәtlәndirilmәsi zәruri qaydalarla müәyyәn olunur vә tәcrübәdә bәzi mәrhәlәlәri
özündә birlәşdirir,verilәn mәrhәlәlәrdәn hansı sәhvdir?

•

qiymәtlәndirmә növlәri üzrә analitik hesablama aparmaq;
baxışı tәşkil etmәk vә keçirtmәk
müştәrilәrә göstәrilәcәk xidmәtin şәrtlәrini müәyyәn etmәk;
rәsmi qәbul edilmiş informasiya vasitәlәrindәn istifadә etmәk
sәnәdlәri tәrtib etmәk vә onun sifarişçiyә vermәk

627 Kalkulyasiya nәdir?

•

NVyә dәyәn zәrәrin miqdarı haqqında nәticәyә (rәyә) әlavәdir
materialların tәhlilidir
sığorta mәblәğidir
qalıq dәyәridir
statistik mәrhәlәdir

628 Azәrbaycan Respublikasında ANVnin ehtiyyat hissәlәrinin dәyәrinә hansı amillәr tәsir göstәrir?

•

siyasәt amili
sığorta amillәri
tәlәb vә tәklif amillәri
ekoloji amillәri
mühit amillәri

629 NVnin tәmir işlәrinin dәyәrinin hesablanması zamanı kalkulyasiyada nә nәzәr alınır?

•

qoşqular
xәrc maddәlәri
detallar
radiatorun şәbәkәsi
bamperin üzlüyü

630 Yaxşılaşdırma işi aparılan obyektin dә¬yәrinin müәyyәn edilmәsinin beşinci mәrhәlәsi:

•

yaxşılaşdırmaların real dәyәrinin hesablanması vәzifәsinin icrasına başlanır.
bina vә qurğu¬ların yaxşlaşdırılmaları üzrә bәrpa vә ya әvәzolunma dәyәri hesablanır
qiymәtlәndirmә obyektinin yerlәşdiyi torpaq sahәsinin dәyәri (torpaq sahәsindәn istifadә hüququnun dәyәri)
hesablanır
qiymәtlәndirmә obyektinin bazar dәyәrinin hesablanması prosesini әhatә edir
bina vә qurğular üzrә yaxşlaş¬dırmaların ümumi köhnәlmәsi müәyyәnlәşdirilir.

631 Yaxşılaşdırma işi aparılan obyektin dә¬yәrinin müәyyәn edilmәsinin dördüncü mәrhәlәsi:
bina vә qurğular üzrә yaxşlaş¬dırmaların ümumi köhnәlmәsi müәyyәnlәşdirilir.

•

yaxşılaşdırmaların real dәyәrinin hesablanması vәzifәsinin icrasına başlanır.
bina vә qurğu¬ların yaxşlaşdırılmaları üzrә bәrpa vә ya әvәzolunma dәyәri hesablanır.
qiymәtlәndirmә obyektinin yerlәşdiyi torpaq sahәsinin dәyәri (torpaq sahәsindәn istifadә hüququnun dәyәri)
hesablanır
qiymәtlәndirmә obyektinin bazar dәyәrinin hesablanması prosesini әhatә edir

632 Yaxşılaşdırma işi aparılan obyektin dә¬yәrinin müәyyәn edilmәsinin üçüncü mәrhәlәsi:

•

yaxşılaşdırmaların real dәyәrinin hesablanması vәzifәsinin icrasına başlanır.
bina vә qurğu¬ların yaxşlaşdırılmaları üzrә bәrpa vә ya әvәzolunma dәyәri hesablanır.
qiymәtlәndirmә obyektinin yerlәşdiyi torpaq sahәsinin dәyәri (torpaq sahәsindәn istifadә hüququnun dәyәri)
hesablanır
qiymәtlәndirmә obyektinin bazar dәyәrinin hesablanması prosesini әhatә edir
bina vә qurğular üzrә yaxşlaş¬dırmaların ümumi köhnәlmәsi müәyyәnlәşdirilir.

633 Yaxşılaşdırma işi aparılan obyektin dә¬yәrinin müәyyәn edilmәsinin ikinci mәrhәlәsi:

•

qiymәtlәndirmә obyektinin bazar dәyәrinin hesablanması prosesini әhatә edir
bina vә qurğular üzrә yaxşlaş¬dırmaların ümumi köhnәlmәsi müәyyәnlәşdirilir.
qiymәtlәndirmә obyektinin yerlәşdiyi torpaq sahәsinin dәyәri (torpaq sahәsindәn istifadә hüququnun dәyәri)
hesablanır.
yaxşılaşdırmaların real dәyәrinin hesablanması vәzifәsinin icrasına başlanır.
bina vә qurğu¬ların yaxşlaşdırılmaları üzrә bәrpa vә ya әvәzolunma dәyәri hesablanır.

