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2312_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2312 Logistika
1 Logistik istehsalbölgü prosesinә aiddir:

•

Tәdarükat bazarının seçilmәsi
Hәr bir nomenklaturadan böyük hәcmdә mәmulat istehsalı prosesi
İdarәetmәnin düzgün tәşkili
İnformasiyanın toplanması
Bazarın öyrәnilmәsi

2 İstehsalbölgü proseslәrinә aid olan kateqoriyalardan biridir:

•

Hazır mәhsulların qablaşdırılması
Hәr bir nomenklaturadan kiçik hәcmdә mәmulat istehsalı prosesi
Nәqliyyatın idarә edilәsi
İstehlakçıların öyrәnilmәsi
Ehtiyatların yaradılması

3 Verilәnlәrdәn istehsalbölgü proseslәrinә aid olan kateqoriyalardan hansı düzgündür:

•

Hazır mәhsulların fiziki bölüşdürülmәsi
Tәkrarlanan istehsal proseslәri
Nәqliyyat növünün seçilmәsi
Mәhsulgöndәrәn vә istehlakçı bazarının tәhlili
Material axının optimal hәrәkәti

4 Logistik funksiyalarda istehsalbölgü proseslәri neçә kateqoriyaya bölünür?

•

2
3
9
6
4

5 İstehsaldaxili amillәrdәn doğru olan birini seçin:

•

Tәdarükat bazarının seçilmәsi
İstehsalın tәşkili formaları
Sifarişlәrin idarә edilmәsi
Mәhsulgöndәrәnlәrlә müqavilә
Minimum ehtiyatların yaradılması

6 Verilәnlәrdәn hansı istehsaldaxili amillәrdәn biri hesab edilir:

•

Mәhsulgöndәrәnlәri sayı
Material komplekslәrinin göndәrilmәsi
İstehsalın tipi
Kommersiyanın idarә edilmәsi
Tәdarükatın formaları

7 İstehsaldaxili amillәrdәn biridir:

•

Anbardaxili әmәliyyatlar
Hazır mәhsul buraxılışının hәcmi
İnformasiya bazasının yenilәnmәsi
Qarışıq әlaqәli makrologistik sistem
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Material axınlarının idarә olunması

8 Verilәnlәrdәn hansı istehsaldaxili amillәrdәn biri hesab edilir:
Tәdarükatın formaları
Hazır mәhsulların parametrlәri
Kommersiyanın idarә edilmәsi
Mәhsulgöndәrәnlәri sayı
Material komplekslәrinin göndәrilmәsi

•

9 Logistik menecment funksiyalarından hansı düzgün verilmişdir:
Idarәetmә
İnvestisiya
Texnoloji
Mәlumat
Nәticәlәndirici

•

10 Logistikada rәqabәt üstünlüklәrini tәmin edәn amillәr hansılardır?

•

Makromühit amillәri
Mәhsul vә xidmәtlәrin, mәsrәflәrin keyfiyyәt sәviyyәsinә görә liderlik, strateji fokuslar
Texnoloji amillәr
İnnovasiyalar
Sosial, siyasi amillәr

11 Logistik menecmentin funksiyaları hansılardır?

•

Nizamlayıcı
Investisiya, innovasiya, maliyyә, informasiya, tәdarükat, istehsal vә satış
Nәticәlәndirici
Qiymәtin әmәlәgәlmәsi
Tәminedici

12 Logistik funksiyalar neçә növdәdir?

•

3.0
6.0
2.0
4.0
8.0

13 Logistik missiya nәyi ifadә edir?

•

Bir hәfdә әrzindә yerinә yetirilәcәk öhdәliklәr
Müәssisәnin qarşıya qoyduğu çoxillik öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsini
Qısa müddәtli planlşma
Qısa vaxtda yerinә yetirilәn vәzifәlәr
Uzun illәr yazılması nәzәrdә tutulan işlәr

14 Logistikanın mikromühitini neçә amil tәşkil edir?

•

6.0
5.0
2.0
11.0
3.0

15 Logisik makromühit neçә amildәn tәşkil olunub?
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•

10.0
6.0
8.0
2.0
5.0

16 Makro vә mikro sәviyyәdә logistikanın әsas funksiyaları hansılardır?

•

Bazis
Әmәli vә Әlaqәlәndirmә
Tәminedici
İnteqrativ
Informasiya

17 Konseptual baxımdan logistikanın funksiyaları hansılardır?

•

Müdariәedici
İnteqrativ, tәnzimlәyici vә nәticә
Tәminedici
Bazis
Açar,bazis

18 Logistik әmәliyyatların xüsusiyyәtlәrinә aid olanı seçin

•

Marketinq fәaliyyәtinә görә
Tәchizat satış fәaliyyәtinә görә
Makro vә mikro sәviyyәyyә görә
Mülkiyyәt hüququnun dәyişdirilmәsi ilә
Servis xidmәtinә görә

19 Yeddi R miksi müәssisә üçün önәmlidir çünki...

•

Yeni mәhsullar istehsal edәcәk
Onun sayәsindә minimum mәsrәflәrlә maksimum keyfiyyәtli mәhsul hazırlayacaq
Ehtiyatları maksimum şәkildә әldә edәcәk
Mәhsulları anbara yerlәşdirәcәk
Yeni strategiyalar yaradacaq

20 İtәlәmә strategiyasının әsasını tәşkil edәn nәdir?

•

Hәr bir situasiyaya tez reaksiya vermә
Topdan vә pәrakәndәsatış ticarәtini hәyata keçirәn vasitәçilәrlә istehsalçılar arasında kooperasiya әlaqәlәri tәşkil
edir
Marketinq strategiyasının hazırlanması vә tәtbiqi
Mәhsulların göndәrilmәsi
Istehsaldaxili logistika ilә әmәli menecment arasında әlaqәlәin olması

21 Logistikanın mikromühitinә tәsir edәn amillәr hansılardır?

•

Tәdarükat
Istehsal,marketinq, maliyyә, әmәk resursları
Ekoloji
Siyasi, sosial
İqtisadi,texniki

22 Logistikanın makromühitinә tәsir edәn amillәr hansılardır?

•

Bölgü. Tәchizat
Siyasi, sosial, hüquqi, ekoloji, iqtisadi,texniki
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Mübadilә
İstehsal
Statistik

23 Logistikanın hansı mühitlәri var?

•

Paralel
Daxili, xarici
Üfiqi vә şaquli
Perpendikulyar
Giriş vә çıxış

24 ”Yeddi R” miksinin mahiyyәti nәdir?

•

Bazarda baş verә bilәcәk dәyişikliklәrin proqnozlaşdırılması
Az mәsrәflәrlә konkret istehlakçının müәyyәn edilmiş müәyyәn edilmiş vaxtda vә lazımi yerdә tәlәb olunan
keyfiyyәtdә vә verilәn kәmiyyәtdә zәruri mәhsullarla tәmin edilmәsindәn ibarәtdir
Hәr bir nomenklaturadan kiçik hәcmdә mәmulat istehsalı prosesi
Tәkrarlanan istehsal proseslәri
Firmanın uzunmüddәtli strategiyası

25 Firmanın uzunmüddәtli strateji mәqsәd vә vәzifәlәrini müәyyәnlәşdirәn vә bu әsasda qәrarlar qәbul edәn
ilkin baza vә ya başlanğıc nöqtә başa düşülür. Bu nәdir?

•

Ideal
Sistem
Mәqsәd
Missiya
Vәzifә

26 Logistik әmәliyyatların vә funksiyaların hәcminә tәsir edәn amillәr aşağıdakı tәsnifat әlamәtlәrinә görә
qruplaşdırılır

•

Hazır mәhsula görә
Sahә, regional, istehsaldaxili olmasına görә
Qiymәtlәrin tәhlili
Müәssisәdaxili әmәliyyatlara görә
Bazar araşdırmaları

27 Bazis funksiyasının tәrkib elementlәri hansılardır

•

Anbarlaşdırma
Tәchizat, istehsal, satış
Ehtiyat hissәlәri
Geri qaytarılan tullantıların yığılması
Ehtiyatların idarә edilmәsi

28 Logistikada açar funksiyasına aid olan element hansıdır?

•

Artıq yüklәmә
Qiymәtin әmәlәgәlmәsi
Yükdaşımalar
Boşaltma
Tarazlaşdırma

29 Açar logistik funksiyasına hansı element aiddir?

•

Yüklәmә
Tәdarükatın idarә edilmәsi
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Tәchizat
Mәhsulların anbarlaşdırılması
Istehsal

30 Logistikada tәminedici funksiyaya aiddir:

•

Bazara çıxarılma
Servis xidmәtinin göstәrilmәsi
Istehlakçı sifarişlәrinin idarә edilmәsi
Satış
Qiymәtin әmәlә gәlmәsi

31 Tәminedici funksiyaya aid olanı seçin:

•

Vasitәçilәrin seçilmәsi
Mәhsulların anbarlaşdırılması
Qiymәtin әmәlә gәlmәsi
Istehsalın planlaşdırılması
Strategiyaların seçilmәsi

32 Aşağıdakılardan hansı element tәminedici funksiyaya aiddir:

•

Istehsal
Informasiyakompyuter tәminatı
Tәchizat
Qablaşdırma
Inteqrativ keyfiyyәt

33 Logistik әmәliyyatları tәsniflәşdirәrkәn mülkiyyәt hüququnun dәyişilmәsi ilә aparılan әmәliyyatların
növlәri hansılardır?

•

birtәrәfli, xarici
Birtәrәfli, ikitәrәfli
xarici vә daxili
dәyәr әlavә etmәklә, etmәmәklә
material, informasiya

34 Bazis funksiyasının hansı növlәri vardır?

•

servis xidmәtinin göstәrilmәsi, kompyuter informasiya tәminatı
Tәchizat, istehsal, satış
mәhsulların anbarlaşdırılması, yüklәrin emal edilmәsi
tәdarükatın idarә edilmәsi, material resurslarının nәqli
qablaşdırma, artıq, yararsız vә istifadә olunmayan mәhsulların geri qaytarılması

35 Logistik idarәetmә sistemindә aşağıda verilәnlәrdәn hansı әsas vәzifә hesab edilir?

•

material axınlarının idarә edilmәsindәn
sahibkarlıq fәaliyyәtindәn
ehtiyatların idarә edilmәsindәn
istehlakçılara nәqliyyat xidmәtinin göstәrilmәsindәn
material axınlarının idarә edilmәsi vә bölüşdürmә sahәsindә vәzifә vә strategiyaların işlәnmәsi mexanizmindәn

36 Logistik sistemdә inteqrativ yanaşmanın әsasını tәşkil edәn hansı amil doğrudur?

•

MRP1
“Dәqiq vaxtında” konsepsiyası
Kanban konsepsiyası
“dartma” vә “itәlәmә” sistemlәri
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MRP

37 Logistik sistemlәri tәşkil edәn hәlqәlәr hansı spesifik xüsusiyyәtlәrә malikdir?

•

Istehsal sahәlәrindә fasilәlәrin yaranması, әsas vә kömәkçi avadanlıqların istehsaldan çıxarılması
Mәhsul buraxılışı hәcminin, habelә sifariş partiyasının kәmiyyәtini xarakterizә edәn material axınlarının
ölçüsünün dәyişmәsi
Bazar tәlәbinә müvadiq olaraq mәhsul çeşidinin yenilәşdirilmәsi
Avtomatlaşdırılmış sistemin tәrkib hissәsi olmaqla әlahiddәfәaliyyәt göstәrir
Mülkiyyәt vә tәşkilatihüquqi formalardakı müxtәliflik

38 Sistemin tәşkili zamanı avtonomluq prinsipi hansı meyarı özündә cәmlәşdirir?

•

Müәssisәnin vә onun istehsal bölmәlәrinin әsas fәaliyyәtlәri üzrә sifarişlәrin tәyin edilmәsi ilә
Istehsal olunacaq hazır mәhsulların konstruksiyasının mürәkkәblik dәrәcәsi vә әmәk tutumu
Mәhsulların hazırlanmasında istifadә olunan texnoloji proseslәrin mütәrәqqilik dәrәcәsi,
Sistemin nisbi mәnada müstәqil olmasının tәmin edilmәsi vә onun idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi
Konkret istehsal şәraitindә istehsalın vә әmәyin tәşkili, mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması
sәviyyәsi,

39 Aşağıdakılardan hansı logistik sistemlәrin әn mühüm fәrqlәndirici әlamәtlәrindәn biridir:

•

Ehtiyatların idarә edilmәsi
Anbar avadanlıqlarının seçilmәsi
Rasionallıq
Tәdarükatın optimallaşdırılması
Istehsal güclәrinin müxtәlifliyi

40 Logistik sistemlәrin çoxsaylı fәrqlәndirici әlamәtlәrindәn birini seçin:

•

Makrologistik sistemlәr
Bütövlülük vә hissәlәrә bölünmә
Mikrologistik sistemlәr
Logistik sistemlәrin tәsnifatı
Sistemin müәyyәn bütövlüyü

41 Logistik sistemlәrin әn mühüm vә çoxsaylı fәrqlәndirici әlamәtlәrindәn hansı düzgündür?

•

Sistemlilk
Avtonomluq
Tәşkil
Әlaqәlәr
Axın proseslәrinin varlığı

42 Sistemli tәhlil hansı mәrhәlә üzrә reallaşdırılmalıdır?

•

Kompleks istehsal proqramını hazırlamaq
Mәqsәdlәrin yerinә yetirilmәsini nizamlamaq
Material resurslarının hazırlanmasını tәmin etmәk
Problemin qoyuluşu vә onun iqtisadi tәhlili
Nәqliyyatı tәsniflәşdirmәk

43 Logistikada sistemli tәhlilin verilmiş prinsiplәrindәn doğru olanı seçin:

•

Anbar çevikliyindәn
Avadanlıqlar sisteminin çevikliyi
Makrologistik sahәlәrdәn
Sistemin elementlәri arasında münasibәtlәrin qurulması zamanı münaqişәlәrә yol vermәmәk
Mikrologistik sahәlәrdәn
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44 Sistemli tәhlilin aparılması prinsiplәrindәn birini seçin:
Material axınlarının tәdarükat
Mәhsulların daşınma xәrclәrinә nәzarәt
İstehsal proqramını hazırlamaq
Anbar әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsi
Layihәlәşdirilәn sistemlәrin xarakteristikaları arasında ahәngdarlığı tәmin etmәk

•

45 Sistemli tәhlilin aparılması hansı müasir prinsiplәrә әsaslanır:
Kompleks istehsal proqramını hazırlamaq
Mәqsәdlәrin yerinә yetirilmәsini nizamlamaq
Material resurslarının hazırlanmasını tәmin etmәk
Sistemlәrin yaradılmasını ardıcılmәrhәlәlәr üzrә hәyata keçirmәk
Nәqliyyatı tәsniflәşdirmәk

•

46 Logistik sistemlәrin konsepsiyasının mahiyyәtini nә tәşkil edir?

•

Çevik istehsal
Material axınlarının idarә edilmәsi
Maliyyә axınları
Marketinq fәaliyyәti
Sahibkarlıq funksiyası

47 ”Materiallara tәlәbatın planlaşdırılması sistemi” (MTP) tәchizat metodunda hansı sәviyyәlәr vardır?

•

Mәhsulların daşınması
Proqram planlaşdırmamaterialların bölüşdürülmәsi –ehtiyatların idarә edilmәsi
Ehtiyatların idarә edilmәsi
Ehtiyatların idarә edilmәsi –materialların bölüşdürülmәsi –proqram planlaşdırma
Anbarların tәkmillәşdirilmәsi

48 ”Kanban” sistemi ilk dәfә olaraq hansı sahәdә tәtbiq edilmişdir?

•

Tibb sahәsindә
Avtomobil istehsalında
Kosmonavtikada
Neft vә qaz istehsalında
Yüngül sәnayedә

49 ”Kanban” metodu әsasәn hansı istehsal sahәsindә tәtbiq edilә bilәr?

•

Sifarişlәr qәbulu zamanı
Konveyer istehsalı şәraitindә mәhsulgöndәrmәlәrin idarә edilmәsi
Ehtiyatların idarә edilmәsi zamanı
Materialların bölüşdürülmәsindә
Aralıq anbarlardan keçmәdәn materialların birbaşa istehsal xәtlәrinә göndәrilmәsi

50 “Sistem” sözünün hәrfi mәnası nәdir?

•

Oxşar elementlәrin idarә edilmәsidir
Bütöv olub birbirilә qarşılıqlı әlaqәli hissәlәrdәn tәşkil edilmiş demәkdir
Kiçik elementlәrin birlәşdirilmәsidir
Ayrıayrı elementlәrin idarә edilmәsidir
Qarışıq elementlәrin idarә edilmәsidir

51 “Sistem” sözü hansı mәnşәli sözdür?
İngilis

•
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•

Yunan
Alman
Fransız
İtalyan

52 Logistik sistemlәrin fәaliyyәtinә dövlәt müdaxilәsi hansı metodlarla yerinә yetirilir?

•

Qısamüddәtli
Birbaşa, dolayı, mәslәhәt
Mәslәhәt
Tәbii inhisarçı
Uzunmüddәtli

53 İstehsaltexniki tәyinat bazarına logistik xidmәt göstәrilәn zaman dövlәtin idarәetmә metodlarına aiddir:

•

Birbaşa tәsir
Uzunmüddәt, qısamüddәt, ortamüddәtli proqnozlaşdırma
Mәslәhәt
Dolayı proqnozlaşdırma
Tәbii inhisarçılıq

54 Logistik sistemin fәaliyyәt prinsiplәrini seçin:

•

makrologistik sistem
Uyğunluq, rasionallıq, dәqiq hesablama vә s.
Mezo, mikro, meqo
Şaquli, üfüqi
izomorf

55 Material axınlarının hәrәkәti sistemindәn asılı olaraq aşağıdakı makrologistik sistemlәr qruplaşdırılr :

•

sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı vә digәr iqtisadiyyat sahәlәrin
birbaşa, eşalonlaşdınlmış vә çevik әlaqәli
şaquli vә üfüqi bölgülü vә tәkrarәn bölgülü kanallarla
birbaşa vә dolayı әlaqәli
ayrıayn әmtәә növlәri üzrә topdan vә porakәndә ticarәtin

56 Logistik sistem nәdәn asılıdır?

•

xammaldan
Elementlәrdәn
Kimyәvi maddәdәn
Dairәdәn
Axından

57 Logistik sistemlәrә tәsir göstәrәn amillәr hansılardır?

•

logistik sistemin fәaliyyәt prinsiplәri
mәhsul istehsalı hәcmindә baş verәn dәyişikliklәr
sistemli yanaşma logistik prinsipi
elmitexniki tәrәqqi, nәqliyyatda struktur dәyişikliklәr,
anbar işlәrinin yerinә yetirilmәsi

58 Logistik sistemlәrdә ehtiyatlar nәyә xidmәt göstәrir?

•

informasiya axınlarının idarә edilmәsi
istehsal, nәqliyyat vә satış arasında bufer zonasının yaradılmasına
mәhsulların hazırlanmasına
material axınlarının hәrәkәti ilә bağlı xәrclәrin kompensasiyasına
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material axınlarının idarә edilmәsinә

59 Logistik sistem daxilindә dövr edәn әsas axın:

•

pul axını
material axını
maliyyә axını
informasiya axını
kadr axını

60 Logistik sistemlәrin tәsnifatı:

•

Mono logistik sistem
Mikro logistik sistem, makro logistik sistem, mezologistik sistem
Beynәlxalq vә daxili sistem
Izomorf vә homomorf sistem
Maksi logistik sistem

61 Logistik sistemә hansı funksional sahәlәr aid deyil?

•

tәdarükat logitskası.
kommersiya logistikası.
istehsal logistikası.
informasiya logistikası.
nәqliyyat logistikası.

62 Logistik sistem elә bir bütövlülük keyfiyyәtinә malikdir ki, onu tәşkil edәn elementlәr sistemdәn kәnarda
fәaliyyәt göstәrә bilmәz. Bu sistemin hansı elementidir?

•

Mükәmmәllik
İnteqrativ keyfiyyәt
Avtonomluq
Tәşkil
Bütövlük vә hissәlәrә bölünmә

63 KANBAN mikrologistik sistemi neçәnci ildә tәtbiq edilib?

•

1980
1972.0
1920.0
1985.0
1955

64 KANBAN mikrologistik sisteminin mahiyyәti nәdir?

•

Minimum ehtiyatlar yaradaraq istehsal etmәk
Fasilәsiz istehsal prosesinin tәşkilini özündә birlәşdirir
Mövsümü istehsal prosesi
Fasilәli istehsal prosesi
Maksimum ehtiyatların saxlanılması

65 Mikrologistik sistem olan KANBAN ilk dәfә hansı ölkәdә tәtbiq edilib?

•

Belçikada
Yaponiyada
Amerikada
Almaniyada
Ingiltәrәdә
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66 Hansı logistik sistemlәr var?

•

Minilogistik
Makrologistik vә mikrologistik
Mәhsulgöndәrәnlәr
Vasitәçilәr
Istehsalçılar

67 Logistik sistemlәrdә material axınları mәhsul istehsalçılarından istehlakçılara heç bir aralıq vasitәçilәrin
iştirakı olmadan hәrәkәt edir. Bu hansı sistemdir?

•

Beş sәviyyәli kanallar
birbaşa әlaqәli makrologistik sistem
Qarışıq әlaqәli makrologistik sistem
Eşolanlaşdırılmış makrologistik sistem
Üç sәviyyәli kanallar

68 Logistik dövrәdә neçә mühüm amilә görә logistik sistemlәri fәrqlәndirirlәr?

•

1
3
5
6
2

69 Logistik sistemә növbәti faktorlar tәsir göstәrir:

•

Anbarlaşdırma
Yanacağın vә material axınlarının qiymәti
Nәqliyyatın struktur dәyişiklәri
Elmitexniki tәrәqqi
Enerjinin qiymәtinin qalxması

70 Ehtiyatları minimumlaşdırmaq hansı konsepsiyanın mahiyyәtini tәşkil edir?

•

KANBAN
MRP2
JİT (dәqiq vaxtında)
MRP 1
Birbaşa logistik sistem

71 Logistik sistemә aid deyil:

•

qarışıqәlaqәli makrologistik logistik sistem
minilogistik sistem
birbaşa әlaqәli logistik sist em
Çevik әlaqәli makrologistik sistem
eşolanlaşdırılmış logistik sistem

72 Tәbiәt vә cәmiyyәt tәrәfindәn mәqsәdlәrin yerinә yetirilmәsi üçün qarşılıqlı әlaqә vә tәsirlәrә malik
elementlәrin mәcmusu. Bu nәdir?

•

Vәzifә+
Sistem
Prinsip
Konsepsiya
Mәqsәd

73 Loqistikanın diqqәt yetirdiyi meyarlar:
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•

Sertifikatlaşdırılmış mәhsul
Lazımı keyfiyyәt, kәmiyyәt, miqdar, zaman,mәkan
Qablaşdırmada
Anbar vә nәqliyyat tәsәrrüfatı
İstәnilәn xәrclәrlә çatdırılma

74 Loqistikanın inkişafına mane olan amillәr:

•

Qiymәt amili
İnfarsturkuturun tam formalaşmaması
Gömrük qanunuvericiliyinin inkişaf etmәmәsi
Bazarın inhisarlaşması
Normativhüquqi bazanın formalaşmaması

75 Azәrbaycanda logistikanın tәtbiqinә zәmin yaradan amillәr:

•

Paradiqmaların yaranması
Elmitexniki tәrәqqinin inkişafı
İdarәetmә aparatı
Mәhsul istehsalı
Maliyyә böhranı

76 Logistikanın inkişafına tәsir göstәrәn әsas amillәr:

•

satıcı bazarının güclәnmәsi
dünyada inteqrativ әlaqәlәrin güclәnmәsi
nәqliyyat sektorunun inkişafı
qlobal iqtisadi böhran
alıcı bazarının güclәnmәsi

77 Logistikanın ümumi mәqsәdinә aiddir:

•

material axınlarının informasiya tәminat
yüksәk keyfiyyәtli mәhsulgöndәrmәlәri tәmin edәn material, informasiya, maliyyә vә kadr axınlarının sәmәrәli
idarәetmә sisteminin yaradılması
müәssisәnin kadr siyasәti
anbarlaşdırma, satış, marketinq tәtqiqatları
nәqliyyat  ekspedisiya işinin tәşkili

78 Logistikanın inkişaf sәviyyәsinә görә бу dövlәt aparıcı hesab edilir:

•

Türkiyyә
Almaniya
Russiya
Azәrbaycan
Gürcüstan

79 Logistika elminin iqtisadiyyatda yayılması bu illәrә tәsadüf edir:

•

XV әsrin axırlarında
Keçәn әsrin 80ci illәrinә
XIX әsrin 50ci illәrinә
XVII әsrә
1855ci ilә

80 İlk dәfә logistikanın tәtbiqinә zәruriyyәtin yarandığı sahә:

•

әlvan metal sәnayesi
Hәrbi
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Fәlsәfә
Mikrobiologiya
Maşınqayırma

81 Logistikanın inkişafını şәrtlәndirәn amillәr:

•

Bölüşdürmә xәrclәrinin kәskin azalması
İstehlakçı tәlәbinin dәyişmәsi
Rәqabәtin inkişafı, idarә etmәnin kompüterlәşdirmәsi
Bazar mühitinin dәyişmәsi
Qloballaşma proseslәri

82 Logistikanın әsasını tәşkil edir:

•

Mәhsulun qiymәti
Material, informasiya vә maliyyә axınlarının idarә edilmәsi
Yükdaşımalar
İdarәetmә funksiyaları
Bazarın tәdqiqi

83 Logistik sistemlәrin tәhlili әsas hesab edilir:

•

Bazar tәdqiqatlarına çәkilәn xәrclәrinә görә
Ümumi xәrclәrә görә
İstehsal xәrclәrinә görә
son nәqliyyat xәrclәrinә görә
Anbar xәrclәrinә görә

84 Material axınlarının idarә edilmәsindә әsas rol oynayır:

•

İstehsal müәssisәlәri
Nәqliyyat vә ekspedisiya müәssisәlәri
Pәrakәndә ticarәt müәssisәlәri
Topdansatış ticarәti müәssisәlәri
Kommersiyavasitәçilik tәşkilatları

85 Nәqliyyat sistemlәrinin logistikasında ehtiyatlar nәyә xidmәt göstәrir?

•

Material axınlarının hәrәkәti ilә bağlı xәrclәrin kompensasiyasına
Istehsal, nәqliyyat vә satış arasında bufer zonasının yaradılmasına
Material axınlarının idarә edilmәsinә
Mәhsulların hazırlanmasına
Informasiya axınlarını idarә edilmәsinә

86 Logistika ilk dәfә hansı sferada öz tәtbiqini tapmışdır:

•

Fәlsәfә
Hәrbi
İstehlak
İstehsal
İdarәetmә

87 Loqistikaya görә mәhsul olmalıdır:

•

Sertifikatlaşdırılmış formada
Lazımı keyfiyyәtdә, kәmiyyәtdә, miqdarda, zamanda
Qablaşdırılmış formada
İstәnilәn formada
İstәnilәn xәrclәrlә çatdırılma
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88 Loqistikanın inkişafına mane olan amillәr:

•

Maliyyә resursunun olmaması
İnfarsturkuturun çatışmaması
Gömrük qanunuvericiliyinin inkişaf etmәmәsi
Bazarın inhisarlaşması
Sahibkarlıq fәaliyyәti

89 Müәssisәlәrdә logistikanın yerinә yetirdiyi vәzifәlәr:

•

Bazar tәdqiqatlarının aparılması
Material, informasiya, maliyyә axınlarının idarәedilmәsi
Sahibkarlıq fәaliyyәti
Yükdaşıma
Istehsalın tәkmillәşdirilmәsi

90 Logistikanın strukturuna daxil olan bütün fәaliyyәt sahәlәri hansılardır?

•

Mәhsulların nәqledilmәsi vә ehtiyatlar
Ehtiyatlar, anbarlaşdırma, nәqliyyat,informasiya,tәdarükat
Informasiya, istehsala xidmәt edәn kadrlar
Anbarlaşdırma vә anbar daxili emal
Tәkrar istehsal

91 Logistikanın hansı mәrhәlәsi perspektiv inkişaf vә tәtbiq mәrhәlәsi adlanır?

•

I vә II mәrhәlә
IV mәrhәlә
II mәrhәlә
I mәrhәlә
III mәrhәlә

92 Hansı illәr logistikanın konseptualizasiya dövrü kimi tәsnif edilir:

•

197090
195070
196080
192050
193040

93 Logistikanın tarixi inkişaf mәrhәlәlәrini seçin:

•

logistik intihab, inteqrativlik, bütövlülük
fraqmentarizasiya, konseptualizasiya, logistik intibah, perspektiv inkişaf
elmlilik, texnoloji, informasiya
variantlılıq, fraqmentarizasiya, marketinq
material axınları, sistemlilik, effektivlik

94 Logistika üzrә elmi araşdırmaları ilk dәfә hәyata keçirmişdir...

•

Pavellik
Leybins
Aristotel
Platon
Jomini

95 Logistika birgә fәaliyyәt göstәrir:
Menecmentlә

•
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•

Marketinqlә
Bizneslә
Qeyrikommersiya strukturları ilә
Energetika ilә

96 Logistikanın strukturuna hansı funksional sahәlәr aiddir:

•

Maliyyә axınları
ehtiyatlar vә istehsal prosesinnin düzgün idarә edilmәsi
Tәkrar istehsal
Kadr axınları
Informasiya

97 Logistika:

•

Müxtәlif növ tәdqiqatların aparılmasıdır
material, informasiya, maliyyә vә kadr axınlarının idarә edilmәsidir
Bazarın tәhlil edilmәsidir
Sahibkarlıq fәaliyyәtidir
Nәqliyyatın idarә edilmәsidir

98 Logistikanın inkişafını şәrtlәndirәn amillәr:

•

firma vә müәssisәlәrin rәqabәt siyasәtindә logistik fәaliyyәt sistemi
Firmaların malyeridilişi ilә әlaqәdar vaxt , çevik istehsal sistemlәrinin yaradılması
madditexniki tәchizat vә satışın tәşkilindә logistik ideyaların verilmәsi
tәkrar istehsal prosesinin optimallaşdırılmasının әsas obyektiv istiqamәtlәri
firmaların rәqabәt üstünlüyünün tәmin edilmәsi

99 Logistikanın dördüncü mәrhәlәsi xarakterizә olunur:

•

Informasiyakompyuter texnologiyalarının daha sәmәrәli istifadә olunması ilә
logistikanın perspektiv inkişaf vә tәtbiq mәrhәlәsi ilә
Sәnayedә ixtisaslaşmanın dәrinlәşmәsi ilә
Sәnaye istehsalında mövcud olan bәzi böhran halları ilә
Beynәlxalq inteqrasiya proseslәrinin inkişafı ilә

100 Logistikanın ikinci mәrhәlәsi hansı hadisә ilә tarixә düşüb?

•

hәrbi logistikanın nәzәri vә praktiki inkişafı
mütәxәssislәr bu dövrü logistikanın yaranması dövrü kimi tәsnif edirlәr
nәqliyyat tariflәrinin artması baş vermişdir
logistika mәhsulların bölüşdürülmәsi kimi fәaliyyәt göstәrdi
marketinq konsepsiyasının meydana çıxması vә tez tәtbiq edilmәsi

101 Logistikanın ücüncü mәrhәlәsi hansı mühüm hadisә ilә xarakterizә edilir?

•

bazarların qloballaşması ilә
qәrb dünyasında müasir marketinq vә logistik konsepsiyların sürәtli inkişafı ilә;
iqtisadi әmәkdaşlığın vә strateji ittifaqın inkişaf tempi ilә;
biznesin tәşkilindә struktur dәyişikliklәri vә s.baş vermәsi ilә;
kompyüter texnologiyalarının inkişafı ilә;

102 Logistikanın üçüncü mәrhәlәsı illәrә tәsadüf edir:

•

192050
198090
195060
193050
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197090

103 Logistikanın II tarixi inkişaf mәrhәlәsihansı dövrü әhatә edir:

•

193050
195070
194070
192030
198090

104 Logistikanın birinci mәrhәlәsi hansı illәri әhatә edir:

•

193080
192050
19801990
193040
197080

105 Qәdim Romada logistiklәr mәşğul idilәr:

•

Nәqliyyat vә yerbәyer etmә
Legionerlәrin yemәk vә yaşayış yerlәri ilә tәminatı
Anbarların idarә edilmәsi
Arxa cәbhә vә tәminatı
Mәntiqi riyaziyyat

106 Alman riyaziyyatçısı Q.Leybins “logistika” terminini adlandırmışdır:

•

әrzaq mәhsullarinin tәminatı
material axınının idarә edilmәsi
yükdaşımaların idarә edilmәsi
idrak, mәntiq
müasir riyazi mәntiq

107 Aşağıdakı amillәr yüklәrin saxlanılmasına tәsir göstәrmir

•

Kimyәvi tәsir
Sosial mühit
Temperatur
Tәbii mühit
Rütubәtlik

108 Logistik sistemә münasibәtinә görә material axınlarının hansı növlәri var ?

•

ilkin, tәkrar, xarici
daxili, xarici, giriş, çıxış
normadaxili, kәnar, daxili
üfüqü, şaquli, giriş
xarici, şaquli, birtәrәfli

109 Logistikanın funksional sahәlәrinә aiddir:

•

Tara tәsәrrüfatı
Tәdarükat , istehsal vә bölüşdürücü logistika
Anbar, kommersiya, nәqliyyat idarә edilmәsi
Sistem, kommersiya işlәri, nәqliyyat logistikası
Ehtiyatlar, informasiya

110 Biznesin inkişafı zamanı logistikaya tәsir edәn amillәr:
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•

Dünyada istilәşmә prosesinin davam etmәsi
Rәqabәtin güclәnmәsi bә biznesin qloballaşması
Ekoloji tәlәblәrin azaldılması
Maliyyә böhranı
Keyfiyyәt göstәricilәrinin nәzәrә alınmaması

111 Azәrbaycanda logistikanın tәtbiq edildiyi sahә hansıdır?

•

Turizm
Neftqaz
Kimya
Kәnd tәsәrrüfatı
Bank

112 Azәrbaycan Respublikasında logistika bir eimi sahә kimi nә vaxtdan fәaliyyәt göstәrir?

•

XIX әsrin ortalarından
Ötәn әsrin 90cı illәrindәn
1953cü ildәn
1960cı ildәn
1960cı ildәn

113 Logistik sistemlәrdә ehtiyatların әsas rolu nәdәn ibarәtdir:

•

Nәqliyyat növünün seçilmәsinә
Istehsal, satış, nәqliyyat arasında bufer zonasının yaradılmasına
Informasiyanın toplanmasına
Material axınlarının idarә edilmәsinә
Mәhsulgöndәrmәnin seçilmәsinә

114 Strukturuna görә informasiya axınları tәsniflәşdirilir:

•

Şaquli, tәkrarlanan
Eynicinsli, eynicinsli olmayan
Daxili, xarici
Ilkin, tәkrar
Üfüqi, xarici,

115 Verilmiş әlamәtlәrә görә material axınları qruplaşdırılır:

•

Reklama görә
Logistik sistemә münasibәtinә görә
Yüklәrin tәrkibinә görә
Naturalәşya tәrkibinә görә
Informasiyaya görә

116 Logistik idarәetmә sistemi dedikdә başa düşülür:

•

Ehtiyatların idarә edilmәsi sistemlәri vә onların xarakteristikası
Istehsalın planlaşdırılması, ehtiyatlara nәzarәt, anbar әmәliyyatları, informasiya axınlarınn idarә edilmәsi
Mәhsulgöndәrәnlәr vә onların seçilmәsi metodları
Tәdarükat siyasәti vә onun hazırlanmasına tәsir edәn amillәr
Bölüşlürücü logistikada mәhsulgöndәrәnlәrin idarә edilmәsi

117 Logistikanın strukturunu tәşkil edәn fәaliyyәt sahәlәrini seçin:

•

Sistemin tәşkili vә әlaqәlәrin qurulması
Ehtiyatlar, anbarlaşdırma, nәqliyyat. informasiya, tәdarükat, bölüşdürmә, satış, istehsal
Tәkrar informasiyalar
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Nәqliyyatın seçilmәsi
Информасийа axınlarının idarә edilmәsi

118 1970ci ildә yaranan hansı fundamental prinsipin formalaşlaşması qәrb firmaları tәrәfindәn
müvәffәqiyyәtlә tәtbiqinә sәbәb oldu ?

•

Tәşkil
Bizneslogistikanın fundamental prinsipi
Ierarxiyalıq
Sistemlilik
Etibarlılıq

119 Qәrb ölkәlәrindә menecmentin interaktiv alәti 1960cı illәrin sonlarından etibarәn hansı konsepsiyanın
yaranmasına zәmin yaratdı:

•

Bizneslogistik
Marketinq
istehlakçının tәkmillәşdirilmәsi
әmtәәnin tәmillәşdirilmәsi
Istehsalın tәmillәşdirilmәsi

120 Fraqmentarizasiya mәrhrәlәsindә yeni yaranan konsepsiyaların hansı ilkin şәrtlәri verilmişdir:

•

Reklam xәrclәrinin tәnzimlәnmәsi
Marketinq konsepsiyasının meydana çıxması vә tez tәtbiq edilmәsi
Material axınlarının seçilmәsi
Mәhsulların istehsalı
Qablaşdırmanın yerinә yetirilmәsi

121 Birinci mәrhrәlәdә yeni yaranmağa başlayan konsepsiyaların hansı ilkin şәrtlәri müәyyәnlәşmişdi:

•

Istehsalın planlaşdırılması
Nәqliyyat tariflәrinin artması
Dizayn işlәrinin yerinә yetirilmәsi
Mәhsulların satışı
Maliyyә işlәrinin yerinә yetirilmәsi

122 Yeni yaranmağa başlayan konsepsiyaların hansı ilkin şәrtlәri birinci mәrhrәlәdә müәyyәnlәşmişdi:

•

Reklam xәrclәrinin tәnzimlәnmәsi
Mәhsulların bölüşdürülmәsi sistemindә ehtiyatların vә nәqliyyat xәrclәrinin sәviyyәsinin yüksәlmәsi
Material axınlarının seçilmәsi
Mәhsulların istehsalı
Qablaşdırmanın yerinә yetirilmәsi

123 Logistika mәfhumunun mәnası ümumilikdә necә ifadә olunur?

•

әmәk resurslarından düzgün istifadә
Material resurslarının ilkin mәnbәdәn son tәyinat mәntәqәsinә qәdәr hәrәkәtindә yeni istiqamәt
Logistik sistemdә nәqliyyatın seçilmәsi
Mәhsulun satışının tәşkili
Maliyyә axınlarının bölüşdürülmәsi

124 “Logistika”termininin yunan dilinә tәrcümәsi:

•

satışın hәcminin artırılması
oxumaq,hesablamaq,yadda saxlamaq
arxa cәbhә vә tәminat
hәrbi sferanı güclәndirmәk
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idarә etmә

125 Fransız dilindә “logistika“ terminiişlәnir:

•

mәntiq
hesablamaq
bölüşdürmәk
tәchiz etmәk, yerbәyer etmәk
kadr axınlarının idarә edilmәsi

126 “Logistika” termini antik dövrdә işlәnirdi:

•

müzakirә etmәk bacarığı
hesablamaq
axınların idarә edilmәsi kimi
mәntiqi riyaziyyat
әrzaqla tәchizat, nәqletmә vә yerbәyer etmә;

127 Logistikada material axınlarının hansı növlәrini fәrqlәndirirlәr?

•

üfüqi,şaquli
birtәrәfli, ikitәrәfli
ilkin,tәkrar,fasilәli
birtәrәfli, daxili
daxili,xarıcı,giriş,çıxış

128 Konkret dövr әrzindә yaxınlaşması nәzәrdә tutulan problem:

•

strategiya
mәqsәd
missiya
ideal
vәzifә

129 Madii modellәr aiddir:

•

sistemlilik, ideal, qrafik
fiziki, qrafik vә riyazi
işarә vә intuitiv
izomorf vә qonomorf
analitik, işarә

130 Logistik sistemi tәşkil edәn bütün struktur bölmәlәri arasında idarәetmә prinsiplәrinin tәtbiqinә şәrait
yaratmaq vә informasiya әmәkdaşlığını inkişaf etdirmәk. Bu hansı prinsipdir?

•

Prinsiplik
Bütövlülük
Effektivlik
Riyazi statistika
Variantlılıq

131 Firmanın makro vә mikroiqtisadi mühitinin mövcud vәziyyәtini qiymәtlәndirmәyә vә baş verәn
dәyişikliklәrin dinamikasını proqnozlaşdırmaq. Bu hansı prinsipdir?

•

Çeviklilik
Bütövlülük
Sistemlilik
Inteqrativlik
Effektivlik
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132 Bazar münasibәtlәrinin inkişaf mәrhәlәsindә logistik sistemlәr çәrçivәsindә minimum logistik xәrclәrә
nail olmaq. Bu prinsipnecә adlanır?

•

İnteqrativ keyfiyyәt
Effektivlik
Ümumi mәsrәflәr
Evrestik
Qlobal optimallaşdırma

133 Tәlәb olunan keyfiyyәt logistik sistemi tәşkil edәn elementlәrin hәr birinә deyil, bütünlüklә sistemә
mәxsusdur. Bu hansı prinsipdir?

•

Konstruktivlik
İnteqrativlik
Variantlılıq
Çeviklilik
Sistemlilik

134 Material resurslarının istehlakçılara tәlәb olunan kәmiyyәtdә, keyfiyyәtdә vә lazımi vaxtda çatdırılması,
daşınma vә nәqletmәnin tәmin edilmәsi. Bu hansı prinsipdir?

•

Stoxastik
Etibarlılıq
Effektivlik
Varidatlıq
Mәqsәdlilik

135 Mәhsulların nәql edilmәsi әmәliyyatları hansı prinsipә әsaslanır?

•

Bütövlülük
Sistemlilik
Sәmәrәlilik
Etibarlılıq
Konstruktivlik

136 Material resurslarının mәhsulgöndәrәnlәrdәn alınması hansı prinsipә әsaslanır?

•

İerarxiyalıq
Konkretlilik
Konstruktivlik
Tәtbiqilik
Mәqsәdlilik

137 Bu prinsiplәrdәn hansı infrastruk tәminatını formalaşdırmaq üçün әsas hesab olunur:

•

etibarlılıq
Komplektlilik
Elmlilik
İerarxiyalıq
inteqrativlik

138 Axınların formalaşdırılması, ayrıca idarә edilәn bir sistem kimi obyektlәri dәyişәn, qarışdıran vә onlara
münasibәtdә sistemli yanaşmaq. Bu hansı prinsipdir?

•

Variantlılıq
Sistemlilik
Daxili
İnteqrativlik
Tәşkil
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139 Prinsip nәdir?

•

yerinә yetirilmәsi mütlәq olan tapşırıqlar
Ixtiyari nәzәriyyәnin, elmin, dünyagörüşün vә tәşkilin әsası
Qarşıya qoyulan mәqsәdlәr toplusu
Logistik idarәetmә obyeki
yerinә yetirilmәsi mümkün olmayan әmәliyyatlar

140 Material axınlarının inteqrativ sistemini yaratmaq:

•

Real sistemin nodeli
Logistikanın ümumi mәqsәdi
Logistikanın konseptual ideyası
Logistikanın xüsusi vәzifәsi
Imitasiya modeli

141 Material, informasiya, maliyyә, kadr vә sair axınları arasında uyğunluğun tәmin edilmәsihesab olunur:

•

Logistik model
Logistikanın xüsusi vәzifәsi
Ümumi mәqsәd
Konseptual baxışı
Logistikanın prinsipi

142 Sahibkarlıq strukturlarının fәaliyyәt konsepsiyasını tәşkil edir:

•

Konsepsiya
Vәzifә
Ideal
Mәqsәd
Prinsip

143 İmitasiya modellәşdirilmәsi özündә birlәşdirir:

•

әldә edilmiş nәzәri nәticәlәrin praktiki nәticәlәrlә müqayisә edilmәsı
Real sistemin modelinin tәrkibini müәyyәn etmәk, bu modeldә sınaq işlәrini aparmaq;
Modellәrin konkret şәrait üçün işlәnib hazırlanması
Modelin qurulması vә sınaqların aparılması
Qurulan riyazi tәnliklәrin, bәrabәrsizliklәrin hәll edilmәsiilә nәzәri nәticәlәr әldә edilmәsı

144 Dil sistemli modelin әsasını tәşkil edir:

•

Tәdqiq edilәn, oyrәnilәn obyektә tam oxşayan;
logistik modellәşdirmә
Тәdqiq edilәn hadisә vә ya obyektin hәndәsi, fiziki, dinamik vә funksional xarakteristikaları;
qeyrimüәyyәn, çox mәnalı sözlәrdәn tәmizlәnmiş sözlәr toplusu;
Tәdqiq edilәn, öyrәnilәn obyektә oxşamayan, onunla qismәn oxşarlıq;

145 Logistikada riyazi modellәşdirmәnin hansı növündәn istifadә olunur?

•

Izomorf model
Maddi model
Abstrakt model
analitik vә imitasiya modellәr
Qomomorf model

146 Maddiliyinә görә modellәr bölünür:

•

Maddi vә abstrakt
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Dil sistemli
Işarә sistemli
Qomomorf
Izomorf

147 Logistik model dedikdә nә başa düşülür?

•

Logistik prosesin vә ya sistemin istәnilәn abstrakt vә ya maddi hәrәkәt tәrzi;
Tәrtib olunan mәsәlәnin riyazi tәminatı.
Tәtbiq edilәn obyektin elementlәri arasında düzgün әlaqә;
Öyrәnilәn hadisә vә ya tәdqiq olunan obyektin qısa forması;
Qarşıya qoyulan mәsәlәni hәll etmәk üçün lazım olan informasiya;

148 Modellәşdirmә vasitәlәrinә görә modellәr tәsniflәşir:

•

Tәtbiq edilәn sferaya, modellәşdirmә әhatәliyinә
İpotop
Monomorf
Izomorf
Maddi vә ideal modellәşdirmә

149 Öyrәnilәn sistem, hadisә vә prosesin әsas cәhәtlәrinin xüsusiyyәtlәri ümumi şәkildә necәadlanır?

•

Mәqsәd
Vәzifә
Prinsip
Konsepsiya
Model

150 Mikrosәviyyәdә logistik sistemin hәr bir elementi müvafiq mәqsәd funksiyasını yerinә yetirir. Bu nәdir?

•

Ümumi mәsrәflәr
Logistik koordinasiya vә inteqrasiya
Modellәşdirmә
Sistemli yanaşma
qlobal optimallaşdırma

151 Aşağıdakılardan hansı logistik sistemin bütün elementlәrinin qarşılıqlı әlaqәsini nәzәrdә tutur?

•

Dinamik proqramlaşdırma
Ümumi mәsrәflәr
Qlobal optimallaşdırma
Sistemli yanaşma
Logistik koordinasiya vә inteqrasiya

152 Hadisә vә proseslәrin kәmiyyәt qanunauyğunluqlarını öyrәnәn nәzәriyyәyә aiddir:

•

Kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
Dinamik proqramlaşdırma
Qeyrixәtti proqramlaşdırma
Oyunlar nәzәriyyәsi
Statistik hәllәr nәzәriyyәsi

153 Konseptual baxımdan logistikanın vә logistik menecmentin müasir nәzәriyyәsi hansılardır:

•

tәsadüfi proseslәr nәzәriyyәsi, optimallaşdırmanın riyazi nәzәriyyәsi
әmәliyyatların tәdqiqi, işgüzar oyunlar nәzәriyyәsi, imitasiya modellәşdirilmәsi metodları
faktorial nәzәriyyә, matrislәr nәzәriyyәsi, riyazi statistika
sistemli tәhlil, kibernetik yanaşma,әmәliyyatların tәdqiqi, iqtisadiriyazi modellәşdirmә
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Riyaziyyat nәzәriyyәsi, modellәr

154 Logistikanın inteqrativ paradiqmasının yaranması bu alimlәrin adları ilә bağlıdır:

•

Bauersoks, Porter, Eriksson, Moller
Jomili, Arximed
Arximed, Platon
Leybins, Pravelik, Aristotel
Aristotel, Jomili

155 Saxlanma şәraiti dedikdә bunlar başa düşülür:

•

әmtәәlәri әhatә edәn mühit: temperatur, nәmlik, işıqlama, qazlaşma, vibrasiyalar
materialların saxlanılması mühiti
istehsal ehtiyatları anbarlarında yaradılan temperatur rejimi
yüklәrin saxlanmasını tәmin edәn amillәr kompleksi
әmtәәlәrin qәbul edilmәsi, yerlәşdirilmәsi, kәmiyyәt vә keyfiyyәt üzrә qәbul edilmәsi sistemi

156 Tranzit mәhsulgöndәrmәlәr nәdir?

•

Birsәviyyәli kanalların seçilmәsi
Logistikada tranzit mәhsulgöndәrmәlәr yoxdur
Mәhsul vә materiallar vasitәçinin anbarına daxil olur
Mәhsul vә materiallar vasitәçinin anbarına daxil olmadan hәyata keçirilir
Istehsalçıtopdanticarәtpәrakәndәticarәt

157 Logistikanın hansı prinsipi hesablamaların elmi әsaslarla aparılmasını nәzәrdә tutur:

•

konkretlilik
bütövlülük
sistemlilik
elmlilik
etibarlılıq

158 Logistikanın hansı prinsipi logistik qәrarların hazırlanması vә reallaşdirilmasını özündә әks etdirir:

•

konkretlilik
elmlilik
etibarlılıq
variantlılıq
inteqrativlik

159 Logistikanın tarixi inkişaf mәrhәlәlәrini seçin:

•

fraqmentarizasiya, konseptualizasiya, logistik intihab, perspektiv inkişaf
material axınları, sistemlilik, effektivlik
logistik xidmәt, inteqrativlik, bütövlülük
variantlılıq, fraqmentarizasiya, marketinq
elmlilik, texnoloji, informasiya

160 Logistik paradiqmalar hansılardır:

•

konseptualizasiya, perspektiv inkişaf, konstruktivlik
analitik, texnoloji, marketinq, inteqral
bütövlülük, çeviklik, marketinq, effektivlik
texnoloji, fraqmentarizasiya, informasiya
elmlilik, sistemlilik, analitik

161 Logistikanın әsas meyarları hansılardır?
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•

Sahibkarlıq fәaliyyәti
İdarәetmә
Sifariş
Vasitәçilәrin fәaliyyәti
Axın, ehtiyat, istehsal, anbar, bölgü

162 Aşağıdakılardan hansı logistikanın prinsipi deyil:

•

komplekslilik, konstruktivlik
sistemlilik, etibarlılıq
konkretlilik, inteqrativlilik
elmlilik, variantlılıq
diplomatiklilik, qәnayәtlilik

163 Logistikanın ümumi mәqsәdi nәyә xidmәt edir:

•

Lazimi nәqliyyat növünün seçilmәsinә
Logistik sistemin fәaliyyәtini dәyәrlәndirmәyә
Logistik sistemin strukturunu vә sәrhәdlәrini aşkarlamağa
yüksәk keyfiyyәtli mәhsulgöndәrmәlәri tәmin edәn material, informasiya, maliyyә vә kadr axınlarının funksional
menecmentinin sәmәrәli, inteqrativ sistemini yaratmaq
material axınlarının düzgüm istifadәsinә

164 Logistikanın elmi bazasını tәşkil edәn fәnnlәr:

•

Fәlsәfә
Tarix
әmәliyyatların tәdqiqi
Coğrafiya
Mәntiq

165 Logistikada nәqliyyat növlәrinә aid deyil:

•

Avtomobil nәqliyyatı
Boru kәmәri nәqliyyatı
Dәmiryolu nәqliyyatı
Hava nәqliyyatı
Magistral nәqliyyatı

166 Adları çәkilәn nәqliyyat vasitәlәrindәn biri digәrlәri ilә müqayisәdә aşağı әmәk mәhsuldarlığına
malikdir:

•

Hava nәqliyyatı
Dәmiryolu nәqliyyatı
Boru kәmәri nәqliyyatı
Su nәqliyyatı
Avtomobil nәqliyyatı

167 Firmanın anbarları hansı әlamәtә görә tәsniflәşdirilir:

•

nәqliyyatın seçilmәsinә görә
anbardaxili avadanlıqlara görә
xidmәt növlәrinә görә
saxlanılan materialın tәyinatı, növü vә xarakterinә görә
tara növlәrinin hazırlanmasına görә

168 Logistik menecmentin müasir nәzәriyyәsinә әsaslanan metodlardan hansı doğrudur:
“Dәqiq vaxtında” konsepsiyası
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•

MRP
MRP1
Sistemli tәhlil
Kanban konsepsiyası

169 Logistik sistemdә inteqral paradiqmasından harada daha geniş istifadә olunur:

•

Müssisә daxilindә
Iki müәssisә arasında
Müәssisә xaricindә
Beynәlxalq sәpgili makrologistik strukturların yaradılmasında;
Vasitәçilәr arasında

170 Nәqliyyat sistemlәri logistikasının inkişaf sәviyyәsinә görә aşağıdakı dövlәtlәrdәn hansı daha
qabaqcıldır?

•

Azәrbaycan
Gürcüstan
Rusiya
Hollandiya
Türkiyә

171 Nәqliyyat vasitәlәrinin seçilmәsinә tәsir edәn amillәr hansılardır:

•

Yük vahidinin әmsalı
Anbar avadanlıqları
Yükqaldırma әmsalı
Yük vahidinin hәcmi
Nәqliyyat vasitәlәrinin mәhsuldarlığı

172 İstehlakçılara mәhsulların göndәrilmәsi qrafiki özündә nәyi birlәşdirir?