634 Yaxşılaşdırma işi aparılan obyektin dә¬yәrinin müәyyәn edilmәsinin birinci mәrhәlәsi:

•

bina vә qurğular üzrә yaxşlaş¬dırmaların ümumi köhnәlmәsi müәyyәnlәşdirilir
yaxşılaşdırmaların real dәyәrinin hesablanması vәzifәsinin icrasına başlanır.
bina vә qurğu¬ların yaxşlaşdırılmaları üzrә bәrpa vә ya әvәzolunma dәyәri hesablanır.
qiymәtlәndirmә obyektinin yerlәşdiyi torpaq sahәsinin dәyәri (torpaq sahәsindәn istifadә hüququnun dәyәri)
hesablanır.
qiymәtlәndirmә obyektinin bazar dәyәrinin hesablanması prosesini әhatә edir

635 Obyektin hissәlәrinin fәrdi qiymәtlәn¬dirilmәsi metodlarıdır ki, bu zaman bazisindeks vә ya
resurs metodlarından istifadә olunur. Bu hansı metodlar qrupudur :?

•

Obyektin hissәlәrinin fәrdi qiymәt¬lәndirilmәsi (resurs metodu) qaydasına әsaslanan metodlar
qiymәtlәndirilәn әmlakın vә onun analoqunun hazırlanması vә inkişafına sәrf olunan xәrclәrә әsaslanan
metodlar
İşin növü vә binanın hissәlәri üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlar
bütün variantlar yalnışdır
Obyektin dәyәrinin irilәşdirilmiş göstәricilәrinә әsaslanan metodlar

636 İşin növü vә ya binanın (tikintinin) hissәlәri üzrә irilәşdirilmiş element göstәricilәrinә әsaslanaraq
hesablamanın aparılmasıdır. Bu hansı metodlar qrupudur :?

•

Obyektin hissәlәrinin fәrdi qiymәt¬lәndirilmәsi (resurs metodu) qaydasına әsaslanan metodlar
qiymәtlәndirilәn әmlakın vә onun analoqunun hazırlanması vә inkişafına sәrf olunan xәrclәrә әsaslanan
metodlar
İşin növü vә binanın hissәlәri üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlar
bütün variantlar yalnışdır
Obyektin dәyәrinin irilәşdirilmiş göstәricilәrinә әsaslanan metodlar

637 Müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә qiymәtlәndirmә prosesi¬nin birinci mәrhәlәsi hansı prosesi
әhatә edir?

•

Әmlak bazarında analoji qiymәtlәndirmә obyektlәri üzrә vәziyyәtin tәhlili üçün mәlumatların seçilmәsi

•

Müvafiq müqayisә vahidlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Zәruri müqayisә elementlәrinin seçilmәsi
Analoqların bazar dәyәri barәdә müqayisә vә tәhlillәrin aparılması
Müqayisә vahidlәrinin dәyәrinin müqayisә elementlәri üzrә tәshihinin aparılması

638 Müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә qiymәtlәndirmә prosesi¬nin ikinci mәrhәlәsi hansı prosesi
әhatә edir?

•

Analoqların bazar dәyәri barәdә müqayisә vә tәhlillәrin aparılması
Müqayisә vahidlәrinin dәyәrinin müqayisә elementlәri üzrә tәshihinin aparılması
Әmlak bazarında analoji qiymәtlәndirmә obyektlәri üzrә vәziyyәtin tәhlili üçün mәlumatların seçilmәsi
Müqayisә obyektlәri üzrә tәshih olunmuş dәyәr gös¬tәricilәri sırasının vahid göstәriciyә, yaxud
qiymәtlәn¬dirmә obyektinin dәyәri diapazonuna gәtirilmәsi
Müvafiq müqayisә vahidlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi

639 Müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә qiymәtlәndirmә prosesi¬nin üçüncü mәrhәlәsi hansı prosesi
әhatә edir?

•

Analoqların bazar dәyәri barәdә müqayisә vә tәhlillәrin aparılması
Müqayisә obyektlәri üzrә tәshih olunmuş dәyәr gös¬tәricilәri sırasının vahid göstәriciyә, yaxud
qiymәtlәn¬dirmә obyektinin dәyәri diapazonuna gәtirilmәsi
Müvafiq müqayisә vahidlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi.
Әmlak bazarında analoji qiymәtlәndirmә obyektlәri üzrә vәziyyәtin tәhlili üçün mәlumatların seçilmәsi
Müqayisә vahidlәrinin dәyәrinin müqayisә elementlәri üzrә tәshihinin aparılması.

640 Müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә qiymәtlәndirmә prosesi¬nin dördüncü mәrhәlәsi hansı prosesi
әhatә edir?

•

Zәruri müqayisә elementlәrinin seçilmәsi.
Analoqların bazar dәyәri barәdә müqayisә vә tәhlillәrin aparılması
Әmlak bazarında analoji qiymәtlәndirmә obyektlәri üzrә vәziyyәtin tәhlili üçün mәlumatların seçilmәsi
Müqayisә obyektlәri üzrә tәshih olunmuş dәyәr gös¬tәricilәri sırasının vahid göstәriciyә, yaxud
qiymәtlәn¬dirmә obyektinin dәyәri diapazonuna gәtirilmәsi
Müvafiq müqayisә vahidlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi.