•

Hәrәkәtedici heyyәtdәn sәmәrәli istifadәni
Axınların istiqamәtini
Informasiyanın işlәnmәsini
Nәqletmә prosesinin әlverişli tәşkili planını
Istehlakçılara mәhsulların çatdırılması

173 Nәqliyyat sistemlәrinin logistikaya tәsir göstәrmәyәn amili hansıdır?

•

Elmitexniki tәrәqqi
Nәqliyyatda struktur dәyişikliklәr
Axınların idarә edlmәsi
Yanacaq vә digәr material resurslarının qiymәti
Mәhsul istehsalı hәcmindә baş verәn dәyişikliklәr

174 İnteqrativ logistik paradiqmanın әsas ilkin şәrti hansıdır:

•

Nәqliyyat
Inteqrativ keyfiyyәt
Texnoloji imkanlar
Material axınları
Keyfiyyәtin ümumi idarә edilmәsi konsepsiyası

175 İnteqrativ logistik paradiqmanın şәrtlәrindәn birini göstәrin:
Yeni bazar mexanizminin yaradılması
Nәqliyyatmәsәlәsinin operativ hәlli
Rәqiblәrin tәdqiqi

•
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•

Texnoloji imkanlar vә kompyuter texnologiyası sahәsinin radikal dәyişikliklәrә mәruz qalması
logistikanın yeni anlamda başa düşülmәsi

176 Logistikada inteqrativ paradiqmanın hansı şәrtlәri var?

•

Bazar mexanizmi vә onun tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi
Rәqabәt imkanlarından maksimum istifadә
Nәqliyyat vasitәlәrinin düzgün seçilmәsi
Perspektiv inteqrasiya әlaqәlәrinin vә inkişaf etmiş iqtisadi münasibәtlәrin mövcudluğu;
Şirkәtlәrin rәqabәt imkanlarının reallaşdırılması

177 İnteqrativ logistik paradiqmanın şәrtlәri:

•

Nәqliyyatın düzgün seçilmәsinә diqqәt yetirilmәsi
Axınların idarә edilmәsinә nәzarәt
Rәqabәt imkanlarının reallaşdırılması
Şirkәtlәrin rәqabәt imkanlarının reallaşdırılmasında strateji element kimi bazar mexanizmi vә logistikanın
yeni anlamda başa düşülmәsi
Bazar mexanizmi vә onun tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi

178 İnteqrativ logistik paradiqmanın neçә әsas şәrti var?

•

2
8.
3
6
5.

179 Material axınlarının iqtisadi modelinә hansılar aiddir?

•

birçeşidli
Kütlәvi, iri
Ekzogen vә endogen
Orta, kiçik
Çox növlü, bir növlü

180 Verilәnlәrdәn hansı logistik axınları xarakterizә edәn parametr hesab edilir?

•

Keyfiyyәtә nәzarәt
Material axınlarının kәmiyyәtcә dәyişmәsi
Maliyyә axınlarının iqtisadi tәbiәti
Axın yolunun uzunluğu
Qiymәtin funksiyaları

181 Logistik idarәetmә obyektlәrindә axınları xarakterizә edәn parametrlәrdәn hansı doğrudur?

•

Reklam xәrclәrinә nәzarәt
Nәqliyyatın seçilmәsi
Qablaşdırmanın yerinә yetirilmәsi
Axınların hәrәkәt marşrutunun trayektoriyası
Maliyyә xәrclәrinin artırılması

182 Logistik nöqteyinәzәrdәn material axınlarını neçә cür tәsniflәşdirmәk olar:

•

5
3
2
6
9
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183 Material axınlarının iqtisadi modeli neçә sәviyyәdәn ibarәtdir:

•

2
5
9
3
4

184 Material axınları hansı növ iqtisadi modelin bazasında formalaşır?

•

Çıxış
Daxili
Xarici
Ekzoden, endogen
Giriş

185 Material axınına aid olan ölçü vahidindәn düzgün olan birini seçin:

•

Itirilmiş ehtiyatlar
Kәmiyyәt
Anbar avadanlıqıarı
Nәqliyyat vaxtı
Yolda olan ehtiyatlar

186 Logistik material axınlarının ölçü vahidi nәdir?:

•

İnformasiya
Nәqliyyat yolu
bit
Tәşkil
әmәk resursları

187 Material axınlarının ölçü vahidinә aid edilir:

•

Maliyyә
Nәqliyyat kütlәsi
Xidmәt
Ehtiyatlar
Kadr axını

188 Logistik idarәetmәdә material axınının törәmәlәri hansı axınlar hesab edilir?

•

Nәqliyyat
Maliyyә, informasiya, kadr
İqtisadi
Xidmәt
Tәdarükat

189 Material axınlarının müәssisә daxilindә dövr etmәsi:

•

mezo logistik sistemdә olur
istehsal mikrologistik sistemdә mövcuddur
makro logistik sistemdә olur
beynәlxalq logistikada mövcuddur
mikro logistik sistemdә olur

190 Material axınının hәrәkәti istehsalçıdan istehlakçıya birbaşa istiqamәtlәnibsә bu...
Qarışıq Eşolonlaşdırılmışdır logistik sistemdir

•
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•

Birbaşa logistik sistemdir
Qarışıq logistik sistemdir
Kanban makrologistik sistemdir
Eşolonlaşdırılmışdır

191 Yük vahidinin sıxlığına görә material axınları necә tәsniflәşir:

•

ekzogen
Sәpәlәnmiş, dәnәvari, әdәdi, maye
Bir növlü, çox növlü
Birçeşidli, çoxçeşidli
Kütlәvi, iri

192 Material qiymәtlәrinin tәrkibinә görә material axınları tәsniflәşir:

•

Diskret
Birçeşidli, çoxçeşidli
Xarici
Daxil
Stasionar

193 Axınlar dәyişkәnlik dәrәcәsinә görә necә tәsniflәşirlәr?

•

Sabit
Stasionar, qeyristasionar
Diskret
Stoxastik
Müvәqqәti

194 Logistikanın strukturuna daxil olan bütün fәaliyyәt sahәlәri hansilardır?

•

Tәdarükat bazarı vә tәchizat
Ehtiyatlar, anbarlaşdırma, nәqliyyat, informasiya, tәdarükat, istehsal, bölüşdürmә, satış
Anbarlaşdırma
Mәhsulların nәqledilmәsi
Informasiya xidmәti

195 Bir sistem kimi nәqliyyat iki alt sistemdәn ibarәtdir:

•

Mikro sistem
Ümumi istifadәdә olan vә olmayan nәqliyyat sistemi
Polimodal sistem
Makro sistemi
Mono modal nәqliyyat sistemi

196 Göstәrilәnlәrdәn hansı axın logistikanın tәdqiqat obyekti hesab edilmir?

•

Xammal axını
Nәqliyyat axını
Informasiya axını
Material axını
Xidmәt axını

197 Fasilәsizlik dәrәcәsinә görә axınlar necә tәsniflәşir:

•

Sabit vә qeyrisabit
Fasilәsiz, diskret
Daxili, xarici
Üfüqi, şaquli
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Giriş, çıxış

198 Müәssisәdә logistik xidmәt aşağıdakı struktur bölmәlәrlә qarşılıqlı әlaqәdәdir:

•

insan resursları şöbәsi
tәdarükat bazarı
marketinq, istehsal, maliyyә şöbәsi
tәchizat şöbәsi
nәqliyyat

199 Logistikanın tәdqiqat predmetini tәşkil edir:

•

informasiya axınlarının hәrәkәti
material axınlarının idarә edilmәsi prosesinin optimallaşdırılması
cәmiyyәtdә iqtisadi münasibәtlәr
mәhsul vә xidmәtlәrin reallaşdırılması üzrә bazardavranışlarının optimallaşdırılması
topdan vә pәrakәndә ticarәti müәssisәlәrindә hәyata keçirilәn kommersiya fәaliyyәti

200 Aşağıdakı hansı әlamәtlәrә görә material axınları daxili, xarici, giriş vә çıxış axınlarına bölünürlәr?

•

yüklәrin xüsusi çәkisinә görә
logistik sistemә münasibәtinә görә
yüklәrin kәmiyyәtinә görә
naturalәşya tәrkibinә görә
yüklәrin irilәşdirilmәsi imkanlarına görә

201 Nәqliyyat növünün seçilmәsinә tәsir edәn amil deyil:

•

Nәqliyyatın yükgötürmә qabiliyyәti
Tәhlükәsizlik әmsalı
Yükdaşımaların sürәti
Yükdaşımaların qiymәti
Yükdaşımaların hәcmi

202 Logistikanın tәtqiqat obyektinә daxildir:

•

maliyyә vә kadr axınları
material vә onlara uyğun informasiya axınları
konkret mәhsul vә xidmәtlәr bazarı
ticarәt sferasındа icra edilәn proseslәr
mәhsul yeridilişi prosesindә meydana çıxan iqtisadi münasibәtlәr

203 Logistik idarәetmә sistemi özündә nәyi birlәşdirir?

•

qiymәtli kağızların idarә edilmәsi
nәqliyyat, istehsalın planlaşdırılması vә nәzarәt
kadrların idarә edilmәsi prosesi
dәstlәşdirici mәmulatlar
әsas aktivlәrinin idarә edilmәsi

204 Aşağıdakı axınlardan hansı logistikanın obyektinә aid deyil:

•

Kadr
Anbar
Informasiya
Material
Maliyyә

205 Saxlama texnikasına aid edilir:
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•

Baza vә anbarların texniki vasitәlәri
Yüklәrin saxlanması vә yerlәşdirilmәsi qayda vә üsulları
Mәmulatların tәmin edilmәsinә gәrәkli olan tәdbirlәr kompleksi
Hazır mәhsul anbarında mәmulatların qәbulu vә saxlanması sistemi
Anbar işçilәrinin fәrdi imkanları

206 Biznesin inkişafı ilә әlaqәdar logistikaya tәsir edәn amillәr:

•
207

Әmәyin xarakterindәn vә onun nәticәlәrindәn asılı olaraq xidmәtlәr bölünür:

•
208

Dünyara istilәşmә prosesinin davam etmәsi
Rәqabәtin güclәnmәsi vә biznesin qloballaşması
Ekoloji tәlәblәrin azaldılması
Maliyyә böhranı
Keyfiyyәt göstәricilәrinin nәzәrә alınmaması

qeyrimaddi
maddi vә qeyrimaddi xidmәtlәrә
servis xidmәtinә
insanın tәbiәt maddәlәrinә tәsirinә
maddi

Әsas logistik axınlar hansılar hesab olunur?

•

üfüqi
material, informasiya
maliyyә, xidmәt
energetik, kadr
xidmәt

209 Material axınının istehsalçıdan istehlakçıya hәrәkәti zamanı bir neçә vasitәçi iştirak edirsә bu ...

•
210

modal mikrologistik sistemdir
eşolanlaşdırılmış mikrologistik sistemdir
qarışıq mikrologistik sistemdir
birbaşa mikrologistik sistemdir
inteqral mikrologistik sistemdir

Firmanın uzunmüddәtli fәaliyyәtinin ümumilşdirilmiş modeli:

•

funksiya
strategiya
prinsip
mәqsәd
әmәliyyat

211 Logistik әmәliyyatların növlәri:

•

xarici, daxili
mülkiyyәt hüququnun dәyişib dәyişmәmәsi
material vә informasiya axınları
dәyәrin әlavә edilmәmәsi
kadr axını

212 Müәyyәn vaxt tam formada qәbul edilәn obyektlәr mәcmusu:

•

axın
ehtiyatlar
prinsip
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konsepsiya
sistem

213 İnformasiya axınının bu növünü fәrqlәndirirlәr

•

sadә, mürәkkәb
üfiqi, şaquli
paralel
daxili, xarici
perpendikulyar

214 Material axınlarının bu növlәrini fәrqlәndirirlәr:

•

üfüqi, şaquli
daxili, xarici
paralel
ilkin, tәkrar
perpendikulyar

215 Başqa elmlәrdә olduğu kimi logistikada da ümumi metod sayılır...

•

Texnoloji
Analitik
Dialektik
Sistemlilik
Inteqral

216 Material axınları hansı logistik әmәliyyatlara aid edilir:

•

istehsal
Tәdarükat
yükdaşıma
anbarlaşdırma
qablaşdırma

217 Әn ucuz yükdaşımaları hәyata keçirәn nәqliyyat növü hansıdır?

•

Boru nәqliyyatı
Su nәqliyyatı
Dәmiryolu nәqliyyatı
Avtomobil nәqliyyatı
Hava nәqliyyatı

218 Әlavә nәqliyyat xәrclәrinә aiddir:

•

İnformasiya konsaltinq xәrclәri
Inzibati işçilәrin saxlanılması xәrclәri
ӘDV, aksiz, gömrükdә anbar xәrclәri
Gömrük rüsumu, lisenziya
Gömrükdә anbar xәrclәri

219 Nәqliyyat tarifi logistikada nә ifadә edir?

•

Yanacaq mәsrәflәridir
Yük vә sәrnişin daşınmasına alınan ödәnişdir
Nәqliyyat logistikasında olan xәrclәrdir
Yüklәrin daşınmasına çәkilәn xәrclәrdie
Anbar xәrclәridir
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220 Nәqliyyat növlәrindәn hansı yüklәri “qapıdan qapıya” daşıyır?

•

Su nәqliyyatı
Avtomobil nәqliyyatı
Dәniz nәqliyyatı
Dәmiryol nәqliyyatı
Hava nәqliyyatı

221 Konteynerlәr yük vahidlәrinin daşınması üçün tәtbiq olunan digәr nәqliyyat avadanlıqlarından aşağıdakı
hansı әlamәtlәrә görә fәrqlәnmir?

•

yüklәrin tez boşalmasını tәmin edir
Informasiyanın işlәnmәsi vә ötürülmәsinә görә
әmәliyyatların istifadәsi tәkrar istifadәyә yararlıdır
Metaldan hazırlanır, sabit ölçülüdür
yüklәrin aralıq mәrhәlәlәrdә boşaldılması

222 Nәqliyyat sistemlәri logistikasında qablaşdırma әsasәn aşağıdakı funksiyalardan hansını yerinә yetirmir:

•

Mәhsulların satışı üçün optimal vahidlәrin yaradılması
Anbardaxili әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi
Logistik servis mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsi
Mәhsuılların әtraf mühitin neqativ tәsirindәn qorunması
Saxlanma vә daşınma zamanı mәhsul itkilәrinin qarşısının alınması

223 Nәqliyyat logistikasında intermodal daşımalar hәyata keçirilir:

•

Nәqliyyat ilә daşınmır
Bir neçә dövlәtin әrazisindәn, vahid fraxta dәrәcәlәrinin tәtbiqi ilә bir nәqliyyat sәnәdi üzrә qarışıq
yükdaşımalardır
Avtomobillә hәyata keçirilir
Bir nәqliyyat növü ilә
Nәqletmәdә iki növdәn artıq nәqliyyat vasitәsi istifadә olunur

224 Nәqliyyat logistikasında multimodal daşımalar hansı qaydada yerinә yetirilir?

•

sadәcә qaydalara riayәt etmәklә
әn az iki nәqliyyat növü ilә, vahid nәqliyyat sәnәdi әsasında, vahid nәqliyyat tarifi ilә adәtәn dövlәt daxilindә
hәyata keçirilir
iki növdәn artıq nәqliyyatdan isrifadә edilir
bir neçә dövlәtin әrazisindәn keçmәklә
bir nәqliyyat növü ilә

225 Logistik sistemdә unimodal daşımalar necә yerinә yetirilir?

•

Tranzit daşımalar şәklindә
Bir nәqliyyat növü ilә
Vahid fraxta dәrәcәlәrinin tәtbiqi ilә
Iki növdәn artıq nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadә olunması nәzәrdә tutulur
Üç nәqliyyat növündәn istifadә edilir

226 Dәmir yolu nәqliyyatı hansı formalara görә tәsniflәşdirilirlәr:

•

Ümumi
Növünә, göndәrmәnin mәnşәyinә vә quruluş formasına görә
Güzәştli
Fәrdi
Hesablanan

227 İlk dәfә hansı şirkәtә mәxsus hava gәmisi ixtiyari yüklәrin daşınmasını hәyata keçirib?
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•

Rusiyaya mәxsus
Almaniyaya mәxsus Lufthansa avia şirkәti Boinq 747
Ingiltәrәyә mәxsus
Amerikaya mәxsus
Fransaya mәxsus

228 Dәniz nәqliyyatının madditexniki bazasını nәlәr tәşkil edir?

•

Xüsusi işıqlandırma sistemi
Donanma, liman, körpü
Qaldırıcı kran
Yük
Qәfәsәlәr

229 Logistik sistemdә dәniz nәqliyyatı ilә daşımaları fәrqlәndirәn növü hansıdır?

•

Sabit daşıma
Xarici daşıma
Unimodal
Sürәtli daşıma
Qrafik üzrә daşıma

230 Dәniz nәqliyyatında hansı daşıma növlәri var?

•

Xüsusi daşıma
Qarışıq daşıma
Daimi daşıma
Universal dşıma
Birbaşa

231 Dәniz nәqliyyatı ilә daşımaların növlәrini seçin:

•

Seçmә daşıma
Birbaşa daşıma
Çarter daşıma
Tranzit daşıma
Eksklyuziv daşıma

232 Dәniz nәqliyyatı ilә daşımaların hansı növlәrini fәrqlәndirirlәr?

•

Selektiv daşıma
Portlararası daşıma
Multimodal
Unimodal
Çevik daşıma

233 Nәqliyyat logistikasında doğru göstәrilәn fәaliyyәt sahәlәrindәn hansı verilib?

•

Dartma
selektiv
Itәlәmә
Tәdarükat
Konsepsiya

234 Nәqliyyatın strukturuna daxil olan hansı fәaliyyәt sahәsi doğru verilib?

•

Tәlәb
İnformasiya
Mәlumat
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Axın
Kadr axını

235 Logistikada nәqliyyat strukturuna aid olan fәaliyyәt sahәlәrindәn birini seçin:

•

Tәdavül
Nәqliyyat
Anbar
Mәsafә
Tәchizat

236 Nәqliyyat logistikasına daxil olan fәaliyyәt sahәlәrindәn hansı doğrudur?

•

d.
Ehtiyat
Anbarlaşdırma
Maliyyә
Nәqliyyat
Çatdırılma

237 Nәqliyyat logistikasının strukturuna daxil olan fәaliyyәt sahәlәrindәn doğru olanı seçin:

•

d.
Qiymәt
Ehtiyatlar
Material axını
reklam
Xidmәt

238 Nәqliyyat növünün seçilmәsindә birinci növbәdә hansı amillәr nәzәrә alınır:

•

d.
Aşağı sürәt
Çatdırılmada cәdvәlә ciddi riayәt olunması, vaxtı, qiymәti, mәkanı
Hava şәraiti
Yükgötürmә qabiliyyәti
Yüksәk sürәt

239 Su nәqliyyatının әsas prioriteti nәdir?

•

Hava şәraitindәn olan asılılıq
Aşağı tariflәr vә yüksәk yükgötürmә qabiliyyәti
Yüksәk sürәt
Aşağı yükgötürmә qabiliyyәti
Lәngimәlәrin olması

240 Nәqliyyat növünün seçilmәsinә neçә әsas faktor tәsir göstәrir:

•

8.0
6.0
4.0
2.0
3.0

241 Nәqliyyatda sabit xәrclәrә aiddir:

•

Qaimә xәrclәri
Sürücülәrin әmәk haqqı (daşımanı hәyata keçirәn personal)
Tәmir xәrclәri
İnzibati işçilәrin saxlanma xәrclәri
Texniki heyәtin xәrclәri
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242 Nәqliyyatda dәyişәn xәrclәrә aiddir:

•

Nәqliyyat vasitәlәrinin ammortizasiya xәrclәri
İstehsalattexniki bazanın saxlanılması xәrclәri
Texniki istismar vә tәmir xәrclәri
Yanacaq vә sürtgü materiallarına şәkilәn xәrclәr
Sürücülәrin әmәk haqqı

243 Konteyner terminalının әsas mәqsәdinә aid deyil:

•

Müştәrilәrә informasiya tәminatı
Yüklәrin anbarlaşdırılması vә satışın tәşkili
İstiqamәt üzrә konteynerlәrin sortlaşdırılması
Tәkrar yüklәmәboşaltma, konteynerlәrin saxlanılması
Konteynerlәrin qәbulu

244 Russiya vә SNQ dövlәtlәrindә dәmir yolu kolleyası?

•

1,32 m.
1,524 m.
1,676 m.
1,435 m.
1 m.

245 Standart dәmir yolu koleyası?

•

2,02 m.
1,435 m.
1,676 m.
1,5 m.
1,1 m.

246 Beynәlxalq avtomobil daşımalarında standart yük qabariti:

•

Hündürlük 5 m., eni 2,7 m., uzunluq 16,5 m.
Hündürlük 4 m., eni 3 m., uzunluq 20 m.
Hündürlük 4 m., eni 2,5 m., uzunluq 18,75 m.
Hündürlük 3 m., eni 2,8 m., uzunluq 12 m.
Hündürlük 3 m., eni 2,6 m., uzunluq 18 m.

247 Hansı fikir doğrudur?

•

Kombinәlәşdirilmiş ola bilәr
Qarışıq daşımalar unimodal ola bilәr
Qarışıq daşımalar – intermodal daşımalar ola bilәr
İntermodal daşımalar multimodal daşımaların bir növüdür
Qarışıq daşımalar – multimodal daşımalar ola bilәr

248 Nәqliyyat zәncirinin istifadәçilәri?

•

Liman, terminal vә yük qәbul edәnlәr
Yükgöndәrәnlәr vә yük qәbul edәnlәr
Daşıyıcı vә vasitәçi
Ekspeditor, stividor, anbar personalı
Daşıyıcı, liman, terminal

249 Tәhlükәli yüklәr necә sinifә bölünür?
6.0

•
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•

9.0
11.0
5.0
13.0

250 ARdә son illәr yük dövriyyәsinin artması nә ilә bağlıdır?

•

Nәqliyyat növlәrinin tәkmillәşdirilmәsi ilә
Әhalinin gәlirlәrinin artması vә maddi vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması ilә
ARin coğrafi şәraitinin buna yaxşı tәkan vermәsi ilә
Yük nәqliyyat növlәrinin tәkmillәşdirilmәsi ilә
Әhalinin gәlirlәrinin artması ilә

251 Daşımaların planlaşdırılmasında bütün nәqliyyat növlәri üçün ümumi sayılan ilkin göstәrici hansıdır?

•

Daşımanın orta uzaqlığı
Daşımanın ümumi hәcmi
Sәrnişin daşıma gәrginliyi
Ümumi yük vә sәrnişin dövriyyәsi
Yük dövriyyәsinin gәtirilmә qiymәti

252 Logistik sistemin effektivliyini hansı meyyarla göstәrmәk olar:

•

Qiymәt amili ilә
Mәnfәәtlә
Nәqliyyat vasitәsinin yürüşü ilә
Material axınının hәcmi ilә
Maksimal mәnfәәt hәcmi il әvә yürüşlә

253 Bazarda qiymәtlәrin hәrәkәti hansı iqtisadi kateqoriyalar vasitәsilә müәyyәn olunur?

•

Qiymәt
Tәlәb vә tәklif
Xәrclәr
Mәnfәәt
Zәmanәt

254 Nәqliyyat logostikasında CARRİER nәdir?

•

Vasitәçilәrlә razılaşdırılmış sәnәddir
Nәqliyyat xidmәti göstәrәn hәr hansı şәxsdir (hüquqi vә fiziki)
Daşıyıcının müştәri ilә imzaladığı müqavilәnin adı
Nәqliyyathüquqi sәnәdin bir növüdür
Multimodal daşımaları hәyata keçirәn nәqliyyat şirkәtidir

255 KRAFT paper nәdir?

•

Qablaşdırma üçün lazım olan xüsusui avadanlıqdır
Taranın hazırlanması üçün nәzәrdә tutulmuş xüsusi bәrk kağızdır
Anbarda istifadә olunan xüsusi nәqliyyat vasitәsidir
Yükdaşıma müqavilә kağızıdır
Konteynerlәrin daşıması üçün alınmış xüsusi icazәdir

256 Container pool nәdir?

•

Konteynerin satışının razılaşdırılması
Yükdaşıyan şirkәtlәr vә konteynerlәrin lizinqi ilә mәşğul olan şirkәtlәr arasında konteynerlәrin mübadilәsi
haqqında sazişdir
Yükdaşıyan şirkәtlәr vә konteynerlәrin lizingi ilә mәşğul olan şirkәtlәr
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Konteynerlәrin infirmasiya tәminatının xüsusi proqramı
Konteynerlәrin xüsusi növüdür

257 KOMBİTERMS 2000 nәdir?

•

1978ci ildә İngiltәrәdә yaranmış nәqliyyat termindir
İNKOTERMİS әsasında 1969cu ildә İsveçdә hazırlanmış ticarәt terminlәridir
İNKOTERMİS әsasında 1955ci ildә Rusiyada hazırlanıb
İNKOTERMİS әsasında 1999cu ildә Norveçdә hazırlanmış nәqliyyat terminidir
Xüsusi hazırlanmış qaydalardır

258 İntermodal nәqliyyat vahidi nәdir?

•

Qarışıqdaşımalarda istifadәsi mümkün olan konteyner
İntermodal daşımalarda istifadәsi mümkün olan konteyner, yarıqoşqu, çıxarılan yedәk
İntermodal daşımalarda vahid nәqliyyat vasitәsi
İntermodal daşımalarda müqavilәnin vahid forması
Multimodel daşımalar üçün

259 Nәqliyyat vahidinin indikatoru (License plate).

•

Nәqliyyat vasitәsinin xüsusi kodu
Yüklәrin izlәnilmәsi üçün yüklәrә verilmiş xüsusi nömrәdir
Nәqliyyat yürüşünün cәmi
Anbarda yüklәrә verilmiş xüsusi nömrәdir
Nәqliyyat daşıması hәyata keçirmәk üçün verimiş lisenziya

260 Ekspeditor qildiyası nә zaman yaradılmışdır?

•

2005ci ildә
1997ci ildә
1958ci ildә
2001ci ildә
1978ci ildә

261 Bookinq list nәdir?

•

Tez xarab olan mәhsulların daşınması
Yüklәrin göndәrilmәsindәn sonra yük haqqında mәlumatları agent tәrәfindәn xüsusi reestrә daxil edilmәsi
bookinq list adlanır
Aviasiya şirkәtlәrindә daşıma müqavilәsi әsasında qeydiyyat kitabıdır
Yük gәmisindә daşıma sәnәdlәri toplusu
Kitabların daşınması

262 BALKER nәdir?

•

Sәrnişin daşınması üçün nәzәrdә tutulan gәmi
Tökülәn yüklәrin daşınması üçün nәzәrdә tutulmuş gәmidir
Konteynerlәrin daşınması üçün nәzәrdә tutulmuş gәmidir
Neft mәhsullarının daşınması üçün nәzәrdә tutulmuş gәmidir
Buğda daşınması üçün nәzәrdә tutulan gәmi

263 İNCOTERMS 2000 –dә Free On Board nә şәrtidir?

•

Mәhsul göndәrәnin öhdәliyi yüklәri istehsal müәssisәsindә tәhvil vermәkdir
“Franko bort” yәni mәhsul göndәrәnin öhdәliyi tәhvil limanında bitir.
Yüklәrin sәrhәdә kimi göndәrilmәsi
Satıcının әsas öhdәliyi mәhsulları yükdaşıyıcı şirkәtә kimi çatdırma
Yüklәrin tәhvil alınması
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264 İNCOTERMS 2000 –dә Carriage Paid To nә şәrtidir?