641 Müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә qiymәtlәndirmә prosesi¬nin beşinci mәrhәlәsi hansı prosesi
әhatә edir?

•

Müqayisә vahidlәrinin dәyәrinin müqayisә elementlәri üzrә tәshihinin aparılması
Analoqların bazar dәyәri barәdә müqayisә vә tәhlillәrin aparılması
Müqayisә obyektlәri üzrә tәshih olunmuş dәyәr gös¬tәricilәri sırasının vahid göstәriciyә, yaxud
qiymәtlәn¬dirmә obyektinin dәyәri diapazonuna gәtirilmәsi
Әmlak bazarında analoji qiymәtlәndirmә obyektlәri üzrә vәziyyәtin tәhlili üçün mәlumatların seçilmәsi.
Zәruri müqayisә elementlәrinin seçilmәsi

642 Müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә qiymәtlәndirmә prosesi¬nin altıncı mәrhәlәsi hansı prosesi
әhatә edir?

•

Müqayisә obyektlәri üzrә tәshih olunmuş dәyәr gös¬tәricilәri sırasının vahid göstәriciyә, yaxud
qiymәtlәn¬dirmә obyektinin dәyәri diapazonuna gәtirilmәsi
Müvafiq müqayisә vahidlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi.
Zәruri müqayisә elementlәrinin seçilmәsi.
Analoqların bazar dәyәri barәdә müqayisә vә tәhlillәrin aparılması.
Әmlak bazarında analoji qiymәtlәndirmә obyektlәri üzrә vәziyyәtin tәhlili üçün mәlumatların seçilmәsi

643 Aşağıdakılardan hansı qiymәtlәndirmә obyektinin әsas müqayisә elementlәri sırasına daxildir?

•

•

Ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları, satış şәrtlәri, әmlakın yerlәşdiyi әrazi
Ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları, nәqliyyat magistralına yaxınlıq, satış şәrtlәri
Ekoloji vәziyyәt, tәlәb vә tәklif, satış şәrtlәri
Ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları, satış şәrtlәri , ekoloji vәziyyәt
Qiymәtlәndirmә obyektinin fiziki xüsusiyyәtlәri , ekoloji vәziyyәt, tәlәb vә tәklif

644 Aşağıdakılardan hansı qiymәtlәndirmә obyektinin әsas müqayisә elementlәri sırasına daxil deyil?

•

Ekoloji vәziyyәt, nәqliyyat magistralına yaxınlıq,seysmik davamlıq.
Әmlakın yerlәşdiyi әrazi, satış vaxtı, satış şәrtlәri
Ekoloji vәziyyәt, nәqliyyat magistralına yaxınlıq, ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları
Ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları, nәqliyyat magistralına yaxınlıq, satış şәrtlәri
Әmlakın yerlәşdiyi әrazi, nәqliyyat magistralına yaxınlıq,seysmik davamlıq.

645 ANHTnin aqreqatları verilәnlәrdәn hansı meyara görә әsaslı tәmirә göndәrilir (vә ya balansdan
silinir)?

•

texniki sәbәblәrә görә aqreqatın iş qabiliyyәtini bәrpa etmәk mümkün olmadıqda vә ya onun bәrpası cari tәmir
aparmaq yolu ilә iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdәuyğun olmadıqda
xüsusi tәyinatlı NVlәrlә tәhlükәli yüklәrin olmaması halında
baxışın keçirilmәsi barәdә mәlumat olmadıqda
NVnin vә ya onun hissәlәrinin dәyәrinin tәyin olunmasında
qiymәtlәndirmә işinin lazımı sәviyyәdә hәll etmәdikdә

646 Nәqliyyat vasitәsinin tәmir vә ya bәrpa dәyәri:

•

NV  nin zәdәlәnmәsinin aradan qaldırılması dәyәri әmәk vә material xәtclәrini, üstәlik xәrclәri, vergilәri vә
digәr mәcburi ödәmәlәri vә hәmçinin mәnfәәti özündә birlәşdirir
NV  nin dәyәri onun istifadә edilmә mәqsәdlәrindәn vә mövcud şәraitdәn asılı olaraq tәyin edilir.
Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir
bütün cavablar yalnışdır
NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir

647 Nәqliyyat vasitәsinә zәdәlәnmәdәn dәyәn zәrәrin dәyәri:

•

NV  nin dәyәri onun istifadә edilmә mәqsәdlәrindәn vә mövcud şәraitdәn asılı olaraq tәyin edilir.
Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir
NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir
bütün cavablar yalnışdır
Zәdәlәnmiş NV  ni texniki cәhәtdәn әvvәlki (saz) vәziyyәtinә gәtirmәk üçün onun tәmirinә (bәrpasına)
çәkilәn mәsrәflәr vә ya alınan zәdәlәnmәlәr nәticәsindә tәmir üzrә ayrıayrı növ işlәrin aparılan zaman dәyәn
xüsusi zәrәri nәzәrә almaqla onun dәyәrinin ucuzlaşmasının miqdarıdır.

648 Nәqliyyat vasitәsinin әmtәә dәyәrinin itirilmәsi:

•

NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir
Tәmir (bәrpa) üzrә ayrı  ayrı işlәr apardıqdan sonra NV nin hәndәsi parametrlәrinin, konstruksiya
materiallarının, fiziki  kimyәvi xassәlәrinin vә iş proseslәrinin xarakteris¬tikalarının bәrpa olunmaz
dәyişmәsi ilә müşaiyәt olunan dәyәr itkisinin miqdarıdır
NV  nin dәyәri onun istifadә edilmә mәqsәdlәrindәn vә mövcud şәraitdәn asılı olaraq tәyin edilir.
bütün cavablar yalnışdır
Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir

649 Nәqliyyat vasitәsinin konstruksi¬yasının dәyiş¬mә¬sinә sәrf olunmuş dәyәri:
NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir

•

Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir
NV  nin dәyәri onun istifadә edilmә mәqsәdlәrindәn vә mövcud şәraitdәn asılı olaraq tәyin edilir.
NV  nin konstruksiyasının dәyişmәsinә sәrf edilmiş dәyәr özündә әmәk vә material xәrclәrini, üstәlik
xәrclәri, vergilәri vә digәr mәcburi ödәmәlәri, hәmçinin mәnfәәti birlәşdirir.
bütün cavablar yalnışdır

650 Nәqliyyat vasitәsinin konstruksi¬ya ele¬mentlәrinin (ehtiyyat hissәlәrinin) dәyәri:

•

NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir
Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir
NV  nin dәyәri onun istifadә edilmә mәqsәdlәrindәn vә mövcud şәraitdәn asılı olaraq tәyin edilir.
Rәqabәt şәraitindә, açıq bazarda, sövdәlәşәn tәrәflәr düşünәrәk hәrәkәt edirlәrsә, lazım olan bütün
informasiyalara malikdirsә vә hәmçinin sövdәlәşmә (satış) qiymәtinә hәr hansı bir fövqәladә öhdәlik tәsir
etmirsә NV  nin konstruksiya elementlәrinin (ehtiyyat hissәlәrinin) daha çox ehtimal edilәn satış qiymәtidir.
bütün cavablar yalnışdır

651 Nәqliyyat vasitәsinin tәmiri üçün materialların dәyәri:

•

Rәqabәt şәraitindә, açıq bazarda, sövdәlәşәn tәrәflәr düşünәrәk hәrәkәt edirlәrsә, lazım olan bütün
informasiyalara malikdirsә vә hәmçinin sövdәlәşmә (satış) qiymәtinә hәr hansı bir fövqәladә öhdәlik tәsir
etmirsә NV  nin tәmiri üçün ayrıayrı materialların ölçü vahidinin satıldığı daha çox ehtimal olunan
qiymәtidir.
NV  nin dәyәri onun istifadә edilmә mәqsәdlәrindәn vә mövcud şәraitdәn asılı olaraq tәyin edilir.
NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir
bütün cavablar yalnışdır
Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir

652 Nәqliyyat vasitәsinin tәmiri üzrә xidmәtin dәyәri:

•

NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir
NV  nin dәyәri onun istifadә edilmә mәqsәdlәrindәn vә mövcud şәraitdәn asılı olaraq tәyin edilir.
Sövdәlәşmә tәrәflәrinin düşünәrәk hәrәkәt etdiyi, lazım olan bütün informasiyalara malik olduğu vә hәmçinin
sövdәlәşmә qiymәtinә hәr hansı bir fövqәladә öhdәlik tәsir etmirsә, rәqabәt şәraitindә, açıq bazarda tәklif
oluna bilәn NV  nin tәmiri üzrә әmәk tutumu vahidinin daha çox ehtimal olunan qiymәtidir.
bütün cavablar yalnışdır
Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir

653 Tәkәrli nәqliyyat vasitәlәri (avtomobillәr) üçün vurma işarәsi ilә ayrılan iki rәqәmli tәkәr formulu
işarәlәnmәsi qәbul edilmişdir. Birinci rәqәm nәyi göstәrir?

•

tәkәrlәrin ümumi sayını
Tәkәrlәrin markasını
aparan tәkәrlәri (ikiqat tәkәr bir tәkәr kimi hesablanır)
istehsal olunduğu ölkәni
tәkәrlәrin kefiyyәtini

654 Tәkәrli nәqliyyat vasitәlәri (avtomobillәr) üçün vurma işarәsi ilә ayrılan iki rәqәmli tәkәr formulu
işarәlәnmәsi qәbul edilmişdir. İkinci rәqәm nәyi göstәrir?