•

Yüklәri boşaltmamış satıcıya tәhvil verilmәsi
“Fraxt daşıması ödәnilib bu nöqtәyә kimi” satıcının әsas öhdәliyi mәhsulları şirkәtә kimi çatdırmaq vә bütün
xәrclәri özü ödәmәlidir
“Franko bort” mәhsul göndәrәnin öhdәliyi tәhvil limanında bitir
“Franko zavod” mәhsul göndәrәnin öhdәliyi yüklәri öz istehsal müәsssisәsindә tәhvil vermәkdir
“Franko gәminin bortu әtrafında” mәhsul göndәrәnin öhdәliyi bitir

265 İNCOTERMS 2000dә Delivered at Froniter nә şәrtidir?

•

Franko gәminin mәhsul göndәrmә öhdәliyi
“Yüklәrin sәrhәdә kimi göndәrilmәsi”. Satıcı müqavilәnin şәrtinә әsasәn yüklәri boşaltmamış şәkildә gömrük
tәnzimlәnmәsi alıcıya verilir
“Franko zavod” mәhsul göndәrәnin istehsal müәssisәsindә tәhvil vermәkdir
“Fraxt daşıması ödәnilib bu nöqtәyә kimi” satıcının әsas öhdәliyi
Franko bort –mәhsul göndәrәnin öhdәliyi tәhvil limanında bitir

266 Nәqliyyat sistemlәrindә taranın aşağıdakı növlәri var:

•

Ilkin qablaşdırma
İstehlakçı vә nәqliyyat tarası
Sәnaye vә nәqliyyat tarası
Marketinq vә istehlakçı tarası
Logistik vә istehsal tarası

267 Beynәlxalq Aviasiya Nәqliyyatı Assosasiyası necә adlanır?

•

FİDEX
İATA
İCAO
FİATA
İNCOTERMS

268 Yükdaşıma zamanı nәqliyyat daşımanın mәsafәsinә görә proporsional....

•

Çox aşağı olur
Artır
Sabit qalır
Azalır
Maksimal olur

269 Amerikadan Azәrbaycana әsasәn hansı marşrutla yüklәr daşınır?

•

Sakit okeanla Amerikaya vә Bakıya
Amerikadan Atlantik okeanla Avropaya, Yaponiya limanından Qara dәniz limanlarına adәtәn Poti vә Batumi
limanına vә ordan Azәrbaycana
Xәzәr dәnizi vasitәsi ilә Azәrbaycana
Amerikadan Xәzәr dәnizi ilә Rusiyaya
Yaponiyadan İran limanına

270 Dünyanın әn böyük iki limanı hansı qitәdә yerlәşir?

•

Avstraliyada
Amerikada
Afrikada
Asiyada
Avropada

271 Nәqliyyat sistemlәri logistikasında 3 PL anlayışı nәdir?
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•

İnformasiya logistikası texnologiyası
Yüklәrin vaxtında çatdırılması
3 növ nәqliyyatla yüklәrin daşınması
Third Party Logisticskompleks logistik әmәliyyatların 3cü tәrәfә yәni vasitәçiyә hәvalә etmәk
Istehsal logistikası texnologiyası

272 Daşımaların hәcminә görә nәqliyyat növlәrini ardıcıl siralayın

•

Hava, boru kәmәri, dәmiryol, su, avtomobil nәqliyyatı
Boru kәmәr, avtomobil, dәmiryolu, su nәqliyyatı
Su, avtomobil, borukәmәr,dәmiryol nәqliyyatı
Avtomobil, borukәmәr, dәmiryol, su vә hava nәqliyyatı
Dәmiryol, avtomobil, su, hava nәqliyyatı

273 Nәqletmә zamanı yüklәrin qorunmasının әn tipik metodu deyil:

•

Amortizasiya yaradan altlıqlar
Nәqliyyat vasitәsinin sıx yüklәnmәsi
Strop
Kәmәr
Yüklәrin boş(birbirindәn) aralı yığılması

274 Fiata Assosasiyası kimlәri birlәşdirir?

•

Aviaşirkәtlәri
Beynәlxalq bazarda fәaliyyәt göstәrәn ekspeditorlar
Logistik mәrkәzlәri
Dәmiryol idarәsini
Su nәqliyyatı müәssisәlәri

275 Stividor şirkәtlәri:

•

Intermodal daşımalar hәyata keçirәn şirkәt
Multimodal daşımaların keçirilmәsi
Ekspeditorların birliyi
Limanda yanalma әrazisinә malik, yüklәmәboşaltma işlәri aparan operator
Qarışıq daşımalar hәyata keçirәn şirkәtlәr

276 Konosamentin strukturunda әks olunmur:

•

Yük göndәrәn haqqında informasiya
Konosamentin nömrәsi
Gömrük komitәsi tәrәfindәn qoyulan rüsumun dәyәri
Yük gәtirәnin adı
Nәqliyyat müәssisәsinin adı

277 Konosament nәdir?

•

Mәhsulların nomenklatura sәnәdi
Yük qaimәsi
Alqısatqı üzrә hüquqi sәnәd
Nәqliyyat daşımasının növü
Konosament – dәniz nәqliyyatı vasitәsi üçün malın sahiblik hüququnu tәsdiq edәn kapitan tәrәfindәn yüklәrin
qәbulunu göstәrәn, yük nәqliyyat sәnәdidir

278 Konteynerlәrin daşınması sistemi “Abroll”un müsbәt xsusiyyәtlәri hansıdır?
Yüklәrin daşınması çox sürәtli aparılır
Bu daşımalara böyük tәlabat var
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•

Sadәlәşdirilmiş daşımalardır
Bu daşımalar uzun müddәt tәlәb edir
Stasionar yüklәmә vә boşaltma avadanlığı tәlәb olunur, avtomobil vә dәmiryol daşımaları üçün uyğunlaşdırılıb

279 ”Abroll” daşınma sistemi ilk dәfә hansı dövlәtdә istifadә olunub?

•

Almaniyada
İsveçrәdә
Şanxayda
İngiltәrәdә
Rusiyada

280 İSO standartlarına uyğun olaraq hansı növ konteynerlәr istifadә olunur?

•

3 funtluq konteynerlәr
20 funtluq konteynerlәr
100 funtluq konteynerlәr
5 kv.metrlik konteynerlәr
75 funtluq konteynerlәr

281 Dünyada mәşhur olan üç dәniz limanını seçin:

•

Şanxay, Sinqapur, Roterdam
Bakı, Peterburq, Postov
Barselona, Kostanza, Kotka
Moskva, Bakı
Vaşinqton, Sinqapur

282 Dәniz nәqliyyatında rolker gәmilәrindәn nә üçün istifadә olunur?

•

Qırıcı tәyyarәlәri daşımaq üçün
Digәr nәqliyyat vasitәlәrinin daşınması üçün istifadә olunur
Turistlәrin gәzintiyә çıxarılması zamanı
Heyvanların daşınması zamanı
Tez xarab olan mәhsulların daşınmasında

283 Yükdaşımada tramp daşımalar hansı daşımalara deyilir?

•

Ağır tonnajlı avtobillәrin istifadәsindә
Su nәqliyyatı ilә qeyri müntәzәm aparılan daşımalardır, başqa sözlә çarter daşımalarda bәzәn adlanır
Avtomobil nәqliyyatı ilә daşıma növüdür
Çox miqdarda yüklәrin daşınmasına
Hava nәqliyyatında sәrnişin daşımasında istifadә edilir

284 Logistik sistemdә xәtti vә tramp daşımalar hansı nәqliyyat növündә istifadә olunur?

•

Gәmi nәqliyyatında
Su nәqliyyatında
Hava nәqiyyatında
Dәmiryol nәqliyyatında
Boru nәqliyyatında

285 Bu nәqliyyat növünün xassәlәrinә aiddir: әn böyük әmәk tutumluluğu, manevr imkanlarının genişliyi,
yüklәrin “qapıdan qapıya” çatdırılması vә s.

•

Hava nәqıiyyatı
Avtomobil nәqliyyatı
Sәrnişin nәqliyyatı
Dәniz nәqliyyatı
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Logistik mәrkәzlәr

286 Tәyinatına görә aşağıdakı nәqliyyat növlәri mövcuddur?

•

Su nәqliyyat növü
Ümumi istifadәdә olan vә olmayan nәqliyyat növlәri
Hava nәqliyyatı
Bir istiqamәtli nәqliyyat növlәri
Idarә olunan nәqliyyat növü

287 Aşağıdakı nәqliyyat növlәrindәn hansına başlanğıc vә sonda müraciәt olunur?

•

Boru kәmәri nәqliyyatı
Avtomobil nәqliyyatı
Hava nәqliyyatı
Dәmiryolu nәqliyyatı
Su nәqliyyatı

288 Neft vә neft mәhsullarının daşınması üçün boru kәmәri nәqliyyatının digәr nәqliyyat növlәri ilә
müqatisәdә üstünlüklәrinә aşağıdakılar aid deyil?

•

Neft vә neft mәhsullarının doldurulması
Az hәcmdә yüklәrin daşınması, ekoloji vәziyyәtә mәnfi tәsir göstәrmәsi
Yüklәrin çay vә dәmir yolu vasitәsilә daşınması ilә müqayisәdә daşınma mәsafәsinin daha qısa olması
Böyük hәcmdә neft vә neft mәhsullarının daşınması hәyata keçirәn boru kәmәrlәrinin hәr yerdәn çәkilә bilmәsi
Nәqletmә prosesinin tam hermetikliyi sayәsindә neft mәhsullarının tam şәkildә saxlanmasının tәmin edilmәsi

289 Sәrnişin daşımalarında hava nәqliyyatının әsas üstünlüklәrindәn deyil?

•

Sәrnişinlәrin çatdırılmasının yüksәk sürәti, nәqliyyat vasitәsindә gedişin rahatlığı
Birbaşa üçuşlar sәrnişinlәrin çatdırılma sürәtini yüksәldir
Nisbәtәn az kapital qoyuluşu. Hava yolları, onların tikilmәsi vә ya istismar vәziyyәtindә saxlanması üçün xәrc
tәlәb etmirlәr
Üçuş zamanı sәrnişinlәrә göstәrilәn xidmәtlәrin kifayәt qәdәr yüksәk mәdәni sәviyyәsi
Sәrnişinlәrin zamanına qәnaәt, tәyyarәlәrin yüksәk texniki sürәti, birbaşa uçuşların uzunluğu

290 Logistik sistemdә avtomobil nәqliyyatının çatışqmazlıqları hesab olunmur:

•

Nәqliyyat növlәrinin içәrisindә әn әmәk tutumlu olması
Tәbiicoğrafi vә naviqasiya şәraitinlәn asılılıq. Naviqasiya dövrünün müddәti vә buz rejiminin mürәkkәbliyi
bununla müәyyәn olunur
Avtomobillәrә xidmәt göstәrilmәsinin madditexniki bazasının dәyәrinin nisbәtәn yuüxarı olması
Su vә dәmiryolu nәqliyyatı ilә müqayisәdә maya dәyәrinin nisbәtәn çox olması
Mövcud avtomobil yollarının kifayәt qәdәr uzun olmaması vә texniki cәhәtdәn pis vәziyyәtdә olması

291 Dәniz nәqliyyatının çatışmazlıqları hesab edilmir:

•

Yüklәrin saxlanması şәrtlәri
Dәniz yollarında uzun mәsafәlәrә daşımalar zamanı daşımanın maya dәyәri başqa nәqliyyat növlәri ilә
müqayisәdә daha aşağı olur
Dәniz kәnarlarında mürәkkәb liman tәsәrrüfatının tikilmәsinin zәruriliyi
Mәhsulların xarab olması
Dәniz nәqliyyatı üçün yaradılan bazadan istifadә

292 Logistikada nәqliyyat növlәrindәn hansı daha çox sürәtlidir?

•

Boru kәmәri nәqliyyatı
Hava nәqliyyatı
Avtomobil nәqliyyatı
Dәmiryolu nәqliyyatı
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Su nәqliyyatı

293 Bu nәqliyyat növünün xassәlәrinә aiddir: әn böyük әmәk tutumluluq, manevr imkanlarının genişliyi,
yüklәrin «qapıdan qapıya» çatdırılması vә s.

•

Boru kәmәri nәqliyyatı
Avtomobil nәqliyyatı
Hava nәqliyyatı
Dәmiryolu nәqliyyatı
Su nәqliyyatı

294 Tәyinatına görә aşağıdakı nәqliyyat növlәri mövcuddur?

•

Ümumi istifadәdә olan nәqliyyat, Şose nәqliyyatı
Çay nәqliyyatı
Hava nәqliyyatı, Boru kәmәri nәqliyyatı, Su nәqliyyatı
Ümumi istifadәdә olan nәqliyyat, Ümumi istifadәdә olunmayan nәqliyyat
Şose nәqliyyatı, dәmiryolu nәqliyyatı, avtomobil nәqliyyatı

295 Aşağıdakı nәqliyyat növlәrindәn hansına başlanğıc vә sonda müraciәt olunur?

•

Boru kәmәri nәqliyyatı
Avtomobil nәqliyyatı
Hava nәqliyyatı
Dәmiryolu nәqliyyatı
Su nәqliyyatı

296 Neft vә neft mәhsullarının daşınması üçün boru kәmәri nәqliyyatının digәr nәqliyyat növlәri ilә
müqayisәdә üstünlüklәrinә aşığıdakılar aid deyil?

•

Neft vә neft mәhsullarının doldurulması, daşınması vә boşaldılması әmәliyyatlarının tam avtomatlaşdırılması
Az hәcmlә yüklәrin daşınması, ekoloji vәziyyәtә mәnfi tәsir göstәrmәsi
Yüklәrin çay vә dәmir yolu vasitәsilә daşınması ilә müqayisәdә daşınma mәsafәsinin daha qısa olması
Böyük hәcmdә neft vә neft mәhsullarının daşınması hәyata keçirәn boru kәmәrlәrinin hәr yerdәn çәkilә bilmәsi
Nәqletmә prosesinin tam hermetikliyi sayәsindә neft mәhsullarının tam şәkildә saxlanmasının tәmin olunması

297 Sәrnişin daşımalarında hava nәqliyyatının әsas üstünlüklәrindәn deyil?

•

sәrnihinlәrin zamaına qәnaәt, tәyyarәlәrin yüksәk texniki sürәti, birbaşa uçuşların uzunluğu
Nisbәtәn az kapital qoyuluşu. Hava yolları, onların tikilmәsi vә ya istismar vәziyyәtindә saxlanması üçün xәrc
tәlәb etmirlәr
Uçuş zamanı sәrnişinlәrә göstәrilәn xidmәtlәrin kifayәt qәdәr yüksәk mәdәni sәviyyәsi
Sәrnişinlәrin çatdırılmasının yüksәk sürәti, nәqliyyat vasitәsindә gedişin rahatlığı
Birbaşa uçuşlar sәrnişinlәrin çatdırılma sürәtini yüksәldir

298 Avtomobil nәqliyyatının çatışmazlıqlarına aid deyil:

•

Nәqliyyat növlәrinin içәrisindә әn әmәk tutumlu olması
Tәbiicoğrafi vә naviqasiya şәraitindәn asılılıq. Naviqasiya dövrünün müddәti vә buz rejiminin (yolların tam vә
qismәn donması) mürәkkәbliyi bununla müәyyәn olunur
Avtomobillrә xidmәt göstәrilmәsinin madditexniki bazasının dәyәrinin nisbәtәn yuxarı olması
Su vә dәmir yolu nәqliyyatı ilә müqayisәdә maya dәyәrinin nisbәtәn çox olması
Mövcud avtomobil yollarının kifayәt qәdәr uzun olmaması vә texniki cәhәtdәn pis vәziyyәtdә olması

299 Logistikada dәniz nәqliyyatının çatışmamazlığı deyil:

•

Yüklәrin daşınma müxtәlifliyi
Dәniz yollarında böyük mәsafәlәrә daşımalar zamanı daşımanın maya dәyәri başqa nәqliyyat növlәri ilә
müqayisәdә daha aşağı olur
Dәniz kәnarlarında mürәkkәb liman tәsәrrüfatının tikilmәsinin zәruriliyi
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Tәbiicoğrafi vә naviqasiya şәraitindәn asılılıq
Dәniz nәqliyyatından böyük mәsafәlәrdә istifadә olunması daha qәnaәtlidir

300 Hansı nәqliyyat növü daha ucuz yükdaşımaları hәyata keçirir:

•

Boru nәqliyyatı
Su nәqliyyatı
Dәmir yolu nәqliyyatı
Avtomobil nәqliyyatı
Hava nәqliyyatı

301 Әlavә nәqliyyat xәrclәrinә aiddir:

•

İnformasiya konsaltinq xidmәti göstәrilmәsi üzrә xәrclәr
İnzibati işçilәrin saxlanılması xәrclәri
ӘDV, aksiz, gömrükdә anbar xәrclәri
Gömrük rüsumu, lisenziya yığımları
Gömrük sәnәdlәşdirilmәsi xәrclәri

302 Nәqliyyat tarifi nәdir:

•

Bütün cavablar düzdür
Yük vә sәrnişin daşınmasına alınan ödәnişdir
Nәqliyyat logistikasında olan xәrclәrdir
Yüklәrin daşınmasına çәkilәn xәrclәrdir
Cavabların heç biri düz deyil

303 Hansı nәqliyyat növü yüklәri «qapıdan qapıya» daşıya bilәr:

•

Boru kәmәri nәqliyyatı
Avtomobil nәqliyyatı
Dәmir yolu nәqliyyatı
Su nәqliyyatı
Hava nәqliyyatı

304 Konteynerlәr yük vahidlәrinin daşınması üçün tәtbiq olunan digәr nәqliyyat avadanlıqlarından aşağıdakı
hansı әlamәtlәrә görә fәrqlәnmir:

•

Yüklәrin tez boşaldılması vә ya yüklәnmәsini tәmin edir
İnformasiyaların işlәnmәsi vә ötürülmәsinә görә
Әmәliyyatların istifadәsi tәkrartәkrar istifadә üçün kifayәt qәdәr sadәdir
Metaldan hazırlanır, sabit ölçülüdür vә mәhsulların fiziki bölüşdü rülmәsi әmәliyyatlarında tәkrartәkrar istifadә
üçün kifayәt qәdәr sadәdir
Yüklәrin aralıq mәrhәlәlәrdә yüklәnmәsi vә ya boşaldılmasına yol vermәdәn konteynerlәrin konstruksiyası
onların bir vә ya bir neçә nәqliyyati növündә daşınması üçün xüsusi quraşdırılmışdır

305 Nәqliyyat sistemlәri logistikasında qablaşdırma әsasәn aşağıdakı funksiyalardan hansını yerinә yetirmir?

•

Mәhsulların satışı üçün optimal vahidlәrin (hәcm vә çәki) yaradılması
Anbardaxili әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi
Logistik servis mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsinә tәsir göstәrilmәsi
Mәhsulların әtraf mühitin neqativ tәsirindәn mühafizә edilmәsi
Saxlanma vә daşınma zamanı mәhsul itkilәrinin qarşısının alınması

306 İntermodal daşımalar:

•

İki Nәqliyyat növündәn, mәsәlәn, dәmir yoluavtomobil, çay nәqliyyatıavtomobil, dәnizavtomobil vә s.dәn
istifadә etmәklә hәyata keçirilir
Bir neçә dövlәtin әrazisindәn, vahid fraxta dәrәcәlәrinin tәtbiqi ilә bir nәqliyyat sәnәdi üzrә operator tәrәfindәn
rәhbәrliyi hәyata keçirilәn «qapıdan qapıya» qarışıq yükdaşımalardır
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Bir nәqliyyat növü ilә, mәsәlәn, avtomobillә hәyata keçirilir
Bir nәqliyyat növü yüklәri daşıyır, digәr nәqliyyat növlәri isә ilkin nәqliyyat növünün nәqletmә ilә bağlı
göstәrdiyi xidmәtin haqqını ödәyәn müştәri kimi çıxış edirlәr
Nәqletmә iki növdәn artıq nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadә olunması nәzәrdә tutulur

307 Multimodal daşımalarda:

•

Bir nәqliyyat növü yüklәri daşıyır, digәr nәqliyyat növlәri isә ilkin nәqliyyat növünün nәqletmә ilә bağlı
göstәrdiyi xidmәtin haqqını ödәyәn müştәri kimi çıxış edirlәr
Bir neçә dövlәtin әrazisindәn, vahid fraxta dәrәcәlәrinin tәtbiqi ilә bir nәqliyyat sәnәdi üzrә operator tәrәfindәn
rәhbәrliyi hәyata keçirilәn «Qapıdan qapıya» qarışıq yükdaşımalardır
Әn azı iki nәqliyyat növü ilә, vahid nәqliyyat sәnәdi әsasında, vahid nәqliyyat tarifi ilә adәtәn dövlәt daxilindә
hәyata keçirilir
Nәqletmә iki növdәn artıq nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadә olunması nәzәrdә tutulur
İki nәqliyyat növündәn, mәsәlәn, dәmir yoluavtomobil, çay nәqliyyatıavtomobil, dәnizavtomobil vә s.dәn
istifadә etmәklә hәyata keçirilir

308 Unimodal nәqletmәdә:

•

İki nәqliyyat növündәn, mәsәlәn, dәmir yoluavtomobil, çay nәqliyyatıavtomobil, dәnizavtomobil vә s.dәn
istifadә etmәklә hәyata keçirilir
Bir nәqliyyat növü ilә, mәsәlәn, avtomobilә hәyata keçirilir
Nәqletmә iki növdәn artıq nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadә olunması nәzәrdә tutulur
Bir nәqliyyat növü yüklәri daşıyır, digәr nәqliyyat növlәri isә ilkin nәqliyyat növünün nәqletmә ilә bağlı
göstәrdiyi xidmәtin haqqını ödәyәn müştәri kimi çıxış edirlәr
Vahid fraxta dәrәcәlәrinin tәtbiqi ilә bir nәqliyyat sәnәdi üzrә operator tәrәfindәn rәhbәrliyi hәyata keçirilәn
«qapıdan qapıya» qarışıq yükdaşımalar qәbul edilmişdir

309 Bir sistem kimi nәqliyyat iki alt sistemdәn ibarәtdir:

•

Mikro sistem
Ümumi istifadә olunan vә ümumi istifadә olmayan nәqliyyat sistemi
Polimodal sistem
Makro sistem
Mono modal nәqliyyat sistemi

310 Nәqliyyat növünün seçilmәsinә tәsir edәn amil deyil:

•

Nәqliyyatın yükgötürmә qabiliyyәti
Tәhlükәsizlik әmsalı
Yükdaşımaların qiymәti
Yükdaşımaların sürәti
Yükdaşımaların hәcmi

311 Nәqliyyat tarifinin formalaşmasına tәsir göstәrmәyәn amil hansıdır?

•

Yükdaşımaların sürәti
Müәssisәnin strategiyası
Mәsafә
Nәqliyyatın yükgötürmә gücü
İstehsal gücü

312 Saxlama texnikasına aid edilir:

•

Hazır mәhsul anbarında mәmulatların qәbulu vә saxlanması sistemi
Anbar işçilәrinin fәrdi imkanları
Mәmurların saxlanmasının tәmin edilmәsinә istiqamәtlәnmiş tәdbirlәr kompleksi
Yüklәrin saxlanması vә yerlәşdirilmәsi qayda vә üsulları
Baza vә anbarların texniki vasitәlәri

313 Saxlama şәraiti dedikdә bunlar başa düşülür:
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•

İstehsal ehtiyatları andarlarında yaradılan temperatur vә s. rejimi
Әmtәәlәri әhatә edәn mühit: temperatur, nәmlik, işıqlama, qazlaşma, vibrasiyalar vә s.
Әmtәәlәrin (yüklәrin) qәbul edilmәsi, yerlәşdirilmәsi, kәmiyyәt vә keyfiyyәt üzrә qәbul edilmәsi sistemi
Materialların saxlanılması mühiti
Yüklәrin saxlanılmasını tәmin edәn amillәr kompleksi

314 Tranzit mәhsulgöndәrmәlәr nәdir?

•

Müxtәlif daşımaların yerinә yetirilmәsi
İstehsalçıtopdan ticarәtpәrakәndә ticarәtistehlakçı
Mәhsul vә material vasitәçilәrin anbarından gönlәrilir
Logistikada tranzit mәhsul göndәrmәlәr yoxdur
Mәhsul vә material vasitәçilәrin anbarına daxil olmadan hәyata keçirilir

315 Logistikada nәqliyyat növlәrinә aid deyil:

•

Boru kәmәri nәqliyyatı
Dәmiryolu nәqliyyatı
Hava nәqliyyatı
Magistral nәqliyyatı
Avtomobil nәqliyyatı

316 Adları çәkilәn nәqliyyat vasitәlәrindәn biri әn aşağı әmәk mәhsuldarlığına malikdir:

•

Su nәqliyyatı
Avtomobil nәqliyyatı
Hava nәqliyyatı
Dәmiryolu nәqliyyatı
Boru kәmәri nәqliyyatı

317 Firmanın anbarları aşağıdakı hansı әlamәtlәrә görә tәsniflәşdirilir:

•

Çevik anbar sisteminә görә
Saxlanılan materialın tәyinatı, növü, binanın yerlәşmәsi vә fәaliyyәt miqyasına görә, odadavamlılıq dәrәcәsinә vә
mülkiyyәt növünә görә
İstehsalın tәşkilinә görә
Nәqliyyatın növlәrinә görә
Tәdarükat sifarişlәrinin yerinә yetirilmәsinә görә

318 Tramp daşımaları nәdir?

•

Ağır tonnajlı avtomobillәrin istifadәsi
Su nәqliyyatı ilә qeyri müntәzәm aparılan daşımalardır, başqa sözlә çarter daşımalarda bәzәn adlanır
Avtomobil nәqliyyatı ilә daşıma növüdür
Su nәqliyyatı ilә neft daşımasına tranp daşımalar deyilir
Әsasәn hava nәqliyyatında sәrnişin daşımasında istifadә edilir

319 Xәtti vә tramp daşımalar hansı nәqliyyat növündә istifadә olunur?

•

Boru kәmәri nәqliyyatında
Su nәqliyyatında
Avtomobil nәqliyyatında
Dәmiryolu nәqliyyatında
Hava nәqliyyatında

320 Nәqliyyat sistemlәri logistikasının inkişaf sәviyyәsinә görә aşağıdakı dövlәtlәrdәn hansı daha
qabaqcıldır:
Türkiyә

•
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•

Hollandiya
Russiya
Azәrbaycan
Gürcüstan

321 Nәqliyyat vasitәlәrinin seçilmәsinә tәsir edәn amillәr hansılardır:

•

Anbar avadanlıqları
Nәqliyyat vasitәsinin mәhsuldarlığı
Yükqaldırma әmsalı
Yürüş әmsalı
Yük vahidinin hәcmi

322 İstehlakçılara mәhsulların göndәrilmәsi qrafiki özündә nәyi birlәşdirir?

•

İnformasiyanın işlәnmәsini
Nәqletmә prosesinin әlverişli tәşkili planını
Hәrәkәt edici heyyәtdәn sәmәrәli istifadәni
İstehlakçılara mәhsulların çatdırılmasını
Axınların istiqamәtini

323 Nәqliyyat sistemlәrinin logistikaya tәsir göstәrәmәyәn amili hansıdır?

•

Yanacaq vә digәr material resurslarının qiymәti
Axınların idarә edilmәsi
Mәhsul istiehsalı hәcmindә baş verәn dәyişikliklәr
Elmitexniki tәrәqqi
Nәqliyyatda struktur dәyişikliklәr

324 Nәqliyyat sistemlәrinin logistikasında ehtiyatlar nәyә xidmәt göstәrir?

•

İnformasiya axınlarının idarә edilmәsinә
İstehsal, nәqliyyat vә satış arasında bufer zonasının yaradılmasına
Mәhsulların hazırlanmasına
Material axınlarının hәrәkәti ilә bağlı xәrclәrin kompensasiyasına
Material axınlarının idarә edilmәsinә

325 Logtstikanın strukturuna daxil olan bütün fәaliyyәt sahәlәri hansılardır?

•

Tәkrar istehsal
Ehtiyatlar, andarlaşdırma, nәqliyyat, informasiya, tәdarükat
Anbarlaşdırma vә anbar daxili emal
Mәhsulların nәqledilmәsi vә ehtiyatlar
İnformasiya, istehsala xidmәt edәn kadrlar

326 Aşağıdakı amillәr yüklәrin saxlanılmasına tәsir göstәrmir:

•

Kimyәvi tәsir
Sosial muhit
Temperatur
Tәbii mühit
Rütübәtlik

327 Nәqliyyat növlәrinin arasında әn sürәtlidir. Uşaq vә yolları olmayan rayonlara yüklәri çatdırmağa
malikdir:

•

Hava nәqliyyatı
Dәmiryolu nәqliyyatı
Boru kәmәri nәqliyyatı
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Su nәqliyyatı
Avtomobil nәqliyyatı

328 Hansı amil nәqliyyat tarifinin formalaşmasına tәsir göstәrmir (bütün nәqliyyat növlәrindә):

•

Yükdaşımaların sürәti
Müәssisәnin strategiyası
Mәsafә
Nәqliyyat vahidinin yük götürmә amili
Yüklәrin hәcmi

329 Nәqletmә zamanı yüklәrin qorunmasının әn tipik metodu deyil:

•

Nәqliyyat vasitәsinin sıx yüklәnmәsi
Yüklәrin boş (biribirindәn aralı) yığılması
Kәmәr
Strop
Amortizasiya yaradan altlıqlar

330 Fiata Assosiasiyası kimlәri birlәşdirir?

•

Dәmiryol idarәsini
Beynәlxalq bazarda fәaliyyәt göstәrәn ekspelitorları
Aviaşirkәtlәri
Su nәqliyyatı müәssisәlәri
Logistika tәdris edәn tәhsil müәssisәlәrini

331 Stividor şirkәtlәri:

•

Ekspeditorların birliyi
Limanda yanalma әrazisinә malik, yüklәmәboşaltma işlәri aparan operator
İntermodal daşımalar hәyata keçirәn şirkәtlәr
Qarışıq daşımalar hәyata keçirәn şirkәtlәr
Multimodal daşımalar hәyata keçirәn şirkәtlәr

332 Konosamentin strukturunda әks olunmur:

•

Yük göndәrәnin adı, yük sahibini n adı
Gömrük komitәsi tәrәfindәn qoyulan rüsumun dәyәri
Konosamentin nömrәsi, yük göndәrәn haqqında informasiya
Nәqliyyat müәssisәsinin adı çap şәkilindә
Gәminin adı, yüklәmә limanı, boşalma limanı, yükün mәzmunu, Konosamentin sayı

333 Konosament hansı nәqliyyat növünün sәnәdidir?

•

Mәhsulların nomenklatura sәnәti
Konosament – dәniz nәqliyyatı vasitәsi üçün malın sahiblik hüququnu tәsdiq edәn kapitan tәrәfindәn yüklәrin
qәbulunu göstәrәn, yük nәqliyyat sәnәdidir
Alqısatqı üzrә hüquqi sәnәddir
Avtomobil nәqliyyatının yük qaimәsi
Nәqliyyat daşımasının növü

334 Konteynerlәrin daşınması sistemi «Abroll»un müsbәt xüsusiyyәtlәri

•

Daşımalar xüsusi avadanlıqlar vә xüsusi tәyinatlı işçi qrupu tәlәb edir
Stasional yüklәmә vә boşalma avadanlığı tәlәb olunmur, avtomobil vә dәmiryol daşımaları üçün uyğunlaşdırılıb
Bu daşımalar böyük tәlәbat var vә yüklәrin çatdırılması çox sürәtlә aparılır
Daşınmalar «qapıfdan qapıya» aparılır
Bu daşımalar uzun müddәt tәlәb edir
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335 Konteynerlәrin daşınması sistemi «Abroll» ilk dәfә hansı dövlәtdә tәtbiq olunmuşdur?

•

Hollandiyada
İçveçrәdә
Türkiyәdә
ABŞda
Russiyada

336 İSO standartlarına uyğun olaraq hansı növ konteynerlәr istifadә olunur?

•

75 funtluq konteynerlәr
20 funtluq konteynerlәr
3 funtluq konteynerlәr
5 kv. metirlik konteynerlәr
100 funtluq konteynerlәr

337 Dünyanın әsas üç dәniz limanını göstәrin:

•

Roti, Sinqapur, Roterdam
Şanxay, Sinqapur, Roterdam
Vaşinqton, Sinqapur, Kotka
Bakı, Reterburq, Hamburq
Barselona, Kostanza, İstanbul

338 Rolker gәmilәr nә daşımaq üçün mövcuddur

•

Qırıcı tәyarәlәri daşımaq üçün istifadә olunur
Digәr nәqliyyat vasitәlәrinin daşınması üçün istifadә olunur
Sәrnişin daşımalarda geniş istifadә olunur
Neft daşmağa istifadә olunur
Tez xarab olan mәhsulların daşınması üçün istifadә olunur

339 Nәqliyyat sistemlәrindә taranın aşağıdakı növlәri var:

•

İlkin qablaşdırma
İstehlakçı vә nәqliyyat tarası
Sәnaye vә nәqliyyat tarası
Marketinq vә istehlakçı tarası
Loqistik vә istehsal tarası

340 Beynәlxalq Aviasiya Nәqliyyatı Assosiasiyası necә adlanır?

•

İCAO
FİDEX
İNCOTERMS
İATA
FİATA

341 Yükdaşıma zamanı nәqliyyat xәrci daşımanın mәsafәsinә görә proporsional …

•

Çox aşağı olur
Artır
Sabit qalır
Azalır
Maksimal olur

342 İstehsal logistikasına aid olan logistik idarәetmә prinsiplәrindәn doğru olanı seçin:
Material axınlarının istiqamәtlәri

•
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•

Mәhsulgöndәrәnlәrә ümumi tәsәrrüfat tәrәfdaşı kimi baxılır
Nәqliyyatın seçilmәsi
Mәhsulların qablaşdırılması
İnformasiyanın ötürülmәsi

343 Logistik idarәetmәyә aid olan istehsalın idarә edilmәsi prinsiplәrindәn hansı doğrudur?

•

Anbar mәhsulgöndәrmәlәri
İstehlakçıların düzgün seçilmәsi
Aralıq vasitәçilәr
Artıq ehtiyatdan imtina edilir
Tranzit mәhsulgöndәrәnlәr

344 Әnәnәvi idarәetmә prinsiplәrinә aid olan istehsalın idarә edilmәsi növlәrindәn birini seçin:

•

Bazarda әrazisahә oriyentasiyasının dәyişilmәsi
Iri, strateji әhәmiyyәtli sifarişlәrin әldә edilmәsi vә ya itirilmәsi
Mәhsulgöndәrәnlәrә müqavilә iştirakçısı kimi baxılır
Hazır mәhsul istehsalında çeşid dәyişkәnliyinin baş vermәsi
Istehsalın diversifikasiyası

345 İstehsalın idarә edilmәsinin әnәnәvi idarәetmә prinsiplәrinә aid olanlardan birini seçin

•

Taraların yerlәşdirilmәsi
Nәqliyyatın intensivlәşdirilmәsi
Avadanlığın boş dayanması halları minimumlaşdırılır
Müsabiqә ticarәtinin keçirilmәsi
Eşolanlaşdırılmış kanalın seçilmәsi

346 İstehsal logistikasında әnәnәvi idarәetmә prinsiplәrinә aiddir:

•

Normalar müәyyәnlәşdirilir
Material axınları idarә edilir
Maksimum iri partiyalarla mәhsul istehsal edilir
Anbar әmәliyyatları yerinә yetirilir
Nәqliyyat seçilir

347 Әnәnәvi idarәetmәyә aid olan istehsalın idarә edilmәsi prinsiplәrindәn doğru olanı seçin:

•

İstehsal mәrhәlәsindә maddi axın
Qaydalara әmәl etmә
Hazır mәhsulun reallaşdırması mәrhәlәsindә maddi axın
Kompyuter informasiya tәminatı
Hazırlanan mәhsul nomenklaturası minimumdur

348 İstehsalın idarә edilmәsinin әnәnәvi idarәetmә prinsiplәrinә aid olanlardan birini seçin

•

Nәqliyyat seçilir
Normalar müәyyәnlәşdirilir
Material axınları idarә edilir
“Yaman gün” üçün maksimum ehtiyat yaradılır
Anbar әmәliyyatları yerinә yetirilir

349 Müәssisәnin әldә etmiş olduğu göstәricilәri nәzәrә almaqla müәyyәn edilir. Bu hansı normadır?

•

Illik normalar
Maddi mәsrәf norması
Fәrdi mәsrәf
Perspektiv normalar
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Tranzit norma

350 Logistikada istehsal bölmәlәrinә aid olan madditexniki tәminata aid hansı tәchizat formalarından biri
verilmişdir?

•

Tranzit tәchizat sistemi
ehtiyatların yaradılması
firmaların logistik konsepsiyası
material ehtiyatlarının fiziki bölgüsü prosesinin tәkmillәşdirmәsi
edilmiş xeyirlәrә mülkiyyәt hüququnun bölgüsü

351 İstehsal bölmәlәrinin madditexniki tәminatı zamanı tәchizat formalarından hansı doğrudur?

•

hazır mәhsulun qablaşdırılması
xidmәtin göstәrilmәsi
Qeyrimәrkәzlәşdirilmiş tәchizat sistemi
maliyyә axınlarının idarә edilmәsi
informasiya axınlarının toplanması

352 Aşağıda istehsal bölmәlәrinin madditexniki tәminatı zamanı hansı tәchizat formalarından biri
verilmişdir?

•

Aktiv tәchizat sistemi
daha sürәtli daşımalar
belә bir tәsniflәşdirmә mövcud deyil
mәhsulgöndәrәnlәrin fәaliyyәtindәn asılı olaraq mәhsulgöndәrmәlәr
yüklәrin daşınma müddәtinә görә

353 İstehsal bölmәlәrinin madditexniki tәminatı zamanı neçә tәchizat formasını fәrqlәndirirlәr?

•

2
5
9
3
6

354 İstehsal logistik alt sisteminin formalaşması üçün mühüm tәsiedici amil hansıdır?

•

Istehsal avadanlıqları
İstehsalın kostomizasiyası
Tәdarükat
İstehsalın gücü
Satışın hәcmi

355 Aşağıdakılardan hansı inteqrativ formada olan istehsal logistikasının әsas funksiyalarındandır?

•

Kommersiya tәdbirlәrinin müәyyәn edilmәsi
Hazır mәhsulun maya dәyәrinә nәzarәt edilmәsi
Satış hәcminin proqnozlaşdırılması
Yalnız dövlәtin strateji mәqsәdlәrinin nәzәrә alınması
Vahid tәdarükat planının tәrtib edilmәsi

356 İstehsal logistikasında inteqrativ formada verilmiş әsas funksiyalardan hansı doğrudur?

•

Mәhsul vahidinә çәkilәn xәrclәrdә tәhlil
İstehsal yeniliklәrinin hazırlanması vә praktiki hәyata keçirilmәsindә iştirak etmәk
Mәhsulların faydalılıq dәrәcәsinә görә qiymәtlәrin tәhlili
Görülmüş işlәr vә yerinә yetirilmiş xidmәtlәrin ümumi dәyәrinә әsasәn xәrclәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Analoji mәhsulların qiymәtlәrinin yüksәlmәsi zamanı tәhlil
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357 İnteqrativ formada istehsal logistikasının әsas funksiyalarından biri hansıdır?

•

düzgün nәqliyyat növünün seçilmәsi
Kәmiyyәt vә keyfiyyәt parametrlәri üzrә hazır mәhsullara nәzarәt
Tәdarükat bazarının axtarılması
Mәhsulgöndәrәnlәrin sifarişlәrinin qәbulu
göstәrdiklәri xidmәtin keyfiyyәti

358 İstehsal logistikasında әsas vәzifәlәrdәn doğru olan birini seçin:

•

Ehtiyatların sәviyyәsi nәzәrә alınmamalıdır
Istehsalçı firmanın imici nәzәrә alınmamalıdır
İstehlakçıların sifariş paketlәrinә uyğun tәlabatlarını dolğun ödәmәk şәrtilә mәhsulların maya dәyәrini aşağı
salmaqdan ibarәtdir
Mәqsәd yalnız logistik servisin hәyata keçirilmәsidir
Tәchizatçıların tәklif etdiyi müqavilә şәrtlәri qәbul edilmәlidir

359 İstehsal logistikasının әsas mәqsәdindәn irәli gәlәn vәzifәlәrdәn birini seçin:

•

Tәchizatçıların tәklif etdiyi qiymәtlәri nәzәrә almamaq
İstehsal güclәrinin tam yüklәnmәsinә nail olmaqla dövriyyә vәsaitlәrinin dövr sürәtini artırmaq
Yalnız әsas tәchizatçıların maraqlarını nәzәrә almaq
Mәhsulgöndәrәnlә şirkәtin ümumi iqtisadi mәnafelәrin üstüstә düşmәsinә nail olmamaq
Tәchizatçıların mütәmadi ziyarәt edilmәsi vә onların auditini aparmaq

360 İstehsal prosesinin konkret tәlabatının ödәnilmәsinә yönәldilmiş mütәrәqqi tәminat formaları
hansılardır?

•

Tәdarüküt
Materiallara tәlabatın planlaşdırılması sistemi
Anbar
Nәqliyyat
İnformasiya

361 İstehsal logistikasının tәşkilindә hansı konsepsiyalardan istifadә edilir?

•

DRP
itәlәmә vә dartma
KANBAN
JİT
MRP

362 Çevik istehsal modulu nәdir?

•

Kәsici alәtlәrin sınması vә nәticәdә zәruri materialların istehsal istehlakına hazırlanması әmәliyyatlarının
vaxtında icra edilmәmәsi
Avtomatlaşdırılmış sistemin tәrkib hissәsi olmaqla әlahiddә fәaliyyәt göstәrir
Mәhsul buraxılışı hәcminin, habelә sifariş partiyasının kәmiyyәtini xarakterizә edәn material axınlarının
ölçüsünün dәyişmәsi
Bazar tәlәbinә müvadiq olaraq mәhsul çeşidinin yenilәşdirilmәsi
Istehsal sahәlәrindә fasilәlәrin yaranması, әsas vә kömәkçi avadanlıqların istehsaldan çıxarılması

363 Әmәk resursları vә istehsal güclәri üzrә daxili ehtiyatların yaradılması yolu ilә tәmin edilir. Bu hansı
keyfiyyәtdir?

•

Zaman çevikliyi
Kәmiyyәt çevikliyi
Tәdarükatın tәminatı
Keyfiyyәt çevikliyi
Maliyyә әmәliyyatları
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364 İşçi heyәtinin peşәkarlıq sәviyyәsinin yüksәldilmәsi vә çevik istehsal sistemlәrinin yaradılması hesabına
әldә edilir. Bu hansı keyfiyyәtdir?

•

Istehsal çevikliyi
Keyfiyyәt çevikliyi
Anbar çevikliyi
Kәmiyyәt çevikliyi
Nәqliyyat çevikliyi

365 İstehsalın tәşkili vә idarә edilmәsindә hansı konsepsiyalar var?

•

MRP, MRP1
itәlәmә vә dartma
dәqiq vaxtında
әnәnәvi vә logistik
KANBAN

366 Normalalaşdırma nәdir?

•

Әsas istehsalda material resurslarından istifadәyә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
Canlı vә keçmiş әmәyin ictimai zәruri mәsrәfinin elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış plan ölçüsünün müәyyәn
edilmәsidir.
Yüklәmәboşaltma vә nәqliyyat vasitәlәrinә tәlabatın hesablanması, onların iş qrafiklәrinin marşrutlarının tәyin
edilmәsin
Material resurslarının istehsal sahәlәrinә çatdırılması limitlәrinin vә qrafiklәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Çatdırılacaq mәhsul partiyası hәcminin hesablanmasını

367 İstehsalçı müәssisәlәrdәn bir sifarişlә bir ünvana çatdırılacaq material resurslarının minimum miqdarı
nәzәrdә tutulur.Bu nәdir?

•

Informasiya norması
Tranzit norması
Aktiv tәchizat sistemi
Anbar tәchizat forması
Nәqliyyat norması

368 Sәnaye müәssisәlәri xammal vә digәr istehsaltexniki tәyinatlı mәhsullarla hansı formada tәchiz edirlәr:

•

Qeyriaktiv forma
Anbar vә tranzit formada
Aktiv forma
Nәqliyyat forması
Qeyrimәrkәzlәşdirilmiş forma

369 Dәstәdәki hissәlәrin emal edilmәsi üçün texnoloji sistemdә yerinә yetirilәn müxtәlif әmәliyyatların eyni
vaxtda hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur. Bu hansı formadır?

•

Konstruktiv
Paralel
Qarışıq
Ardıcıl
Sistemli

370 Әmәliyyatların әlaqәlәndirilmәsinin ardıcıl forması nә ilә xarterizә olunur?

•

Müәssisәnin vә onun istehsal bölmәlәrinin әsas fәaliyyәtlәri üzrә sifarişlәrin tәyin edilmәsi ilә
Istehsal olunacaq hazır mәhsulların konstruksiyasının mürәkkәblik dәrәcәsi vә әmәk tutumu
Mәhsulların hazırlanmasında istifadә olunan texnoloji proseslәrin mütәrәqqilik dәrәcәsi,
Mәhsul istehsalı prosesindә hәr bir sonrakı әmәliyyat, texnoloji sistemdә ixtiyari әvvәlki әmәliyyatdan sonra icra
olunur
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Konkret istehsal şәraitindә istehsalın vә әmәyin tәşkili, mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması sәviyyәsi,

371 İstehsal prosesindә yerinә yetirilәn әmәliyyatların әlaqәlәndirilmәsinin hansı tiplәri var?

•

fasilәlәr vaxtı, birtәrәfli
ardıcıl, paralel, ardıcılparalel
fasilәli, sinxron, qarışıq
qarışıq, ikitәrәfli, birtәrәfli
paralel, işvaxtı

372 İstehsal prosesindә yerinә yetirilәn әmәliyyatların әlaqәlәndirilmәsinin neçә tipi var?

•

7
6
9
3
5

373 İstehsal tsiklinin uzunluğu hansı amillәrdәn asılıdır:

•

Anbar çevikliyindәn
İstehsal olunacaq hazır mәhsulların konstruksiyasının mürәkkәblik dәrәcәsi vә әmәk tutumu, müәssisәnin iş rejimi
Makrologistik sahәlәrdәn
Sistemli yanaşma
Mikrologistik sahәlәrdәn

374 İstehsal tsiklini ayırırlar:

•

Texnoloji çevikliyә
iş vaxtı vә fasilәlәr vaxtına
Avadanlıqlar sisteminin çevikliyinә
Makro vә mikro sahәlәrә
Çeşid çevikliyi

375 İstehsal tsiklini neçә hissәyә ayırırlar:

•

8
2
7
5
3

376 Mәhsul istehsalı zamanı xammalın vә s istehsala cәlb edilmәsi müddәti ilә hazır mәhsulun alınmasına
qәdәr olan müddәt arasında vaxt intervalı nәzәrdә tutulur. Bu nәdir?

•

Anbar tsikli
İstehsal tsikli
Nәqliyyatın tipi
Istehsalın tipi
Ehtiyatlar tsikli

377 Geniş nomenklaturalı vә çeşidli mәhsullar istehsal edilir vә onların hazırlanması әksәr hallarda
tәkrarlanmır. Bu istehsalın hansı tipidir?

•

Nomenklaturalı
Fәrdi
Ardıcıl, paralel
Kütlәvi
Mövsümi
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378 Müәssisә nisbәtәn geniş nomenklaturada mәhsul istehsal edir vә hәmin proses müәyyәn vaxtdan bir
tәkrarlanır. Bu istehsalın hansı tipidir?

•

Nisbi
Seriyalı
Uzun müddәtli
Daimi
Qarışıq

379 Müәssisә mәhdud vә daima tәkrarlanan nomenklaturada mәhsul istühsalını hәyata keçirir. Bu istehsalın
hansı tipidir?

•

Fәrdi
Kütlәvi
Ardıcıl
Seriyalı
Paralel

380 Mәhsul istehsalının kütlәvilik dәrәcәsinә görә istehsalın tәşkilininin hansı tiplәrini fәrqlәndirirlәr?

•

Çevik, qarıcıq, fәrdi
Kütlәvi, seriyalı, fәrdi
Kütlәvi, izomorf, qarışıq
Maddi, model, seriyalı
Adi, fәrqli, qarışıq

381 İstehsalın tәşkilatitexniki vә iqtisadi xüsusiyyәtlәrinin mәcmusu nә adlanır?

•

Nәqliyyat ehtiyat tipi
İstehsalın tipi
Seriyalı istehsal
Fәrdi istehsal
Kütlәvi istehsal

382 Sığorta ehtiyatı istehsal logistikasında hansı hallarda yaradılır:

•

İstehsal itkilәrinә yol verildikdә
Avadanlıqlar istismardan çıxdıqda vә istehsalda zay mәhsul aşkar olduqda
Tәlәbdәn artıq texnoloji ehtiyat yarandıqda
Yükdaşımaların hәyata keçirilmәsi zamanı
Mәhsullar qablaşdırıldıqda

383 Baxılan zaman kәsiyindә bir yerdәn digәrinә vә ya bir istehsal sexindәn digәrinә ötürülmә prosesindә
yerlәşir. Bu hansı ehtiyat növüdür?

•

Dövriyyә ehtiyatı
nәqliyyat ehtiyatı
Cari ehtiyat
Zәmanәt ehtiyatı
Sığorta ehtiyatı

384 İşin fasilәsizliyini tәmin etmәk mәqsәdilә işçi yerlәrindә yaradılan hissәlәr vә ya yığım vahidlәri üzrә
ehtiyatları özündә birlәşdirir. Bu hansı ehtiyat növüdür?

•

әmtәә ehtiyatı
dövriyyә ehtiyatı
Cari ehtiyat
Keçici ehtiyat
Mövsümi ehtiyat
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385 Bilavasitә emal vә ya nәzarәtdә yerlәşәn hissәlәr, qovşaqlar vә ya yığım vahidlәri başa düşülür.Bu hansı
ehtiyat növüdür?

•

Istehsal ehtiyatı
tәlәbdәn artıq texnoloji ehtiyat
Dövriyyә ehtiyatı
Sığorta ehtiyatı
Nәqliyyat ehtiyatı

386 Logistikada tәyinatına görә tәlәbdәn artıq mәhsullar tәsnif edilir:

•

Dövriyyә, paralel
texnoloji, dövriyyә, nәqliyyat, sığorta
Texnoloji, ardıcıl, dövriyyә
Ardıcıl, paralel, qarışıq
Sığorta, nәqliyyat, qarışıq

387 İstehsal logistikasının әsas funksiyalarına hansı amil aid deyil?

•

Istehsalın operativ idarә edilmәsi vә istehsal tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsinin tәşkili
Anbarlarrın intensivlәşdirilmәsi
Müәssisәnin istehsal sahәlәri vә iş yerlәri, habelә digәr struktur bölmәlәri üçün istehsal tapşırıqları üzrә plan
– qrafiklәrin işlәnib hazırlanması
Konkret hazır mәhsullara istehlakçı sifarişlәri vә bazar tәlabatının proqnozlaşdırılması әsasında istehsalın
planlaşdırılması vә tәşkili
Tәchizat vә satış xidmәti şöbәlәri ilә razılaşdıqdan sonra mәhsul buraxılışı üzrә istehsal qrafiklәrinin işlәnib
hazırlanması

388 İstehsal logistikasının әsas vәzifәlәri hansılardır?

•

Nәqliyyatın idarә edilmәsi
Istehsalım fasilәsizliyi mәqsәdilә zәruri sәviyyәdә material ehtiyatları yaratmaq vә sәrbәst istehsallogistik gücü
idarә etmәk
Istehlakçıların sifariş paketlәrinә uyğun tәlәbatlarını dolğun ödәmәk şәrtilә mәhsulların maya dәyәrini aşağı
salmaqdan ibarәtdir
Istehsal güclәrinin tam yüklәnmәsinә nail olmaqla dövriyyә vәsaitlәrinin dövr sürәtini artırmaq
Anbarlarda material axınlarının yerlәşdirilmәsi

389 İstehsal logistikasının mәqsәdi nәdir?

•

Lüzumsuz vә faydasız әmәliyyatların aradan qaldırılması mәqsәdidir
Istehsal logistikasının tәdqiqat obyektini sәnaye istehsalı zamanı firmadaxili iqtisadi axın proseslәri tәşkil edir
Çevik istehsallogistik sistemlәrin növlәri logistikanın mәqsәdidir
Makrologistik sistemlәrdә indikativ idarәetmә metodlarından istifadә istehsal logistikasının mәqsәdidir
Dәqiq vaxtında konsepsiyasına әsaslanan mikrologistik sistemlәr logistikanın mәqsәdidir

390 Material vә onlara uyğun informasiya axınlarının әsas istehsalın idarә edilmәsi bir sıra spesifik
xüsusiyyәtlәrә malik olmaqla nә adlanır?

•

Bölüşdürücü logistika
Tәdarükat logistikası
istehsal logistikası
Informasiya logistikası
Anbar logistikası

391 Mәhsulgöndәrәnlәrlә münasibәtlәrin rәsmilәşdirilmәsi üçün hansı sәnәdlәrdәn istifadә olunur?

•

Tәlәbnamәlәr vә sifarişlәrә görә
Mәhsul növünә görә
Brokerlәrә görә
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Vasitәçilәrә görә
Kontraktlara görә

392 İlk dәfә kontrak sistemi neçәnci ildә tәtbiq edilmişdir?