•

tәkәrlәrin ümumi sayını
Tәkәrlәrin markasını
aparan tәkәrlәri (ikiqat tәkәr bir tәkәr kimi hesablanır)
istehsal olunduğu ölkәni
tәkәrlәrin kefiyyәtini

655 ANV  nin konstruktiv tәhlükәsizliyi necә növә ayrılır

•

1
4
3
7
5

656 Bir çox әdәbiyyatlarda ANV  nin fiziki aşınmasının hesablanması metodları necә
tәsnifatlandırılır?

•

texniki vәziyyәtә nәzarәtlә fiziki aşınmanın hesablanması metodu
tәshih etmәklә normativ metod
göstәrilәn hәr bir tәsniflәşdirmәdәn istifadә olunur
amortizasiyanın әlavә edilmәsi metodu
istismar müddәtinin әvvәlindәn yürüşü vә yaşını nәzәrә almaqla hesablama metodu

657 Fiziki aşınmanın kәmiyyәtinin hesablanması metodlarının aşağıdakı kimi tәsnifatı aparılır:a)
ekspert b) iqtisadi – statistik c) sosialiqtisadi d) eksperimental  analitik metod

•

a),b),c);
a),c),d);
b),c),
a),b),c),d)
a),b),d);

658 Aşağıdakılardan fiziki aşınmanın kәmiyyәtinin hesablanmasının ekspert metoduna aiddir:

•

sәmәrәli yaş metodu
gәlirliliyin azalması metodu
iqtisadi – statistik:
eksperimental  analitik metod:
tәmir tsiklinin mәrhәlәli metodu;

659 Aşağıdakılardan fiziki aşınmanın kәmiyyәtinin hesablanmasının ekspert metoduna aiddir:

•

istehsaldakı xüsusiyyәtlәrin aşağı düşmәsi metodu;
birbaşa metod.
elementlәr üzrә hesablama metodu;
tәmir tsiklinin mәrhәlәli metodu;
sәmәrәli yaş metodu;

660 Fiziki aşınmasının hesablanması metodlarına aiddir:

•

texniki vәziyyәtә nәzarәtlә fiziki aşınmanın hesablanması metodu;
istismar müddәtinin әvvәlindәn yürüşü vә yaşını nәzәrә almaqla hesablama metodu;
tәshih etmәklә normativ metod;
sadalananların hamısı
amortizasiyanın әlavә edilmәsi metodu;

661 ANV  nin orta illik yürüşü 40 min kmә qәdәr olduqda akkumlyator batareyalarının dәyişәnә
kimi xidmәt müddәtini neçә ilә mәslәhәt görülür?

•

5 il
6 il
4 il
3 il

10 il

662 ANV  nin orta illik yürüşü 40 min km  dәn çox olduqda akkumlyator batareyalarının dәyişәnә
kimi xidmәt müddәtini neçә ilә mәslәhәt görülür?

•

6il;
10il
4il;
5 il
3il.

663 TX  nin ardıcıllığı, qaydaları vә norması zavod tәrәfindәn qurulmadıqda vә ya onlar tam
olmadıqda aşağıdakı texniki xidmәt növlәrindәn istifadә edilmir:

•

mövsümü texniki xidmәt (MTX).
texniki xidmәt №2 (TX  2);
gündәlik xidmәt (GX);
texniki xidmәt №1 (TX  1);
texniki xidmәt №3 (TX  3)

664 Aşağıdakılardan biri NVnin konstruktiv tәhlükәsizliyinin növünә aid deyil.

•

aktiv tәhlükәsizlik;
passiv tәhlükәsizlik ;
qәzadan sonra tәhlükәsizlik;
ekoloji tәhlükәsizlik
iqtisadi tәhlükәsizlik ;

665 Bunlardan hansı texniki xidmәtә aid deyil?

•

CX
TX2
ANV
MTX
TX

666 ANVnin yol nәqliyyat hadisәlәrinin uçotu hansı idarәdә aparılır?

•

TX
AXT
CAF
FXC
DYP

667 Fiziki aşınmanın kәmiyyәtinin hesablanması metodları verilәnlәrdәn hansıdır?

•

passiv
ekspert
instrumental
universal
lokal

668 Passiv tәhlükәsizlik vasitәlәrinә verilәnlәrdәn hansılar aiddir?1) tәhlükәsizlik yastıqları 2)
tәhlükәsizlik qoşquları 3) tәhlükәsizlik kәmәri 4) baqajın tәhlükәsizliyi
2,4

•

4
1,3
2
1,4

669 Avtonәqliyyat vasitәlәrinin konstruktiv tәhlükәsizliyini neçә növә bölmәk olar ?

•

4
5
1
2
3

670 ANHTnin texniki xidmәtinin tәrkibinә hansı işlәr daxil deyil?

•

tәmizlәmәyuma
şinlәrin daşınması
diaqnostika
bәrkitmә
yağlama

671 Azәrbaycan Respublikasının hansı bölgәlәrindә avtomobil istehsal olunur?

•

Yardımlı
Gәncә vә Şamaxı
Sumqayıt
Kürdәmir
Qax vә Şәki

672 NVnin vә özündәn texnika bazarında ANVnin dәyәri vә onun dәyişmәsinin dinamikası kimi
tәyin edilәn әsas bazar amili hansıdır?