•

18901900
192030cu illәr
195060cı illәr
197080ci illәr
194050

393 Kontrakt sistemi ilk dәfә hansı ölkәdә tәtbiq edilmişdir?

•

Fransada
İngiltәrәdә
Amerikada
Yaponiyada
Şәrqi Almaniyada

394 Bazis qiymәtlәri nәdir?

•

Mәhsulun qiymәti
Tranzit qiymәtlәri
Mәhsulun qiymәtinә daxil edilәn, onun dәyәrini artıran
Anbar qiymәtlәri
Qiymәtin real bazar sәviyyәsi

395 Tәdarükat müqavilәlәrindә material resurslarının qiymәtini müәyyәn edәn zaman hansı göstәricilәr
nәzәrә alınmalıdır?

•

Mәhsul seriyası
Bazar qiymәti
Mәhsulların ölçü vahidi,bazis qiymәti, tәsbit etmә qiymәti
Mәhsul çeşidi qiymәti
Maya qiymәti

396 Tәdarükat praktikasında hansı müqavilәlәr nümunәvi adlanır?

•

Mәhsul növü üzrә
Mәhsul ardıcıllığı
Mәhsul seriyası
Mәhsul paralelliyi
Mәhsul nomenklaturası vә ya mәhsul partiyası

397 Hansı ölkәdә BMTnin beynәlxalq sәpkili tәdarükat müqavilәlәrinin bağlanması haqqlnda ilkin şәrtlәr
müәyyәnlәçdirilmişdir?

•

Fransada
İtaliyada
Yunanıstanda
Almaniyada
Vyanada

398 Neçәnci ildә BMTnin beynәlxalq sәpkili tәdarükat müqavilәlәrinin bağlanması haqqlnda ilkin şәrtlәr
müәyyәnlәçdirilmişdir?
1950
1990
1948

•
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•

1980
1970

399 Әmtәә vә xidmәtlәr üzrә qeyrinәğd hesablaşmalardan hansı doğru deyil?

•

Veksellәr, çeklәr
Tәdiyyә tapşırıqları, xüsusi hesablar
Akkreditiv,plastik kartlar
Plan tapşırıqları
Plan tәdiyyәlәri, klirinq

400 Sәrbәst ofertlәrin mahiyyәti nәdir?

•

Öhdәliklәrin yarı qismini daşıyır
Bütün öhdәliklәri nәzәrdә tutur
Qarışıq tәkliflәr verir
Öhdәliklәri vasitәçilәrlә yerinә yetirir
Alıcıya münasibәtdә satıcının heç bir öhdәliyini nәzәrdә tutmur.

401 Ciddi offertlәrin mahiyyәti nәdir?

•

Gәlәcәk müqavilәlәrin şәrtlәrini tәyin edir
Ticarәt iştirakçıları ilә hәr hansı bir ixtiyari danışıqlara yol verilmir
Başqasının adından danışıqlar aparılır
Öz adından danışıqları aparır
Fәaliyyәt müddәti göstәrilmәklә yalnız bir alıcıya göndәrilir

402 Ofertlәrin hansı formalarını fәrqlәndirirlәr?

•

Ciddi vә suruşkәn
Yazılı danışıqlar
Qısamüddәtli
Qalıcı vә tәkrar
Uzunmüddәtli

403 Ofertlәrin neçә forması var?

•

3
5
4
2
7

404 Tender sәnәdlәrinin hazırlanmasında hansı funksiya doğru deyil ?

•

Gәlәcәk müqavilәlәrin şәrtlәrini tәyin edir
Tәkliflәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün meyarları müәyyәnlәşdirir
Ticarәtin keçirilmәsi haqqında iştirakşıları tәlimatlandırır
Alınan mәhsullar vә ya göstәrilәn xidmәtlәr haqqında qısa mәlumatlar verir
Qiymәtlәr bazara uyğun formalaşdırılır

405 Tenderin keçirilmәsindә hansı ardıcıllıq doğru deyil?

•

Tender tәkliflәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Reklam
Tender sәnәdinin hazırlanması
İnformasiyaların yayılması
Tender tәkliflәrinin qәbulu vә onların elan edlimәsi
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406 8020 qaydası harda tәtbiq edilir:

•

Bölüşdürücü logistikada
Tәdarükat logistikasında
Nәqliyyat logistikasında
İstehsal logistikasında
Anbar logistikasında

407 Potensial mәhsulgöndәrәnlәrin tapılması üçün tәtbiq edilәn әhәmiyyәtli formadır. Bu hansı formadır?

•

Mәhsulgöndәrәnlәr
Yazılı danışıqlar
Brokerlәr
Müsabiqә ticarәti
Reklam

408 Tәdarükat logistikasında xәrclәrin azaldılması yolları hansılardır?

•

Sahibkarlıq fәaliyyәtindә satışların tәkmillәşdirilmәsi
Maliyyә vәsaitlәrinә daim qәnaәt etmәk
Ehtiyatların nәzarәtdә saxlanılması
Minimal qiymәt vә uyğun keyfiyyәt tәkliflәri verәn tәdarükçülәrin seçilmәsi
Informasiya axınlarının idarә edilmәsi

409 Tәdarükat logistikasının fәaliyyәt sahәlәri hansılardır?

•

Mütәxәssislәrin tәdrisi
Mәhsulların nәql edilmәsi
Istehsalatda olan mütәxәssislәrlә iş
Istehsalata nәzarәt
Alışların idarә edilmәsi, sifarişlәrin yerlәşdirilmәsi, ehtiyatlar, anbarlaşdırma, nәqliyyat

410 Tәdarükat logistikasının fәaliyyәti hansı addım ilә başlayır?

•

Sifarişlәrin tәmin edilmәsi
Müştәrilәrәn sifarişlәrin alınması
Anket vә sorğuların keçirilmәsi
Tәlәb olunan material vә xidmәt sifarişinin hazırlanması
Xidmәtlәrin göstәrilmәsi

411 Tәdarükat logistikasının funksiyaları hansılardır?

•

Istehsalatın planlaşdırılması
Cari ehtiyatların yaradılması
Bazarın tәdqiq edilmәsi
İstehsalın madditexniki tәminatının planlaşdırılması vә tәşkili
Müştәrilәrin öyrәnilmәsi

412 Tәdarükat logistikasında strateji mәqsәdlәrdәn doğru olanı seçin?

•

Normadan artıq ehtiyatların yaradılması
İnformasiyanın ötürülmәsi
Informasiyanın işlәnmәsi
Müәssisәnin fәaliyyәti üçün tәlәb olunan xarici resurs axınının fasilәsiz tәmin edilmәsi
Çevik istehsalın yaradılması

413 Tәdarükat logistikasının strateji mәqsәdlәrindәn biri hansıdır?
Mәhsulların nәql edilmәsi
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•

Istehsalatın düzgün aparılması
Anbardaxili әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi
Tәchizat fәaliyyәti ilә bağlı xәrclәrin vә satın alınan tәchizat predmetlәrinin ehtiyat sәviyyәlәrinin
optimallaşdırılması
Anbarlaşdırmanın vaxtında aparılması

414 Tәdarükat bazarında potensial mәhsulgöndәrәnlәrdәn tәkliflәrin alınması vә qiymәtlәndirilmәsi hansı
formalarda aparılır?

•

Hüquqi sәnәdlәrin imzalanması yolu ilә
Brokerlәr
Tәdiyyә tapşırıqları
Müsabiqә vә yazılı danışıqlar yolu ilә
Sifarişlәrin sәnәdlәşdirilmәsi ilә

415 Mәhsulgöndәrәnlәrdәn zәruri kәmiyyәtdә, keyfiyyәtdә mәhsulların lazımi vaxtda göndәrilmәsi üzrә
tәlәblәri özündә birlәşdirәn direktiv sәnәddir.Bu nәdir?

•

Qiymәt
Sifarişlәrin sәnәdlәşdirilmәsi
Fәrdi metod
Sifariş
Sifarişlәr üzrә cavabdehlik

416 Müәssisәlәrlә tәdarükat münasibәtlәrinә girәn vә onların göndәrilәcәk mәhsullara konkret vaxtda
potensial tәlabatını әks etdirәn sәnәddir. Bu nәdir?

•

Sifariş
Evrestik metod
Tәlәbnamә
Kontrakt
Dövri

417 Mәhsulgöndәrәnlәrlә münasibәtlәrin rәsmilәşdirilmәsi üçün hansı sәnәdlәrdәn istifadә olunur?

•

Brokerlәrә görә
Tәlәbnamәlәr vә sifarişlәrә görә
Kontraktlara görә
Mәhsul növünә görә
Vasitәçilәrә görә

418 Tәlabatın hesablanmasında işçi heyәtinin tәcrübәsinә әsaslanır.Bu hansı metoddur?

•

Dartma
Evrestik
MRP1
Variantlılıq
Kanban

419 Gözlәnilәn tәlabatın hesablanması üçün riyazistatistik metodların tәtbiqinә ehtiyac yarandıqda istifadә
edilir. Bu hansı metoddur?

•

Inteqrativ keyfiyyәt
Stoxastik
Sistemlilik
Determinәlәşdirilmiş
Variantlılıq
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420 Sifarişlәrin yerinә yetirilmәsi dövrü vә materiallara tәlabatın hәcmi mәlum olduqda tәtbiq edilir. Bu
hansı metoddur?

•

Evrestik
Determinәlәşdirilmiş
Qarışıq
Stoxastik
Fәrdi

421 Logistikada materiallara tәlәbatın hesablanmasında hansı metodlardan istifadә edilir?

•

Paralel
Determinәlәşdirilmiş, stoxastik, evrestik
Dövri
Birdәfәlik
Fәrdi

422 Kontraktların hansı növlәri var?

•

Kanban metodu
Birdәfәlik, dövri, qarışıq
Variantlılıq, çeviklik
Ardıcıl, paralel
Stoxastik

423 Ümumi formada iqtisadi subyektlәr arasında hüquq vә vәzifәlәrin müәyyәn olunması haqqında qarşılıqlı
müqavilә sәnәdidir. Bu nәdir?

•

Anbar sәnәdi
Kontrakt
Tranzit
Hüquqi sәnәd
Tәdarükat

424 Kontrakt sistemi neçәnci illәrdә tәtbiq edilmәyә başlamışdır?

•

194050
197080ci illәr
192030cu illәr
195060cı illәr
18901900

425 Kontrakt sistemi ilk dәfә hansı ölkәdә tәtbiq edilmişdir?

•

Yaponiyada
Şәrqi Almaniyada
Fransada
İngiltәrәdә
Amerikada

426 Tәdarükat logistikasında bazar növlәrindәn hansı düzgün deyil ?

•

Yeni bazarlar
Qarışıq bazarlar
Mәhsulgöndәrәnlәr tәrәfindәn istifadә edilәn bazarlar
Xammal vә materiallarla tәlabatı ödәyәn bazarlar
Tam vә qismәn әvәz edilәn bazarlar

427 Logistik sistemlәrin konsepsiyası vә prinsiplәri nәdә ifadә olunur?
59/97

22.12.2016

•

Reklamın tәşkilindә
Material axınlarının idarә edilmәsindә
Nәqliyyatın idarә edilmәsi
Marketinq fәaliyyәti ilә әlaqәdar
Müәssisәnin fәaliyyәtindә

428 Beynәlxalq praktikada firma vә şirkәtlәr tәdarükat işlәrini sadәlәşdirmәk mәqsәdilә adәtәn neçә
sifarişdәn geniş istifadә olunur?

•

5.0
4.0
6.0
12.0
10.0

429 Logistikada sifariş nәyә deyilir?

•

Adi sәnәddir
Müqavilәlәrin ilk variantıdır
Mәhsulgöndәrәnlәrdәn zәruri kәmiyyәtdә lazımi mәhsulların tәlәb olunan vaxtda göndәrilmәsi tәlәblәrini özündә
birlәşdirәn direktiv sәnәddir
Sifarişin ilkin formasıdır
Konkret vaxt kәsiyindә potensial tәlabatını әks etdirәn sәnәddir

430 Logistikada mәhsulgöndәrәnlәrlә münasibәtlәrin rәsmilәşdirilmәsi üçün hansı ilkin sәnәdlәrdәn istifadә
olunur?

•

Müqavilәlәrin şәrtlәri
Tәlәbnamәlәrdәn vә sifarişlәrdәn
Müqavilәlәrdәn vә şәrtlәrdәn
Tәlәbnamәlәrdәn vә aktlardan
Kontraktlardan

431 Logistikada tәdarükat metodlarından hansı doğru deyil?

•

Kişik partiyalarla daşınmada
Mәhsulgöndәrәnlәrin seçilmәsi
Qiymәt cәdvәli üzrә gündәlik hallarda
Topdansatış ticarәt formasında
Zәrurui hallarda mәhsulların alınması

432 Determinәlәşdirilmiş, stoxastik vә evrestik metodlar logistikada nә zaman istifadә olunur?

•

Şirkәtin tәhlükәsizliyinin müәyyәnlәşdirilmәsindә
Materiallara tәlabatın hesablanmasında
Marketinq strategiyasının tәrtib edilmәsindә
Materiallara keyfiyyәtin müәyyәnlәşdirilmәsindә
Materialların anbara daxil olmasında

433 Tәlәb olunan materialların nomenklaturası, sinfi, qrupu vә çeşidi hansı prosesdә mütlәq nәzәrә
alınmalıdır?

•

Müәssisәnin marketinq strategiyasının tәrtib edilmәsindә
Materialların tәdarükatının planlşdırılması prosesindә
Şirkәtin tәhlükәsizlik standartlarında
Maliyyә prosedurlarının müәyyәnlәşdirilmәsi prosesindә
Informasiyanın toplanmasında
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434 Ehtiyatların sәiyyәsinә nәzarәt, materiallrın istehsal istehlakı üçün hazırlanması müәssisәnin hansı
xidmәti tәrәfindәn yerinә yetirilir?

•

Texnikitәmir xidmәti
İstehsalat departamenti
Keyfiyyәtә nәzarәt şöbәsi
Tәchizat xidmәti
Investisiya şöbәsi

435 Müәssisәnin tәchizat xidmәti funksiyalarından biri hansıdır?

•

Icra olunan sifarişlәrin ödәnişlәrinin tәmin edilmәsi
Istehsal bölmәlәrindә mәhsul istehsalına lazım olan xammal vә materiallara tәlabatın müәyyәn edilmәsi
Logistik idarәetmәnin hәlli
Texnikitәmir mәsәlәlәrii hәlli
Istehsalı fasilәsizliyinin tәmin edilmәsi

436 AVS (AB tәhlil metodunun resurslarının seçilmәsi üçün hansı addım atılır?

•

Nәqliyyat növlәri ilk olaraq seçilir
Bütün material resursları içәrisindә istehsalat üçün vacib olan resurslar ilk növbәdә seçilir
Material axınları ilk növbәdә seçilir
Tez satılan resurslar ilk növbәdә seçilir
Yarımfabrikat vә dәstlәşdirici mәmulatlar seçilir

437 Tәdarükat logistikasında müәssisәni lazım olan material resursları ilә vaxtında tәmin etmәk üçün hansı
addım atılır?

•

Tәchizatçıların tәkliflәri qәbul edilmәmәlidir
Sәmәrәli tәchizat formaları seçilmәli vә onlar iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılmalıdır
Mәqsәd yalnız logistik servisin hәyata keçirilmәsi olmalıdır
Ehtiyatların sıviyyәsi nәzәrә alınmamalıdır
Istehsalçı firmanın imici nәzәrә alınmamalıdır

438 Material resurslarına tәlabatın müәyyәnlәşdirilmәsi üçün nә lazımdır?

•

Informasiyaların yenilәnmәsi
Ötәn hesabat ilindә material resurslarının istehlak dinamikasının tәhlili
Ehtiyatların idarә edilmәsi prinsiplәri
Materialların bölüşdürülmәsi proqramının tәrtibi
Dәstlәşdirici materialların xüsusiyyәtlәri

439 ”Elektroninformasiya metodu”nun tәtbiqi zamanı nә baş verir?

•

Nәqliyyatın intensivlәşdirilmәsi
Sifarişlәrin icra edilmәsi ilә bağlı olan ayrıayrı logistik әmәliyyatların yerinә yetirilmәsini sürәtlәndirir
Konveyer istehsalı şәraitindә mәhsulgöndәrmәlәri idarә edir
Materialların birbaşa istehsal xәtlәrinә göndәrilmәsi
İnformasiyaların zәif idarә edilmәsi

440 ”Proqnoz göstәricilәr” sisteminin tәtbiqi zamanı nә baş verir?

•

Axınların intensivliyi
İstehsal yerlәrinә lazım olan materialların göndәrilmәsi hәcmi dәqiq sifariş formalarına uyğunlaşdırılır
Materialların anbarlara yığılması
İstehsal tsiklinin dәyişmәsi
Nәqliyyatın elektron idarә edilmәsi
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441 Mәhsulgöndәrәnlәrlә uzunmüddәtli nümunәvi kontraktların bağlanmasını nәzәrdә tutan sifarişlәr üzrә
tәchizat sisteminin mәqsәdi nәdir?

•

Mәhsulgöndәrәnlәrin aktivlәşmәsi
Sifarişlәrin sürәtlәndirilmәsi
Ehtiyatların sәviyyәsinin kәskin azalması
Maksimum ehtiyatların yaradılması
Materiallara tәlabat yarandıqca tәrtib edilmiş sifarişlәrin mәhsulgöndәrәnlәrә tәqdim edilmәsi

442 Dәqiq vaxında tәchizat metodunun istifadәsi nәlәrin azalmasına gәtirib çıxarır?

•

Nәqliyyatın
Ehtiyatların
İş vaxtının
Ümumi iş hәcminin
Planlaşdırma işlәrinin

443 Dәqiq vaxtında tәchizat metodunun tәdbiq edilmәsindә mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

•

Aralıq anbarlardan keçmәdәn materialların birbaşa istehsal xәtlәrinә göndәrilmәsi
Ehtiyatların sәviyyәsinin kәskin surәtdә azalması
Sifarişlәr qәbulu
Materialların bölüşdürülmәsi
Sexyanı anbarlarda hәrәkәtin sürәtliliyi

444 Materiallara tәlәbatın planaşdırılması sistemi tәchizat metodunda hansı sәviyyәlәr vardır?

•

Proqramlaşdırma proqramının idarә edilmәsi
Proqram planlaşdırmamaterialların bölüşdürülmәsiehtiyatların idarә edilmәsi
Materialların bölüşdürülmәsi
Ehtiyatların idarә edilmәsi
Nәqliyyatın idarә edilmәsi

445 Kanban sistemi ilk dәfә hansı sahәdә tәtbiq edilmişdir?

•

Tikinti sahәsindә
Avtomobil istehsalında
Neft vә qaz istehsalında
Ağır sәnayedә
Kәnd tәsәrrüfatında

446 Kanban metodu әsasәn hansı sahәdә tәdbiq edilә bilәr?

•

Sifarişlәr qәbulu zamanı
Konveyer istehsalı şәraitindә mәhsulgöndәrәnlәrin idarә edilmәsi
Ehtiyatların idarә edilmәsi zamanı
Materialların bölüşdürülmәsindә
Aralıq anbarlardan keçmәdәn materialların birbaşa istehsala göndәrilmәsi

447 Bunlardan hansı tәchizat metodlarına aid deyil?

•

Dәqiqi vaxtında metodu
“Tәdarükat siyasәti” metodu
Proqnoz göstәricilәr metodu
Kanban metodu
Materiallara tәlabatın planlaşdırılması

448 Vahid tәdarükat planı tәrtib edilәrkәn ayrıayrı struktur bölmәlәri birgә hәll etmәlidirlәr:
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•

Kommersiya tәdbirlәrini
Sifariş paketlәrinә vә mәsrәf normalarına görә tәlabatın müәyyәnlәşdirilmәsi
Satış hәcminin proqnozlaşdırılması
Dövlәtin strateji mәqsәdlәri vә nәqliyyat tәdarükü
Qiymәt siyasәtini

449 Mәhsulgöndәrmәlәrin ahәngdarlığı vә әlverişli mәhsulgöndәrәnlәrin seçilmәsi nә üçün lazımdır?

•

Kommersiya tәdbirlәrinin müәyyәn edilmәsi
Vahid tәdarük planının tәrtib edilmәsi
Satış hәcminin proqnozlaşdırılması
Yalnız dövlәtin strateji mәqsәdlәrinin nәzәrә alınması
Qiymәt siyasәtinin tәnzimlәnmәsi

450 Qısamüddәtli kontraktların fәaliyyәt müddәti tәqribәn neçә olur?

•

Beş günlük
İki hәftәdәn iki ilә qәdәr
Bir ildәn iki ilә qәdәr
İki hәftәdәn dörd hәftәyә qәdәr
Iki günlük

451 Materiallara tәlәbatın ödәnilmәsini tәnzimlәyә bilәn işlәk mexanizm necә adlanır?

•

“Dәqiqvaxtında” sistemi
Kontrakt sistemi
Planlaşdırma sistemi
Ehtiyat sistemi
Sifarişlәr sistemi

452 Tәdarükatın qiymәt üzrә tәhlilinin sonuncu mәrhәlәsi hansıdır?

•

Sürüşkәn qiymәtlәrin kömәyi ilә aparılan tәhlil
Açıq mәlumatlar –valyuta, birja kursları vә gömrük statistikası әsasında qiymәtlәrin tәhlili
Hesablanmış qiymәtin tәhlili
Mәhsulun yaradılması mәrhәlәsindәn son istehlakçıya çatdırılmasında qiymәt tәhlili
Mәhsulların faydalılıq dәrәcәsinә görә qiymәt tәhlili

453 Tәdarükatın qiymәt üzrә tәhlilinin ilk mәrhәlәsi hansıdır?

•

Mәhsul vahidinә çәkilәn ilkin xәrclәrә görә qiymәtlәrin tәhlili
Mәhsulun yaradılması mәrhәlәsindәn son istehlakçıya çatdırılması anınadәk qiymәtin tәhlili zamanı müsabiqә
yolu ilә şifahi danışıqlar
Mәhsulların faydalılıq dәrәcәsinә görә qiymәt tәhlili
Görülmüş işlәr vә yerinә yetirilmiş xidmәtlәrin ümumi dәyәrinә әsasәn hesablanmış qiymәtin tәhlili
Analoji mәhsulların qiymәtlәrinin yüksәlmәsi zamanı qiymәtlәrin tәhlili

454 Tәdarükat logistikasında tәkliflәrin alınması vә qiymәtlәndirilmәsinin әn geniş yayılmış forması hansı
hesab edilir?

•

Qarşılıqlı әsaslarla razılığın alınması
Mәhsulgöndәrәnlәrlә aparılan araşdırmalar
Müsabiqә yolu ilә mәhsulgöndәrәnlәr ilә şifahi danışıqlar
Tender tәkliflәrinin verilmәsi
Müsabiqә yolu ilә mıhsulgöndәrәnlәr ilә yazılı danışıqlar

455 Logistikada mәhsulgöndәrәnlәrin seçilmәsi zamanı hansı meyarlar xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir?
Düzgün nәqliyyat növünün seçilmәsi

•
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•

Tәklif edilәn xammal, material vә dәstlәşdirici materialların qiymәti, material vә istehsal resurslarının keyfiyyәti
Tәdarükat bazarının axtarılması
Mәhsulgöndәrәnlәrin sifarişlәrinin qәbulu
Göstәrdiklәri xidmәtin keyfiyyәti

456 Dövlәt müәssisәsi vә kommersiya tәşkilatlarında tәdarükat logistikasının iş prinsipindә әsas fәrqlәrdәn
biri nәdir?

•

Struktur dәyişikliklәrinә diqqәt yetirilir
Dövlәt tәşkilatlarında tәchizat prosesi satınalmalar haqqında qanuna әsasәn aparılır
Dövlәt tәşkilatlarında daha çox qiymәtә üstünlük verilir
Tәşkilatlarda daha çox keyfiyyәtә üstünlük verilir
Müqavilә şәrtlәrinә üstünlük verilir

457 Tәdarükat logistikasında yerinә yetirilәn әmәliyyatların ardıcıllığı nәyi tәsdiq edir?

•

Tәchizatçıların tәklif etdiyi müqavilә şәrtlәri qәbul edilmәlidir
Az logistik xәrclәrlә yüksәk bazar mәnfәәti әldә etmәk
Mәqsәd yalnız logistik servisin hәyata keçirilmәsidir
Ehtiyatların sәviyyәsi nәzәrә alınmalıdır
Istehsalçı firmanın imici nәzәrә alınmamalıdır

458 Tәdarükat logistikasında mәhsulgöndәrәnlәrlә münasibәtlәrin qurulması zamanı hansı prinsiplәrә riayәt
olunmalıdır?

•

Tәchizatçıların tәklif etdiyi qiymәti nәzәrә almamaq
Mәhsulgöndәrәnlәrlә şirkәtin ümumi iqtisadi mәnafelәrin üstüstә düşmәsinә nail olmaq
Tәchizatçıların mütәmadi ziyarәt edilmәsi
Yalnız әsas tәchizatşıların mәnafelәrini nәzәrә almaq
Auditin mütәmadi aparılması

459 Tәdiyyәnin alınması üçün bank tәrәfindәn veksel sahibinin tapşırığının yerinә yetirilmәsi nә adlanır?

•

Nağdsız hesablaşma
Vekselin inkassasiyası
Çeklә hesablaşma
Klirinq hesablaşma
Nağd hesablaşma

460 Sadә veksel göstәricilәrinә aid olanı seçin:

•

Mәhsul növü üzrә ödәmәlәrin yerinә yetirilmәsi
Vekselin tәrtib edildiyi yer vә tarix
Tәdiyyә balansının hazırlanması
Mәhsul partiyası
Maliyyә vәsaitinin ayrılması

461 Sadә veksel göstәricilәrinә hansı әmәliyyat aiddir:

•

Kiçik hesablaşmaların yerinә yetirilmәsi
Tәdiyyәnin ödәnildiyi yer
Klirinq
Mәhsulun dәyәrinin ödәnilmәsi
Tәdarükat xәrclәri

462 Verilәnlәrdәn hansı sadә veksel göstәricilәrinә aiddir:

•

Mәhsul seriyası
Tәdiyyәnin müddәti
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Bazar qiymәti
Maya qiymәti
Mәhsul çeşidi qiymәti

463 Verilәnlәrdәn sadә veksel göstәricilәrinә aid olanı seçin:

•

çeklәrlә hesabların ödәnilmәsi
Müәyyәn mәblәğin ödәnilmәsi üçün tapşırıq
Françayzinqlәr
Mәhsulun dәyәrinin hesablanması
Nağdsız hesablaşmalar

464 Sadә veksellәr hansı göstәricilәrdәn ibarәtdir

•

Köçürmә әmәliyyatları
Sәnәd mәtnlәrindә veksel qeydlәri
Kreditlәrin verilmәsi
Mәhsulun dәyәrinin ödәnilmәsi
Hesablaşma hesabı

465 Sadә veksellәr neçә göstәricidәn ibarәtdir:

•

9
7.0
3
5.0
2

466 Tәdarükat logistikasında funksiyalarından hansı doğru verilib?

•

ehtiyatların yaradılması
İstehsalçı müәssisәnin sex vә digәr bölmәlәrinin maddi texniki tәminatının tәşkili
mülkiyyәt hüququnun bölgüsü
material ehtiyatlarının fiziki bölgüsü prosesinin tәkmillәşdirmәsi
firmaların logistik konsepsiyası

467 Hansı tәdarükat logistikasınn funksiyalarına aiddir?

•

xidmәtin göstәrilmәsi
informasiya axınlarının toplanması
hazır mәhsulun qablaşdırılması
Müәssisәnin anbarlarında istehsal ehtiyatlarının idarә edilmәsi
maliyyә axınlarının idarә edilmәsi

468 Tәdarükat logistikasınn funksiyalarından düzgün olanı seçin:

•

Birsәviyyәli kanalın seçilmәsi
İstehsalın maddi texniki tәminatının planlaşdırılması vә tәşkili
Çevik istehsala nәzarәt
Tәdarükat üzәrindә nәzarә prosesinin tәnzimlәnmәsi
Istehsalın fasilәli tәşkili sxemi

469 Aşağıdakılardan hansı tәdarükat logistikasının funksiyalarına aiddir:

•

vasitәçilәr özlәri göndәrmәlәri yerinә yetirir
Materialların anbarlaşdırılması, saxlanması vә istehsal istehlakına hazırlanmsı
mәhsul vә materiallar vasitәçinin anbarına daxil olmadan hәyata keçirilir
mәhsul vә material vasitәçilәrin anbarından göndәrilir
istehsalçı  topdan ticarәt pәrakәndә ticarәt  istehlakçı
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470 Tәdarükat bazarının tәdqiqindә gözlәnilәn ardıcıllıq hansıdır?