•

sığorta
ekoloji
tәlәb vә tәklif
mühit
tәhlükәsizlik

673 ANVnin konkret növü üzrә onun dәyәrini müәyyәn edәn әsas istehlak xüsusiyyәtlәrinә nә aid
deyil?

•

konstruktiv vә istismar
qәnaәtlilik
etibarlılıq
mәsrәf yanaşması
tәhlükәsizlik

674 ANVnin dәyәrini müәyyәn edәn istehlak xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

•

analitik
universallıq
rahatlıq (komfort)
sәrbәstlik
komplektlәşdirmә

675 NVnin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsinin ardıcıllığı hansı variantda pozulur?

•

NVnin mühәrrikinin transmisiyası vә digәr әsas qovşaqların, aqreqatların vә sistemlәrin iş qabiliyyәtinin
qiymәtlәndirilmәsi
ehtiyyat hissәlәrinin zәdәlәnmәsi vә istismar qüsurlarının tәyin edilmәsi mәqsәdilә NVnin xarici görünüşünә
baxışın keçirilmәsi vә hәmçinin tәmir növlәrinin tәyin edilmәsi
konkret NV üçün istehsalçı tәrәfindәn müәyyәn olunmuşxarakteristikaların oxşarlığının müәyyәn edilmәsi
onların faktiki vәziyyәtlә, elәcә dә tәmir növlәri vә digәr sәnәdlәrlә müqayisәsi:
zәdәlәnmiş NVnin tәmir bәrpa dәyәrini hesablamaq, dәymiş zәrәrin dәyәrini tәmin etmәk, lazım gәldikdә
onun әmtәә dәyәrinin itkisini hesablamaq
daxiliyanma mühәrrikinin istehsalı

676 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanununun 10cu maddәsinә
görә Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәt göstәrәn qiymәtlәndiricinin vәsifәlәri hansıdır ?

•

qiymәtlәndirmә prosesindә sifarişçidәn alınan mәlumatı gizli saxlamaq
qiymәtlәndirmәni hәyata keçirәrkәn sifarişçi vә ya üçüncü şәxslәrdәn alınmış sәnәdlәrin saxlanılmasını tәmin
etmәk
qiymәtlәndirmә fәaliyyәtini hәyata keçirәrkәn Azәrbaycan Respublikasının qiymәtlәndirmә haqqında
qanunvericiliyinә riaәt etmәk
bütün variantlar doğrudur
obyektin (ANV) qiymәtlәndirmәsinә mane olan sәbәblәr barәdә dәrhal sifarişçini xәbәrdar etmәk

677 NVnin qiymәtlәndirilmәsi üzrә mütәxәssislәrin işlәrinin әmәk tutumuna verilәnlәrdәn hansıları
daxil etmәk olar?

•

NVnin qiymәtlәndirilmәsi üzrә yekun hesabatın (nәticәnin) tәrtib edilmәsi
NVnin dәyәrinә güzәlişlәrin vә әlavәlәrin tәyinatının mәntiqi ardıcıllığının müәyyәn edilmәsi
zәdәlәnmә dәrәcәsindәn asılı olaraq NVyә baxışın әmәk tutumu
bütün variantlar doğrudur
tәmir bәrpa işlәrin kalkulyasiyasının tәrtib edilmәsi üzrә hesablamaların aparılmasının әmәk tutumu

678 Nәqliyyat vasitәlәrinә adәtәn hansı mәqsәdlә baxiş keçirilir?

•

qoşqular üçün platformanın nömrәsinin olmadığı halda
nәqliyyatın dinamik inkişafı mәqsәdilә
daşıma xәrclәrini satış qiymәtinә daxil etmәklә әmtәәnin satılması mәqsәdilә
NVyә servis xidmәti kitabçasını tәrtib etmәk mәqsәdilә
әmlakın (NV) dәyәrini qiymәtlәndirmәk mәqsәdilә NVyә baxış keçirilir

679 Texniki baxış kecirilmәsi üçün nәqliyyat vasitәlәrinin sahibi vә ya sәrәncam vermәk hüququ olan
digәr şәxs müvafiq orqana nәqliyyat vasitәsinin hansı sәnәdlәrini tәqdim etmәlidir?

•

Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş rüsumun , verginin vә yaxud ödәnclәrin
ödәnilmәsi barәdә qәbz
nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyat şәhadәtnamәsi
nәqliyyat vasitәsinin idarә etmәyә hüquq verәn sәnәd
bütün variantlar doğrudur
nәqliyyat vasitәsinin istismarının qadağan edilmәsinә sәbәb olan nasazlıqların aradan qaldırılması barәdә
tәminatlı texniki xidmәt göstәrәn texniki tәmir sahәsinin vә ya stansiyasının sәnәdi (әgәr belә xidmәt stansiya
vә ya sahә tәrәfindәn göstәrilmişdirsә

680 Qiymәtlәndirici maraqlı tәrәfdәn asılı olmayaraq öz vәzifә borcunu Azәrbaycan Respublikasının
hansı qanununa әsaslanaraq yerinә yetirilmәlidir?