•

Mәhsulgöndәrmәlәrin yerinә yetirilmәsi
İnformasiya mәnbәlәrinin axtarılması
Maliyyә sәnәdlәrinin yığılması
Anbardaxili әmәliyyatlar
Xidmәtin artırılması

471 Logistikada tәdarükat bazarının tәdqiq edәn zaman ardıcıllıqdan hansı doğrudur?

•

daha sürәtli daşımalar
İnformasiyaya tәlabatın tәhlili
mәhsulgöndәrәnlәrin fәaliyyәtindәn asılı olaraq mәhsulgöndәrmәlәr
yüklәrin daşınma müddәtinә görә
belә bir tәsniflәşdirmә mövcud deyil

472 Tәdarükat bazarının tәdqiqi yerinә yetirilәn zaman hansı ardıcıllığa diqqәt yetirilmәlidir:

•

Maliyyә axınlarının hәrәkәti
Tәdqiqat planının işlәnmәsi
Bölüşdürücü kanalların müәyyәnlәşdirilmәsi
Nәqliyyatın hәrәkәt marşrutunun seçilmәsi
Ehtiyatların planlaşdırılmasl

473 Tәdarükat logistikasında bazarın tәdqiqindә yerinә yetirilәn ardıcıllıqdan doğru olanı seçin:

•

Mәhsul seriyası
Mәsәlәnin qoyuluşu
Bazar qiymәti
Maya qiymәti
Mәhsul çeşidi qiymәti

474 Tәdarükat bazarının tәdqiqi zamanı hansı ardıcıllıq gözlәnilmәlidir:

•

Ödәmә şәrtlәrinin rәsmilәşdirilmәsi
Bazar probleminin müәyyәnlәşdirilmәsi
Bölüşdürücü kanallarda vasitәçilәr
İnfarmatorların düzgün seçilmәsi
Informasiyanın tәdqiqi

475 Müәssisәdә nәyin vә nә qәdәr tәdarük edilmәsi mәsәlәsini hansı şöbә icra edir?

•

Dilerlәr
İstehsal şöbәsi
Mәhsulgöndәrәnlәr
Tәchizat şıbәsi
Agentlәr

476 Tәdarükat zamanı material axınlarında diqqәtә alınmalı olan variantlardan doğru olanı seçin:

•

Müqavilә şәrtlәrinin rәsmilәşdirilmәsi
Anbar işlәrinin tәşkili
Bölüşdürücü kanalların seçilmәsi
Axınların düzgün idarә edilmәsi
Informasinın ötürülmәsi

477 Material axınlarının tәdarükündә nәzәrә alınmalı olan şәrtlәrdәn hansı düzgün verilmişdir:
Müqavilәsiz işlәrin icrası

•
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•

Tәdarük olunan xammalın çatdırılmasının tәşkili
Bölüşdürmәnin yerinә yetirilmәsi
Ehtiyatların yaradılması
Informasinın açıqlanması

478 Material axınlarının tәdarükü zamanı nәzәrә alınmalı olan şәrtlәrdәn birini seçin:

•

İnformasiyanın toplanması
Nәqliyyatın tәsnifatlaşdırılması
Mәhsulların qablaşdırılması
Material axınlarının ötürülmәsi
Müqavilәnin bağlanması

479 Mövsümi ehtiyatlar әsasәn bunlarla әlaqәdardır:

•

müәssisәlәrin mәhsul istehlakında әks olunan tәbii hadisәlәrlә
ilin müәyyәn mövsümlәrindә müәssisәlәrin fәaliyyәt xüsusiyyәtlәri ilә
ayrıayrı mövsümlәrdә satıcıların qiymet siyasәtindәki tәrәddüdlәrlә
mәhsullara olan mövsümi tәlәblә
istehsalın, istehlakın vә nәqletmәnin mövsümi olmaları ilә

480 Әmtәә dövriyyәsi prosesindәki rolundan asılı olaraq ehtiyatların tәsnifatı:

•

istehsal, bölgü, mübadilә vә istehlak sferasinın
istehsal sferası, dövriyyә sferası
istehsal vә satış
hazırlıq, sığorta vә mövsümi
dövlәt vә әrazi

481 Ehtiyatlarm әsas funksiyaları:

•

material resurslarının istehsalı, bölgüsü vә istehlakı arasında ahәngdarlığın tәmin edilmәsi
alıcıların sifarişlәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsi
sexlәrin vә sahәlәrin lazım olan materiallarla tәmin edilmәsi
istehsal, nәqletmә vә istehlak mәrhәlәlәri arasında yaranan uyğunsuzluğun aradan qaldırılması
risklәrin vә rәqabәt mübarizәsinin idarә edilmәsi, müәssisәnin mәnfәәtliliyinin vә rentabelliyinin tәmin edilmәsi

482 Ehtiyatların yaranması sәbәblәri bunlardır:

•

istehsal infrastrukturu ilә kifayәt qәdәr tәmin edilmәmәsi amillәri
istehsal vә maliyyә risklәrinin sığorta edilmәsi
tәbii vә coğrafı, texnikitexnoloji, tәşkilatiiqtisadi, iqtisadi amillәr
tәkrar istehsal prosesinin fasilәsizliyinin tәmin edilmәsi
istehsal vә istehlakın zaman vә mәkan kәsiyindә üstüstә düşmәmәsi

483 Mәhsulgöndәrәnlәrlә uzunmüddәtli nümunәvi kontraktların bağlanmasını nәzәrdә tutan sifarişlәr üzrә
tәchizat sisteminin mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

Ehtiyatların kәskin surәtdә azalması
Konveyer istehsalı şәraitindә mәhsulgöndәrmәlәrin idarә edilmәsi
Gecikmәlәrin qarşısının alınması
Gәlirlәrin bölüşdürülmәsi
Materiallara tәlabat yarandıqca tәrtib edilmiş sifarişlәrin mәhsulgöndәrәnlәrә tәqdim edilmәsi

484 JİT metodunun azalması zamanı hansı axınlar minimumlaşır?

•

Informasiya axını
Ehtiyatlar
Kadr axını
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Material axını
Maliyyә axını

485 JİT metodu nә üçün logistik sistemdә tәtbiq olunr?

•

Anbarların saxlama xәrclәri
Ehtiyatların maksimumlaşdırılması
Ehtiyatların sәviyyәsinin kәskin surәtdә azalması
Saxlama şәraitinin optimallaşdırılması
Materialların saxlanması

486 Müәssisә ehtiyatları yaradır:

•

informasiyanın saxlanması üçün
mәhsulların saxlanması ilә mәşğul olan heyәtin әmәk haqqı xәrclәrinin azaldılması üçün
maliyyә vәsaitlәrinin ehtiyat formasında dondurulmasından yaranan itkilәrin azaldilması üçün
mәhsulların zay olması riskinin azaldilması üçün
kiçik mәhsul partiyalarının yüksәk qiymәtlә alınmasından yaranan itkilәrin azaldılması üçün

487 Mövsümi ehtiyatlar әsasәn әlaqәdardır:

•

Müәssisәlәrin mәhsul istehlakına әks olunan tәbii hadisәlәrlә
Mәhsullara olan mövsümi tәlәblә
Ayrıayrı mövsümlәrdә satıcıların qiymәt siyasәtindәki tәrәddüdlәrlә
Ilin müәyyәn mövsümlәrindә müәssisәlәrin fәaliyyәt xüsusiyyәtlәri ilә
İstehsalın,istehlakın vә nәqletmәnin mövsümi olmaları ilә

488 Әmtәә dövriyyәsi prosesindәki rolundan asılı olaraq ehtiyatların tәsnifatı:

•

Dölәt vә әrazi
İstehsal vә satış
Hazırlıq, sığorta vә mövsümi
Istehsal, bölgü
İstehsal sferası, dövriyyә sferası

489 Ehtiyatların әsas funksiyaları:

•

Material resurslarının istehsalı, bölgüsü vә istehlakı arasında ahәngdarlığın tәmin edilmәsi
Alıcıların sifarişlәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsi
Sexlәrin vә sahәlәrin lazım materiallarla tәmin edilmәsi
İstehsal, nәqletmә vә istehlak mәrhәlәlәri arasında yaranan uyğunsuzluğun aradan qaldırılması
Risklәrin vә rәqabәt mübarizәsinin idarә edilmәsi

490 Yeddi R miksi müәssisә üçün önәmlidir çünki...

•

Onun sayәsindә minimum mәsrәflәrlә maksimum keyfiyyәtli mәhsul hazırlayacaq
Ehtiyatları maksimum şәkildә әldә edәcәk
Mәhsulları anbara yerlәşdirәcәk
Yeni mәhsullar istehsal edәcәk
Yeni strategiyalar yaradacaq

491 Material ehtiyatlarının vaxta görә tәsniflәşdirilmәsi özündә hansı elementi birlәşdirmir?

•

Maksimum arsu edilәn
Cari
Uzun müddәt istifadә edilmәyәn
Zәmanәtli
Tez xarab olan mәhsullar
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492 Material ehtiyatlarının saxlanma yerlәrinә nәlәr aid edilir?

•

Söğorta vә keçici
Zәmanәt ehtiyatları
Cari
Mövsümi
Istehsal vә әmtәәlik ehtiyatlar

493 Ehtiyatların yaradılması müәssisәyә nә verir?

•

Informasiya axınlarının vaxtında işlәnmәsi
Lazımsız mәsrәflәrin xәrclәnmәsi
İstehsal prosesinin fasilәsizliyinin tәmin edilmәsi
Tәdarükat bazarının vaxtında aşkarlanması
Nәqliyyat xәrclәrinin yaradılması

494 Keçici ehtiyatların mahiyyәti nәdir?

•

Bir il әrzindә istifadә edilәn ehtiyatlardır
Maksimum arzu edilәn ehtiyatlardır
Mövsümlә bağlı yaradılan ehtiyatlardır
Uzun müddәt istifadәsi nәzәrdә tutulan ehtiyatlardır
Bir il әrzindә istifadә edilmәyәn vә növbәti ilә keçәn ehtiyatlardır

495 “Dәqiq vaxtında” logistik konsepsiyasının hansı cәhәti xarakterizә edilmir:

•

Yükdaşımaların operativliyi.
Istehsal tsiklinin qısalığı;
Material resursları, bitmәmiş istehsal qalığının vә hazır mәhsul üzrә minimum ehtiyatın hәcmi;
Sәmәrәli informasiya tәminatı;
Hazır mәhsul istehsalının vә mәhsulgöndәrmәlәrin böyük olmayan hәcmi;

496 Ehtiyatlar logistikasında “JİT” konsepsiyasının rolu nәdәn ibarәtdir?

•

Ehtiyatları formalaşdırmaq vә onların saxlanması ilә bağlı xәrclәri minimumlaşdırmaqdan ibarәtdir
Mәhsulların lazımı sayda çatdırılması
Mәgsulgöndәrәnlәrin seçilmәsi
Qablaşdırma vә taralaşdırma işlәrinin sәmәrәli şәkildә yerinә yetirilmәsi
Maxsimum sәviyyәdә ehtiyatların yaradılması

497 Ehtiyatların idarә edilmәsi sistemindә hәll edilәn әsas xüsusiyyәtlәrdәn hansı doğru deyil?

•

Müxtәlif sәviyyәli anbarlarda ehtiyatların cari sәviyyәsinin uçotu
Sifarişlәrarası vaxt intervalının tәyin edilmәsi
Sifariş hәcminin hesablanması
İnformasiyanın işlәnmәsi
Zәmanәtli ehtiyatlarının hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsi

498 Mövsümi ehtiyatlar nә vaxt yaradılır?

•

Istәnilәn zaman
Qısa müddәt istifadә üçün
Uzun müddәt istifadә üçün
Hәr mövsümә uyğun
Bir il әrzindә

499 Cari ehtiyatların yaradılma mәqsәdi nәdir?
Uzun müddәt istifadә üçün nәzәrdә tutulur
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•

Mövsümlә bağlı yaradılan ehtiyatlar
Qısa müddәt üçün nәzәrәdә tutulur
Bir il әrzindә istifadә üçün yaradılan ehtiyatlar
Istәnilәn zaman

500 Material ehtiyatları hansı xüsusiyyәtinә görә tәsniflәşdirilir

•

Mәhsulgöndәrmә
Informasiyaların elektron mübadilәsi
Brokerlәr, distrubyuterlәr
Saxlanma yerlәrinә, icraetmә funksiyasına, vaxta görә
Vasitәçilәr, agentlәr

501 Logistikada xidmәtin neçә növü var?

•

2
9
5
7
4.0

502 Anbar tәchizat forması nәdir?

•

logistikada tranzit mәhsulgöndәrmәlәr yoxdur
mәhsul vә materiallar vasitәçinin anbarına daxil olmadan hәyata keçirilir
istehsalçı  topdan ticarәt pәrakәndә ticarәt  istehlakçı
mәhsul vә material vasitәçilәrin anbarına göndәrilir vә ondan sonra istehlakçıya satılır
mәhsul birbaşa göndәrilir

503 Anbar:

•

nәqliyyat vasitәlәrinin yerlәşdiyi yer
anbar ümumi logistik sistemin tәrkib hissәsi deyil
mәhsulların anbarlaşdırılması üçün qurğudur
istehlakçıların material resursları ilә fasilәsiz tәminat vasitәsidir
material ehtıyyatlarının qәbul edilmәsi, saxlanması vә istehsal istehlakına hazırlanması üçün nәzәrdә tutulan
qurğudur

504 İxtisaslaşma dәrәcәsinә görә isә taralar:

•

çoxdövriyyәli
dar vә geniş
nәqliyyat (xarici) tarası
ixtisaslaşmış vә universal tara
üstü açıq vә qapalı

505 Fizikikimyәvi vә konstruksiyasma görә taralarm tәsnifatı:

•

qәfәsәlәr
dәmir tara
taxta taralar
hәcm tarası
Sökülmәyәn taraya, sökülәnqatlanan taraya, bәrk vә yumşaq taralar

506 Qablaşdırma әsasәn aşağıdakı funksiyanı yerinә yetirmir:
logistik servis mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsinә tәsir göstәrilmәsi
mәhsulların әtraf mühitin neqativ tәsirindәn mühafizә edilmәsi;
mәhsulların satışı üçün optimal vahidlәrin (hәcm vә çәki) yaradılması;
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•

saxlanma vә daşınma zamanı mәhsul itkilәrinin qarşısının alınması;
Nәqliyyatın düzgün seçilmәsi

507 Firma vә tәşkilatları mәhsulların anbarlaşdırılmasına tәsir göstәrmәyәn amil hansıdır?

•

anbarlaşdırma istehsal prosesinin tәrkib hissәsi olduğundan әmәli menecmentin tәlәblәrinin ödәnilmәsi;
istehsalda vә nәqletmәdә istehsal güclәrindәn, texnoloji avadanhqlardan yaxşı istifadә etmәklә logistik xәrclәrin
azaldılması;
bazarın coğrafı baxımdan müәyyәn geniş hissәsinin әhatә edilmәsi;
istehsal prosesinin fasilәsizliyini tәmin etmәk üçün material resurslarının anbarlaşdırılması vә tәdarükatı
proseslәrinin az xәrclәrlә başa gәlmәsi;
bazar tәdqiqatlarının nәticәsinin tәtbiqi

508 İçәrisindәki mәhsulların formasını qәbul edir, alır vә mәhsulları fiziki tәsirlәrdәn qoruyur. Bu hansı tara
növüdür?

•

Sökülmәyәn taralar
Bәrk tara
Nәqliyyat tarası
Yumşaq tara
Tara avadanlıqları

509 Hәm mәhsulla birlikdә , hәm dә onsuz öz formasını saxlaya bilmәk qabiliyyәtinә malikdir. Bu hansı tara
formasıdır?

•

Istehlak tarası
Sökülәnqatlanan tara
Yumşaq tara
Bәrk tara
Yüngül tara

510 Qablaşdırmanın yerinә yetirilmәsi üçün neçә tәlәb vardır?

•

4.0
7.0
9.0
3.0
6.0

511 Taralara nәlәr aid edilir?

•

kağız paketlәr
qablaşdırma
Paketlәnmә
bağlamalar
Bidonlar, qәfәsәlәr, flakonlar

512 Mәhsulun qabla birlikdә ümumi çәkisi ilә xalis çәkisi arasında fәrqi ifadә edir. Bu nәdir?

•

Qablaşdırma
Tara
Nәqliyyat
Paketlәnmә
Anbar

513 Saxlama texnikasına aid edilir:
anbar işçilәrinin fәrdi imkanları
mәmulatların saxlanmasınının tәmin edilmәsinә istiqamәtlәnmiş tәdbirlәr kompleksi
baza vә anbarların texniki vasitәlәri
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•

hazır mәhsul anbarında mәmulatların qәbulu vә saxlanması sistemi
yüklәrin saxlanması vә yerlәşdirilmәsi qayda vә üsulları

514 Saxlama şәraiti dedikdә bunlar başa düşülür:

•

әmtәәlәrin (yüklәrin) qәbul edilmәsi, yerlәşdirilmәsi, kәmiyyәt vә keyfıyyәt üzrә qәbul edilmәsi sistemi
materiallarm saxlanılması mühüti
istehsal ehtiyatları anbarlarında yaradılan temperatur vә s. rejimi
yüklәrin saxlanılmasını tәmin edәn amillәr kompleksi
әmtәәlәri (mәhsulları) әhatә edәn mühit: temperatur, nәmlik, işıqlama, qazlaşma, vibrasiyalar vә s.

515 İxtisaslaşma dәrәcәsinә görә isә taralar:

•

üstü açıq vә qapalı
nәqliyyat (xarici) tarası
dar vә geniş
ixtisaslaşmış vә universal tara
çoxdövriyyәli

516 Funksional tәyinatına görә taraların hansı doğru deyil?

•

çoxdövriyyәli;
nәqliyyat (xarici) tarası;
qәfәsәlәr
birdövriyyәli;
istehlak (daxili) tarası;

517 Fizikikimyәvi vә konstruksiyasma görә taralarm tәsnifatı:

•

taxta taralar
hәcm tarası
dәmir tara
qәfәsәlәr
Sökülmәyәn taraya, sökülәnqatlanan taraya, bәrk taralar, yumşaq taralar

518 Qablaşdırma әsasәn aşağıdakı funksiyaları yerinә yetirmir:

•

logistik servis mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsinә tәsir göstәrilmәsi
mәhsulların әtraf mühitin neqativ tәsirindәn mühafizә edilmәsi;
saxlanma vә daşınma zamanı mәhsul itkilәrinin qarşısının alınması;
mәhsulların satışı üçün optimal vahidlәrin (hәcm vә çәki) yaradılması;
nәqliyyatın idarә edilmәsi

519 Brutto nәdir?

•

mәhsulun ümumi çәkisidir
mәhsulun tara ilә birlikdә çәkisidir
xammalın saxlanılmasıdır
amәhsulun tәmiz tarasız çәkisidir
Taranın çәkisidir

520 Netto nәdir?

•

Mәhsulun qabının çәkisidir
mәhsulun tәmiz tarasız çәkisidir
mәhsulun tara ilә birlikdә çәkisidir
xammal vә materiallar mәcmusudur…
material resurslarına tәlәbat normasıdır
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521 Geniş çeşidli ixtisaslaşdırılmış anbarlarda mәhsullar hansı kateqoriya üzrә saxlanılır?

•

Taxtaşalban
Qara vә әlvan metalın vә bütün әrzaq mәhsullarının növlәri
Taxıl
Oda davamll mәhsullar
Arpa

522 Anbar logistikasında әnәnәvi qablaşdırma materiallarına aid deyil:

•

Kisәlәr
Plasmas, rezin
Taxta
Dәmir
Kağız

523 Qablaşdırmada yayılmış ştabellәşdirmә formalarıdır:

•

Polietilen materiallar
Kәrpic yığımı, dairәvi yığım, sıra ilә yığım, blok üsulu ilә yığım
Müxtәlif ölçülü qablaşdırmalar
Taralar
Meşә materialları, kağız mәmulatları

524 Yüklәrin daşınması zamanı daşıma keyfiyyәtinә tәsir göstәrә bilәr:

•

coğrafi mühit
Temperatur
Vaxt
Xaricitәbii mühit
әtraf mühit

525 Qablaşdırma xәrcinә aid deyil:

•

Qablaşdırmada utulizasiya xәrclәri
Qablaşdırma şirkәtlәrindә adminstrasiyanın ümumi xәrclәri
Mәhsulların qablaşdırılması zamanı әllә idarә etmә
Qablaşdırma üçün lazım olan xәrclәr
Qablaşdırma materiallarının işlәnmәsi üzrә xәrclәr

526 Qabın üzәrindә yerlәşdirilәn kod qablaşdırmanın hansı funksiyasını әks etdirir?

•

Qiymәtin әmәlә gәlmәsini
Informasiya funksiyasını
Qoruyucu funksiya
Marketinq funksiyası
Tara funksiyası

527 Saxlama üçün nәzәrdә tutulmuş ehtiyatın hәcmi 240 ton, anbarın 1 m2inә düşәn yük 0,6 ton/m2 –dir.
Cavablardan hansında anbarın faydalı sahәsi düzgün göstәrilmişdir.

•

450 m2
400 m2
410 m2
390 m2
420 m2

528 Mәhsulları qablaşdırarkәn müәssisәdә bu qәrarları logistik şöbә qәbul edir:
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•

Qabın üzәrindәki reklam mәtni
Qabın ölçüsü, qablaşdırmanın bәrkliyini
Dil vә orfoqrafiq sәhvlәrin düzәldilmәsini
Qablaşdırmanın üzәrindәki şәkli
Qiymәtin yazılmasını

529 Yük hansı göstәrici ilә xarakterizә olunyr?

•

Mәhsulun formasına görә
Saxlama rejimi vә qablaşdırma, yüklәmәboşaltma vә daşıma üsulu
Saxlama temperaturu ilә
Mәhsulun әmәlәgәlmә mәnbәsi
Yük vahidinә görә

530 Ehtiyatların saxlanmasına hansı xırclәr aid deyil?

•

Avadanlıqların saxlanılması xәrclәri
Nәqliyyat daşımaları üzrә xәrclәr
Kapital xәrclәr
Anbar saxlanması üzrә xәrclәr
Nәqliyyatın intellektual idarә edilmәsi

531 Avropa Logistlәr Assosasiyası ELA nә zaman yaranmışdır?

•

1974.0
1984.0
1951.0
1998.0
2001.0

532 VARRANT nәdir?

•

Qablaşdırmaya cavabdeh olan şәxs
Iki hissәdәn ibarәt anbar şәhadәtnamәsi
Yükdaşıma zәmanәtidir
Yük qaimәsinin sadә formasıdır
Yükdaşımada vasitәçidir

533 Logistikada qablaşdırmanın әsas funksiyaları verilәnlәrdәn hansıdır?

•

Idarәetmә funksiyası
Zәdәlәrdәn qoruma, informasiya, nәqletmә vә yükün emalı funksiyası
Bazis
Tәminedici
Müdafiәedici

534 Qablaşdırma logistik sistemin mәsrәf normasına vә mәhsuldarlığına birbaşa formada tәsir göstәrmir.
Belә xәrclәrin elementlәri aşağıdakılardan ibarәt deyil:

•

Dizayn işlәrinin yerinә yetirilmәsi
Qablaşdırma materiallarının әldә edilmәsi üzrә xәrclәr
Qablaşdırma xәrclәri marketinqә aiddir
Qablaşdırma zamanı marketinq tәrәfindәn aparılan tәdqiqat xәrci
Mәhsulların qablaşdırılması üzrә avtomatlaşdırılmış qaydalar

535 Logistika sahәsindә autsorsinq nәdir?
Anbar daxili xidmәtdir

•
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•

Xarici resursların istifadәsi, şәxsi biznesprosesdәn imtina vә digәr tәşkilatda bu biznes prosesin hәyata keçirilmәsi
üzrә xidmәtlәrin әldә edilmәsidir
Keyfiyyәtsiz mәhsulların seçilmәsi vә utilizasiyası
Xarab olmuş material resursunun istehlakçılara geri qaytarılması
Nәqliyyat xidmәtinin tәrkib hissәsi

536 Yük nәdir?

•

Yük informasiya mәnbәyidir
Yük nәql edilmәyә qәbul edilmiş xammal, material vә s.
Yükavadanlıq vә materiallardır
Yükistehsal olmamış material resursudur
Yükdaşınmasını gözlәyәn, anbarda sәliqәli yığılmış material resursudur

537 İxtisaslaşdırılmış anbarlar bölünür:

•

Xüsusi tәyinatlı
Dar ixtisaslaşdırılmış,ixtisaslaşdırılmış, geniş çeşidli
Standart tipli
Geniş miqyaslı
Soyuducu anbarlar

538 İxtisaslaşdırılmış anbarlar neçә yerә bölünür:

•

2.0
3.0
7.0
5.0
9.0

539 Funksional xüsusiyyәtinә görә anbarların hansı növü doğru deyil?

•

İstehsal prosesinin fasilәsizliyini tәmin etmәk üçün bufer ehtiyatı anbarları
Anbarlaşdırılan mәmulatların mühafizәsini tәmin edәn saxlama anbarları
Qoruyucu açıq anbarlar
Alıcıların spesifik tәlәblәrinә müvafiq olaraq sifarişlәrin formalaşması üçün tәyin edilәn komission anbarlar
Xüsusi anbarlar

540 Bazarda fәaliyyәtinin formasından asılı olmayaraq hәr bir tәsәrrüfat subyektinin ixtiyarında,
sәrәncamında olan anbarlar başa düşülür. Bu hansı anbar növüdür?