•

"Sığorta haqqında" Azәrbaycan Respublikasının qanunu
Azәrbaycan Respublikasının "Tәnzimlәnәn qiymәtlәr haqqında"qanuna uyğun

•

Azәrbaycan Respublikasının "Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında"qanunu vә Dövlәtin digәr qanunlarına
uyğun
"Bәlәdiyyә torpaqlarının idarә edilmәsi"haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu
Azәrbaycan Respublikasının "Torpaq İslahatı haqqında " qanun

681 Azәrbaycan Respublikasında qeydiyyatda olan bütün nәqliyyat vasitәlәrinә Azәrbaycan
Respublikasınin hansı qanunun 27ci maddәsinin ikinci vә üçüncü hissәlәrinә әsaslanaraq nәzәrdә
tutulmuş orqanlarda ildә bir dәfә texniki baxış keçirilir?

•

Dövlәt rüsumu haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu
Yol hәrәkәti haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu
Azәrbaycan Respublikasının Mülki mәsәlәsinә әsasәn
Tәnzimlәnәn qiymәtlәr haqqında qanun
Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında qanun

682 ANVnin funksional imkanlarının azaldılmasına gәtirәn, nәqliyyat vә kömәkçi fәaliyyәti ilә
әlaqәli olan ayrıayrı funksiyalarının itkisi hesabına dәyәrinin nisbi itkisidir. Bu:

•

fiziki vә xarici (mәnәvi) aşınma
fiziki aşınma
xarici (mәnәvi) aşınma
bütün cavablar doğrudur.
funksional aşınma

683 Xarici amillәrin tәsiri, istismarın tәşkili vә s. amillәrin tәsiri altında (bu barәdә mәlumatı olan
alıcılar üçün) ANVnin yararlılığının azalması hesabına dәyәrinin nisbi itkisidir.Bu:

•

funksional aşınma
fiziki aşınma
bütün cavablar doğrudur.
fiziki vә xarici (mәnәvi) aşınma
xarici (mәnәvi) aşınma

684 Kimyәvi aşınma hansı aşınmanın tәrkib hissәsidir:?

•

mexaniki aşınma
funksional aşınma
fiziki aşınma
xarici (mәnәvi) aşınma
hәm funksional aşınmanın hәmdә xarici (mәnәvi) aşınmanın

685 Mexaniki aşınma hansı aşınmanın tәrkib hissәsidir:?

•

xarici (mәnәvi) aşınma
fiziki aşınma
funksional aşınma
mexaniki aşınma
hәm funksional aşınmanın hәmdә xarici (mәnәvi) aşınmanın

686 İstismar prosesindә әmәlә gәlәn aşınma?

•

Funksional aşınma
heç biri
Kimyәvi aşınma
Xarici (mәnәvi) aşınma
Mexaniki aşınma

•
687 İstifadә edilmәdәn әtraf mühitin tәsiri nәticәsindә aşınma :?

•

Kimyәvi aşınma
Funksional aşınma
Xarici (mәnәvi) aşınma
Mexaniki aşınma
heç biri

688 Dәyişkәnlik prinsipi:

•

Әmlak bazarına münasibәtin, bazar şәraitinin vә son nәticәdә isә әmlakın qiymәtinin dәyişmәsinә gәtirib
çıxarır.
Avtonәqliyyat vasitlәrindәn daha yaxşı vә sәmәrәli istifadә etmәk üçün mövcud istifadә variantları digәr
mümkün variantlarla müqayisә edilir:
Sahibkarlar әmlakdan әldә olunan gәliri artırmaq üçün yaxşılaşdırma işlәri (kapital qoyuluşu vasitәsi ilә
istehsal vasitәlәrinin dәyişilmәsi vә s.) görürlәr:
Alıcının nәzәrindә әmlak obyektinin dәyәri bütün mәnalarda onu tәmin edә bilәn obyekti tapa bilmәsindәdir
Avtonәqliyyat vasitlәrindәn prinsipi qiymәtin düşmәsini şәrtlәndirir:

689 Rәqabәt prinsipi :

•

Alıcının nәzәrindә әmlak obyektinin dәyәri bütün mәnalarda onu tәmin edә bilәn obyekti tapa bilmәsindәdir
Әmlak bazarına münasibәtin, bazar şәraitinin vә son nәticәdә isә әmlakın qiymәtinin dәyişmәsinә gәtirib
çıxarır.
Sahibkarlar әmlakdan әldә olunan gәliri artırmaq üçün yaxşılaşdırma işlәri (kapital qoyuluşu vasitәsi ilә
istehsal vasitәlәrinin dәyişilmәsi vә s.) görürlәr:
Әdalәtli bazar dәyәrinin formalaşmasına tәsir göstәrәn amil
Avtonәqliyyat vasitlәrindәn daha yaxşı vә sәmәrәli istifadә etmәk üçün mövcud istifadә variantları digәr
mümkün variantlarla müqayisә edilir:

690 ANV  nin, funksional vә istismar xüsusiyyәtlәrinin pislәşmәsinә (istismar prosesindә onun
texniki vәziyyәtinin dәyişmәsi hesabına) sәbәb olur.Bu :

•

xarici (mәnәvi) aşınmadır
funksional aşınmadır
bütün cavablar doğrudur.
fiziki vә xarici (mәnәvi) aşınmadır
fiziki aşınmadır

691 Bu aşınma texniki vәziyyәti, istismar (xidmәt) müddәti vә etdiyi yürüş (iş hәcmi) nәzәrә
alınmaqla tәyin edilir:

•

funksional aşınma
fiziki aşınma
fiziki vә xarici (mәnәvi) aşınma
bütün cavablar doğrudur.
xarici (mәnәvi) aşınma

692 NVnin qiymәtlәndirilmәsi haqqında qәrar(hesabat) mәlumatlardan ibarәtdir. Verilәnlәr
içәrisindәn bu mәlumatların birini müәyyәn edin ?

•

avtomatik ötürmәlәr qutusunun qüsurlarının yoxlanılması haqqında mәlumat
nәqliyyat sisteminin inkişafı
nәqliyyat sisteminin sәmәrәliliyi
qiymәtlәndirmә prosesinin tәnzimlәnmәsi
NVyә fotoşәkillәrlә baxış

•

693 NVnin qiymәtlәndirilmәsi ilә mәşğul olan tәşkilatlar NVni qiymәtlәndirәrkәn nәyi әldә
etmәlidir ?

•

ehtiyyat hissәlәrini
informasiyaları vә mәlumatları
mühәrrik yağlarını
yüklәrin qiymәtinin
ötürmәlәr qutusunu

694 NVnin qiymәtlәndirilmәsindә hesablama metodu nәyә әsaslanır ?

•

sәbәbtәtqiqat әlaqәlәrini müәyyәn etmәyә
tәmir işlәrinin yerinә yetirilmәsinә
standartlara
qabaqcıl iş tәcrübәlәrinin , statistiki mәlumatların interpolysiyasının nәticәlәrinә
nәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi prosesindә istifadә olunan prinsiplәrә

695 NVnin tәmir bәrpa işlәrinin dәyәrinin hesablanmasına ona dәymiş zәrәrin haqqında
qәrarın(hesabatın) hazırlanmasına nә imkan verir ?

•

NVyә baxış aktının, onun fotoşәkilinin olması
ötürücünün olması
NVnin qaçırılması halının olması
yarımqoşquların olması
daxiliyanma mühәrrikinin xarab olması

696 Mütәxәssislәrin NV barәdә qәrarı(hesabatı) onun qiymәtinin tәyin olunmasına әsaslanaraq hansı
mәlumat vә nәticәlәri özündә cәmlәyir ?

•

istifadә olunumuş sәnәd vә metodikasına istinad
hamısı doğrudur
NVnin vәziyyәtinin qısa tәsviri
NVnin qeydiyyat xarakteristikası
NVyә baxış aktında tәyin olunmuş obyektin oxşarlığının dәqiq tәsviri

697 NVnin qalığ dәyәrini tәmin etmәzdәn әvvәl nә olmalıdır ?

•

bazar mühiti ilә bağlı prinsiplәr
әmlak sahibinin tәsәvvürlәrinә әsaslanan prinsiplәr
qiymәtlәndirmә işlәri üzrә mәlumatlar vә proqramlar
NVnin marketingi
әsas vәsait obyeklәrinin qiymәtlәndirilmәsi üsullarının tәminatı

698 NVnin vә ya onun hissәlәrinin tәyin olunmasında hansı mәnbәlәrdәn istifadә olunur ?

•

daxili vә xarici ixtisaslaşdırılmış mәlumat kitabları
ixtisaslaşdırılmış proqram tәminatı
ixtisaslaşdırılmış dövrü nәşrlәr
hamısı düzgün cavabdır
ticarәt tәşkilatlarının informasiya materialları

699 Mәlumat kitablarında vә proqram vasitәlәrindә NVnin qiymәtlәndirilmәsi zamanı
aşağıdakılardan hansı göstәrilmәlidir ?
istifadә olunmuş ilkin informasiya mәnbәlәri

•

•

hamısı doğru cavabdır
dәyәrinin strukturu vә ona daxil olan vergilәrin siyahısı vә mәblәği
NVnin dәyәrinin vә әlavә verginin tәyin olunması metoduları

700 NVnin qiymәtlәndirilmәsi zamanı mәlumat vә proqram vasitәlәrindә aşağıdakılardan hansı
göstәrilmәlidir ?

•

funksional vә texniki xarakteristika
şinlәrin aşınması
ehtiyyat üsulu
avadanlığın fiziki aşınması
istifadә olunmuş ilkin informasiya mәnbәlәri