•

Şәrikli anbarlar
Xüsusi anbarlar
Ticarәt mәrkәzinin anbarı
Dövlәt anbarları
Bәlәdiyyә anbarı

541 Odadavamlılıq dәrәcәsinә görә anbarlar bölünür:

•

Tez yanan, rütubәtli anbarlara
Yanmayan,çәtin yanan, tez alışan
Qoruyucu , açıq anbarlar
Qurğular, rezervuarlar
Buzlu anbarlar

542 Mәkanca yerlәşmәsi vә fәaliyyәt miqyasına görә anbarlar bölünür:

•

Istehsaldaxili anbarlar
Mәrkәzlәşdirilmiş, sahәvi, sexyanı
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Yarımbağlı, qapalı anbarlara
Universal anbarlara
Açıq, xüsusi

543 Binanın quruluşu vә konstruksiyasına görә anbar növlәrindәn hansı doğru deyil:

•

Xüsusi
Universal vә qarışıq
Yarımbağlı
Bağlı
Açıq

544 Saxlanılan materialın növünә vә xarakterinә görә anbarlar bölünür:

•

Yarımbağlı vә qapalı
Universal vә ixtisaslaşmış
Tәk növlü anbarlar
Ümumi vә fәrdi
Bağlı vә açıq

545 Fәaliyyәt xarakterinә görә anbarlar bölünür:

•

Ehtiyatların saxlanmasına görә
Material, istehsaldaxili, satışәmtәәlik anbarlara
Satış, informasiya, vasitәçi
Nәqliyyat vasitәlәri anbarlarına
Tara tәsәrrüfatına

546 Sәnaye müәssisәlәrinә mәxsus olan anbarlar neçә növ әlamәtә görә tәsniflәşdirilir?

•

9.0
3.0
5.0
2.0
6.0

547 Anbarların әsas funksiyalarına hansı aid deyil?

•

Xidmәtlәrin göstәrilmәsi
Satış kanallarının seçilmәsi
Anbarlaşdırma vә saxlama
İstehsal edilәn mәhsul çeşidinin tәlәblәrә uyğun olaraq istehlakçı çeşidlәrinә dәyişdirilmәsi
Mәhsulgöndәrәnlәrdәn daxil olan mәhsulların keyfiyyәtinә nәzarәtin tәşkili

548 “Dәqiq vaxtında” logistik konsepsiyasına aid olan cәhәti göstәrin:

•

Reklam xәrclәrinin yerinә yetirilmәsi
hazır mәhsul üzrә minimum ehtiyatın hәcmi
Axınların idarә edilmәsi
Tәdarükatın yerinә yetirilmәsi
Yolda olan ehtiyatlara nәzarәt

549 “JİT” logistik konsepsiyasının xarakterik cәhәtinә aid olanı seçin :

•

Material axınının seçilmәsi
Tәlabatın planlaşdırılması
Tәlәbin formalaşması
bitmәmiş istehsal qalığı
Qiymәtlәrә nәzarәtin azalması
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550 Logistik konsepsiya sayılan “JİT”xarakterizә edilir:

•

Mәhsulun sayının artması
Keyfiyyәtin yüksәldilmәsi
Ehtiyatları minimumlaşdırmaq
Maksimum sayda ehtiyat saxlamaq
Material resursları

551 “Dәqiq vaxtında”logistik konsepsiyası hansı amilә görә xarakterizә olunur:

•

Anbarların sistemlәşdirilmәsi
Zәruri tәlimatların verilmәsi
Taralaşdırmanın sürәtlәndirilmәsi
İstehsal tsiklinin qısalığı
Qiymәtin tәyini

552 Logistik konsepsiya olan “Lean Production” mikrologistik konsepsiyasına verilmiş elementlәrdәn
aiddir:

•

Material axını
Qiymәt
Reklam kompaniyası
Çevik istehsal texnologiyaları
Nәqliyyat növü

553 “Lean Production” mikrologistik konsepsiyasına aid olan әsas komponentlәrә hansı aiddir:

•

Qiymәtlәrә nәzarәtin azalması
Tәlәbin formalaşması
Tәlabatın planlaşdırılması
Minimum ehtiyat
Material axınının seçilmәsi

554 Aşağıda verilmiş “Lean Production” mikrologistik konsepsiyasının komponentlәrinә elementlәrdәn
hansı biri aiddir:

•

Yüksәk keyfiyyәt
Reklam kompaniyası
Material axını
Qiymәt
Nәqliyyat növü

555 “Lean Production” mikrologistik konsepsiyasının әsas komponentlәrinә neçә element aiddir:

•

4
5
9
3.0
7

556 Tәdarükat logistikasına mәhsul istehsalçılarının diqqәt yönәltmәlәrinә sәbәb hansı amildir?

•

Material axının optimal hәrәkәti
Nәqliyyat növünün seçilmәsi
Hazır mәhsul istehsalının vә mәhsulgöndәrmәlәrin böyük olmayan hәcmi
Mәhsulgöndәrәn vә istehlakçı bazarının tәhlili
İdarәetmә sahәsindә yeni elmi metodların işlәnib hazırlanması

557 Mәhsul istehsalçılarının tәdarükat logistikasına diqqәt yönәltmәlәrinin üç sәbәbindәn biri hansıdır?
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•

Material axınının seçilmәsi
Tәlabatın planlaşdırılması
Tәlәbin formalaşması
Yanacağın qiymәtinin qalxması
Qiymәtlәrә nәzarәtin azalması

558 MRP 2 sisteminin tәrkibinә hansı bloklar daxildir:

•

Nәqliyyatın seçilmәsi
Hazır mәhsulun yüksәk keyfiyyәti vә logistik servis
Materialın anbarlaşdırılması
Tәlәbin proqnozlaşdırılması vә idarә edilmәsi
Tәdarükatın planlaşdırılması

559 Ali logistik sistemlәr idarәetmәdә daha çox hansı amilә diqqәt edirlәr?

•

qlobal
beynәlmilәşmiş
Xarici vә daxili
milli
giriş, çıxış

560 Hazır mәhsul istehsalının vә mәhsulgöndәrmәlәrin böyük olmayan hәcmi hansı logistik konsepsiyanın
xarakterik cәhәtidir?

•

MRP2 konsepsiyası
“Dәqiq vaxtında” logistik konsepsiyası
DRP konsepsiyası
MRP konsepsiyası
MRP 1konsepsiyası

561 İqtisadiyyatın mezostrukturlaşdırılması prosesi dünyanın hansı yerindә daha da fәrqli aparılır?

•

Cәnubda
Şәrqdә vә qәrbdә
Afrikada
Avropada
Şimalda

562 Ölkәnin inzibatiәrazi bölgüsünә görә tәsnif edilәn logistik sistemlәr hansı növlәrinә görә fәrqlәnir?

•

Müәssisәxarici
Rayon, şәhәr, vilayәt, diyar, region
Kәndlәrarası
Beynәlxalq
Müәssisәdaxili

563 Aşağıdakılardan logistik sistemin fәaliyyәt prinsipinә aid olanı seçin:

•

Tәşәbbüskarlıq
Texniki tәminat
Keyfiyyәtә nәzarәt
Dәqiq hesablama
Riyazi hesablama

564 Logistik sistemin fәaliyyәt prinsiplәrindәn biridir:

•

Inteqrativlik
Rasionallıq
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Stabillik
Әlaqәlәr
Elmlilik

565 Verilәnlәrdәn hansı logistik sistemin fәaliyyәt prinsiplәrindәn birinә aiddir:

•

Ierarxiyalıq
Uyğunluq
Effektivlik
Sistemlilik
Tәşkil, әlaqәlәr

566 Logistik strategiyanın işlәnib hazırlanmasında әsas vәzifәlәrdәn biri nәdir?

•

Nәqliyyatın tәnzimlәnmәsi
Maliyyә axınlarının tәşkili
Anbardaxili әmәliyyatlar
Logistik tәdbirlәrin planlaşdırılması vә tәşkili
Axınların hәrәkәti

567 Firmanın tәşkilati strukturu kateqoriyası әsasında tәhlilin aparılması neçә istiqamәtdә hәyata keçirilir:

•

2
3
7
5
9

568 “Lean Production” mikrologistik konsepsiyanın әsas konponentlәrinә hansı elementlәr aiddir:

•

Minimum ehtiyatlar
Yüksәk keyfiyyәt, minimum ehtiyat, çevik istehsal texnologiyaları vә s.
Tәminedici
Bazis, açar
Dәqiq vaxtında

569 MRP 1 sistemini ilk dәfә olaraq yaradan amerikan tәdqiqatçısı kimdir?

•

Jake Nilson
Orliskin
Pavlik
Aristotel
Javel

570 MRP1 konsepsiyanın mahiyyәtini nә tәşkil edir?

•

Material axınının idarә edlimәsi
Әmtәәlik mәhsul ehtiyatlarının kompyuterlәşdirilmiş idarәetmә metodudur.
Minimum ehtiyatın yaradılması
Fasilәsiz işin tәşkili
Tәlabatın reallaşdırılması

571 Logistik konsepsiya sayılan “Dәqiq vaxtında” hansı xüsusiyyәtlәrinә görә seçilir:

•

qarşiya qoyulan vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi
İstehsal tsiklinin qısalığı, material resursları vә hazır mәhsul üzrә minimum ehtiyatın hәcmi
Logistik sistemin göstәricilәri
Keyfiyyәtin idarә edilmәsi
әlavә ehtiyat elementlәri
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572 Logistik sistemә münasibәtinә görә daxili informasiya axınlarına hansı şәbәkә xidmәt göstәrir?
Rabitә xәtti
İNTRANET
Mezologistik
Daxili şәbәkә
Poçt

•

573 Logistik sistemә münasibәtinә görә xarici informasiya axınlarına hansı şәbәkә xidmәt göstәrir?
Korporativ şәbәkә
İNTERNET
KANBAN
İNTRANET
Milli şәbәkә

•

574 Logistik sistemlәrin fәaliyyәtinә monitorinq mexanizmindәn istifadә etmәklә dövlәt müdaxilәsi neçә
yolla hәyata keçirilir?

•

9
3.0
5
6
2

575 İstehsal edilәcәk hazır mәhsulların substansiyasını tәşkil edәn material resurslarının istehsalçı
müәssisәdәn istehlakçı müәssisәyә çәkilәn xәrclәri. Bu hansı xәrclәrdir?

•

Ehtiyatların yaradılması xәrclәri
nәqliyyat xәrclәri
Anbar xәrclәri
Maliyyә xәrclәri
Bölüşdürücü xәrclәr

576 Anbarların tikilmәsi, saxlanılması,anbar heyәtinә әmәk haqqının verilmәsi, inzibatiidarәetmә xәrclәri.
Bu hansı kateqoriyadır?

•

Idarәetmә xәrclәri
Anbar xәrclәri
Maliyyә xәrclәri
Nәqliyyat xәrclәri
Tәdarükat xәrclәri

577 Logistik sistemdә konsepsiyanın tәrifinin doğru olanını seçin:

•

Logistik sistemlәrin qarşıya qoyduğu mәqsәdlәri reallaşdırmaqdır
Konsepsiya bütün axınların idarә edilmәsidir
Anbar tәsәrrüfatının idarә edilmәsidir
Baxışlar sistemi olub hadisә vә proseslәrin bu vә ya digәr dәrәcә dә başa düşülmәsi kimi izah edilir.
Elementlәrdәn ibarәt olub istehsal sahәsinin idarә edilmәsidir

578 “Zәif istehsal” konsepsiyasında әsas diqqәt nәyә yönәlir?

•

Vasitәçilәrin seçilmәsinә
Istehsalın ümumi tәminatına
Tәdarükat xәrclәrinә
Mәhsulgöndәrәnlәrin seçilmәsinә
Istehsalçı firmalara
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579 DRP2 sistemi ilk dәfә olaraq hansı ölkәdә meydana gәlmişdir?

•

Fransada
Almaniyada
Belçikada
Amerikada
Avstryada

580 Neçәnci illәrdә DRP2 sistemi meydana gәldi?

•

1950.0
1930.0
1970.0
1920.0
1980.0

581 MRP sisteminin әsas mәqsәdi nәdir?

•

Ehtiyatlar yaratmaq
Işdә fasilәsizliyi tәmin etmәk
İnformasiya toplamaq
Hazır mәhsul istehsalını planlaşdırmaq üçün material resurslarına tәlabatın hәcmini müәyyәnlәşdirmәk vә material
resurslarını istehlakçılara çatdırmaq;
Nәqliyyat xәrclәrini planlaşdırmaq

582 MRP 1 sisteminin yaradıcılarından biri hesab edilәn amerikan tәdqiqatçısı kimdir?

•

Jake Nilson
Pavlik
Orliskin
Aristotel
Javel

583 Әmtәәlik mәhsul ehtiyatlarının kompyuterlәşdirilmiş idarәetmә metodudur. Bu hansı konsepsiyadır?

•

JİT
KANBAN
MRP 3
MRP2
MRP 1

584 “Dәqiq vaxtında” logistik konsepsiyası hansı cәhәtlәrinә görә xarakterizә olunur:

•

әtraf mühitin marketinq tәdqiqi
әsas vә kömәkçi sex vә sahәlәrin planlaşdırılması ilә
Istehsal tsiklinin qısalığı, material resursları, bitmәmiş istehsal qalığının vә hazır mәhsul üzrә minimum ehtiyatın
hәcmi
mәhsul istehsalı hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsi
material resurslarına tәlәbatının aşkar edilmәsi

585 JİT konsepsiyasının mahiyyәti nәdәn ibarәt idi?

•

Tәdarükatın yaxşılaşdırılması
ehtiyatları minimumlaşdırmaq
Mәhsulun sayının artması
Maksimum sayda ehtiyat saxlamaq
Keyfiyyәtin yüksәldilmәsi

586 JİT konsepsiyası hansı illәrdә tәtbiq edilmәyә başlamışdır?
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•

1980.0
1920.0
1930.0
1950.0
1940.0

587 “Dәqiqvaxtında” konsepsiyası harada yaranmışdır?

•

Yaponiya
Fransa
İngiltәrә
Kanada
Almaniya

588 İstehsal edilәcәk hazır mәhsulların özlәrinin vә dәstlәşdirici mәmulatların istehsalçı müәssisәdәn
istehlakçı müәssisәyә çatdırılmasına çәkilәn xәrclәr. Bu hansı xәrclәrdir?

•

Anbar xәrclәri
Ehtiyatların yaradılması xәrclәri
Bölüşdürücü xәrclәr
Nәqliyyat xәrclәri
Maliyyә xәrclәri

589 Anbarların tikilmәsi vә saxlanılması, anbar heyәtinә әmәk haqqının verilmәsi, inzibatiidarәetmә
xәrclәri. Bu hansı kateqoriyadır?

•

anbar xәrclәri
Nәqliyyat xәrclәri
Idarәetmәnin tәşkili
Tәdarükat xәrclәri
Maliyyә xәrclәri

590 Mәhsul istehsalı üçün material resurslarına sifarişlәrin verilmәsi prosedurunun tәşkili, material
qiymәtlәrinin tәdarükü. Bu hansı kateqoriyadır?

•

sistemin tәşkili
xidmәtin seçilmәsi
Ehtiyatların yaradılması vә saxlanması xәrclәri
nәqliyyattәdarükat xәrclәri
Ehtiyat xәrclәri

591 Konsepsiya anlayışını necә izah edilir?

•

Xidmәt axınlarının idarә edilmәsidir
Axınların lazımi vaxtda, kәmiyyәtdә vә miqdarda idarә edilmәsidir
Hissәlәrdәn tәşkil olunmuş müәyyәn bütövlük yaradan vә birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan prosesdir
Logistik sistemlәrin qarşıya qoyduğu mәqsәdlәri reallaşdırmaqdır
Baxışlar sistemi olub hadisә vә proseslәrin bu vә ya digәr dәrәcә dә başa düşülmәsi kimi izah edilir.

592 Yapon tәdqiqatçılarının fikrincә vasitәçilәr adәtәn hansı funksiyanı yerinә yetirirlәr?

•

Brokerlәr
Ticarәt vә material mübadilәsi
Agentlәr
Dilerlәr
Komissionerlәr

593 Bölüşdürücü logistikada daha hansı kanalları fәrqlәndirirlәr?
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Çıxış
Xarici
Üfüqi vә şaquli
Daxili
Giriş

•

594 Eşolanlaşdırılmış logistik kanallarda vasitәçilәrin bölündüyü kateqoriya hansıdır?
Sifarişlәrarası vaxt intervalının tәyin edilmәsi
Istehlakçıların nәqliyyat vә tәchizat strukturları
Zәmanәtli ehtiyatlarının hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsi
Müxtәlif sәviyyәli anbarlarda ehtiyatların cari sәviyyәsinin uçotu
Sifariş hәcminin hesablanması

•

595 Bölüşdürücü logistikada eşolanlaşdırılmış kanallarda vasitәçilәr hansı kateqoriyaya bölünür?

•

Maxsimum sәviyyәdә ehtiyatların yaradılması
İnstitusional istehlakçıların tәchizat vә nәqliyyat strukturları
Mәgsulgöndәrәnlәrin seçilmәsi
Mәhsulların lazımı sayda çatdırılması
Qablaşdırma vә taralaşdırma işlәrinin sәmәrәli şәkildә yerinә yetirilmәsi

596 Eşolanlaşdırılmış logistik kanallarda vasitәçilәr hansı әsas kateqoriyaya ayrılırlar?

•

Maksimum arzu edilәn ehtiyatlardır
Müstәqil ticarәt vә nәqliyyat vasitәçilәri
Uzun müddәt istifadәsi nәzәrdә tutulan ehtiyatlardır
Bir il әrzindә istifadә edilәn ehtiyatlardır
Mövsümlә bağlı yaradılan ehtiyatlardır

597 Eşolanlaşdırılmış logistik kanallarda vasitәçilәr neçә kateqoriyaya bölünür?

•

8
3.0
9
5
6

598 Bölüşdürücü logistikada birbaşa kanallardan istifadә nә zaman doğru hesab edilir?

•

Maxsimum sәviyyәdә ehtiyatların yaradılması
Material axınları üzrә dar ixtisaslaşma aparıldıqda
Mәgsulgöndәrәnlәrin seçilmәsi
Mәhsulların lazımı sayda çatdırılması
Qablaşdırma vә taralaşdırma işlәrinin sәmәrәli şәkildә yerinә yetirilmәsi

599 Birbaşa logistik kanallardan istifadә hansı hallarda mәqsәdәuyğun hesab edilir?

•

Sifarişlәrarası vaxt intervalının tәyin edilmәsi
Böyük hәcmdә material axınları formalaşdıqda
Zәmanәtli ehtiyatlarının hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsi
Müxtәlif sәviyyәli anbarlarda ehtiyatların cari sәviyyәsinin uçotu
Sifariş hәcminin hesablanması

600 Bölüşdürücü logistikada bölgü kanallarının növlәri vә satış şәbәkәlәrinin quruluşunun doğru olanını
seçin:

•

Qarışıq әlaqәli makrologistik sistem
Mәhsuldar atributlar
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Anbar avadanlıqlar
Yüklәmә
Çevik istehsal prosesi

601 Bölgü kanallarınn növlәri vә satış şәbәkәlәrinin quruluşundan hansı amil doğru verilib?

•

Mәhsulun bölüşdürülmәsi
Material axınlarının parametrlәri vә növü
Tranzit daşıma növlәri
mәhsulların qablaşdırılması üzrә avtomatlaşdırma
Satış kanalının seçilmәsi

602 Logistikada bölgü kanallarını vә satış şәbәkәlәrinin quruluşunun doğru verilmiş amili hansıdır?

•

Mәhsulgöndәrmәlәrin seçilmәsi
Firmanın logistik strategiyası
Anbar avadanlıqlarının tәnzimlәnmәsi
Yüklәmә logistik әmәliyyatları
Çevik istehsal prosesi

603 Logistik bölgü kanallarının növlәri vә satış şәbәkәlәrinin quruluşunun düzgün olan amilini seçin:

•

Mәhsulun bölüşdürülmәsi
Firma vә müәssisәnin hazır mәhsul satışı bazarında strateji mәqsәd vә vәzifәlәri
Qablaşdırma materiallarının işlәnilmәsi üzrә xәrclәr
Mәhsulların qablaşdırılması üzrә avtomatlaşdırma
Satış kanalının seçilmәsi

604 Bölüşdürücü logistikada mәhsulların geri qaytarılması formalarından hansı düzgündür?
Alınan mәhsullar geri qaytarılmır
Qüsur göndәrmәdәn sonra aşkar olunur
Qüsur nәzәrә alınmır
Mәhsulların alınması
Hәr ay mәhsullar qaytarılır

•

605 Bölüşdürücü logistika hansı әmәliyyatı yerinә yetirir?

•

tәdarükat bazarının seçilmәsini
hazır mәhsulun reallaşdırılması prosesini
informasiya axınlarının toplanmasını
hazır mәhsulun qablaşdırılması
maliyyә axınlarının idarә edilmәsini

606 Bölüşdürücü logistikada mәhsulların geri qaytarılmasında neçә üsuldan istifadә edilirr?

•

5
2
8
4
3

607 Mәhsul axınlarını әmәlә gәtirәn göndәrmә partiyaları sifarişçilәrin nәyi hesabına formalaşır?

•

Tәtbiq aktları
Seçmә vәrәqlәri
Buraxılış vәrәqәlәri
Kartları
Seçmә sәnәdlәr
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608 Mәhsulgöndәrmәlәrin hәyata keşirilmәsi texnologiyası bölüşdürücü logistikada necә yerinә yetirilir?

•

Mәhsulgöndәrmәlәrin seçilmәsi
Mәhsulların istehlakçılara istehsal yerlәrindә reallaşdırılması
Anbar avadanlıqlarının tәnzimlәnmәsi
Yüklәmә logistik әmәliyyatları
Çevik istehsal prosesi

609 Bölüşdürücü logistikada mәhsulgöndәrmәlәrin hәyata keşirilmәsi texnologiyası hansı formada hәyata
keçirilir:

•

Xidmәtlәrin göstәrilmәsi
Logistik kanallardan keçmәklә mәhsulgöndәrmәlәrin tәşkili
Anbarlaşdırma vә saxlama
İstehsal edilәn mәhsul çeşidinin tәlәblәrә uyğun olaraq istehlakçı çeşidlәrinә dәyişdirilmәsi
Mәhsulgöndәrәnlәrdәn daxil olan mәhsulların keyfiyyәtinә nәzarәtin tәşkili

610 Bölüşdürücü logistikada mәhsulgöndәrmәlәrin hәyata keşirilmәsi texnologiyası neçә formada hәyata
keçirilir:

•

9
2
5
3
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611 Bölüşdürücü logistikanın amillәrindәn doğru verilәni seçin:

•

Xüsusi anbarlar
İnformasiya tәminatı sistemini formalaşdırmaq vә tәkmillәşdirmәk
Alıcıların spesifik tәlәblәrinә müvafiq olaraq sifarişlәrin formalaşması üçün tәyin edilәn komission anbarlar
İstehsal prosesinin fasilәsizliyini tәmin etmәk üçün bufer ehtiyatı anbarları
Anbarlaşdırılan mәmulatların mühafizәsini tәmin edәn saxlama anbarları

612 Bölüşdürücü logistikaya aid olan hansı amillәr düzgün verilib?

•

Xidmәtlәrin göstәrilmәsi
Dinamik material axınlarının parametrlәri, strukturu vә hәrәkәtini rasional tәşkil etmәk
Anbarlaşdırma vә saxlama
İstehsal edilәn mәhsul çeşidinin tәlәblәrә uyğun olaraq istehlakçı çeşidlәrinә dәyişdirilmәsi
Mәhsulgöndәrәnlәrdәn daxil olan mәhsulların keyfiyyәtinә nәzarәtin tәşkili

613 Bölüşdürücü logistikada hәll edilәn amillәrdәn hansı doğrudur?

•

Bazarda әrazisahә oriyentasiyasının dәyişilmәsi
Logistik servis xidmәti çәrçivәsindә istehlakçı tәlәbini öyrәnmәk vә onu dolğun ödәmәk
Hazır mәhsul istehsalında çeşid dәyişkәnliyinin baş vermәsi
Istehsalın diversifikasiyası
Iri, strateji әhәmiyyәtli sifarişlәrin әldә edilmәsi vә ya itirilmәsi

614 Bölüşdürücü logistika çәrçivәsindә hәll edilәn amillәrdәn doğru olanı seçin:

•

Müstәqil ticarәt
Mәhsulgöndәrmәlәrin hәyata keçirilmәsi üçün sifarişçilәrlә müqavilәlәr bağlamaq
Nәqliyyatın seçilmәsi
Mәhsulun daşınması
Vaxtın sәmәrәliliyi

615 Bölüşdürücü logistika çәrçivәsindә hәll edilәn mәsәlәlәr әsasәn hansı amillәrdәn ibarәtdir?
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•

Qablaşdırmanın keyfiyyәtinә nәzarәt
Sifariş portfelinin formalaşdırılması prosesini optimallaşdırmaq
Anbarlaşdırma әmәliyyatları
Satışın intensivliyi
Material axınlarının idarә edilmәsi

616 Bölüşdürücü logistikanın әsas vәzifәsi nәdir ?

•

xidmәtin göstәrilmәsi
hazır mәhsulun reallaşdırılması prosesini yerinә yetirmәk
yeni mәhsulların yaradılması
hazır mәhsulun qablaşdırılması
maliyyә axınlarının idarә edilmәsi

617 Satış bazarının әhatәetmә dәrәcәsinә görә hansı kanallar fәrqlәndirilir?

•

Vasitәçilәr kanalı
Intensiv, selektiv, eksklyuziv
Eşalonlaşdırılmış
Üfüqi vә şaquli
Çoxsәviyyәli kanal

618 Logistik kanalların sәviyyәlәri necә adlanır?

•

Sistemli
Qarışıq kanallar
Birbaşa kanallar
Birxәtli
Üfüqi vә şaqulu bölgü kanalları

619 Logistik vasitәçilәrin әsas funksiyaları nәdәn ibarәtdir?

•

Müstәqil ticarәt
Mәhsulun daşınması
Nәqliyyatın seçilmәsi
Ticarәt vә material mübadilәsi
Vaxtın sәmәrәliliyi

620 Material axınlarının vasitәçi ticarәt strukturlarının anbar vә bazarlarına daxil olmadan birbaşa istehlakçı
müәssisәlәrә göndәrilmәsi başa düşülür. Bu hansı mәhsulgöndәrmә növüdür?

•

Birinci növbәli
Tranzit mәhsulgöndәrmә
Vasitәçilәr
Çevik xidmәt intizamı
Eksport

621 Bölüşdürücü logistikada daha çox hansı xidmәt intizamları mövcuddur?

•

Anbar mәhsulgöndәrmәlәri
Birinci gәlәnәbirinci xidmәt, çevik xidmәt intizamı
Aralıq vasitәçilәr
İstehlakçıların düzgün seçilmәsi
Tranzit mәhsulgöndәrәnlәr

622 Mәhsulgöndәrmәlәrin struklaşdırılması necә aparılır?

•

Tranzit mәhsulgöndәrmә
Eksport,birinci növbәli, adi
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Klirinqlәr
Veksellәr
Bir sәviyyәli kanallar

623 Bölüşdürücü logistikada mәhsullar son istifadә әlamәtindәn asılı olaraq neçә әsas fond üzrә
qruplaşdırılır?

•

1.0
3.0
7.0
5.0
4.0

624 Mәhsulların topdansatış ticarәti üzrә ixtisaslaşmış vasitәçi strukturlara vә son istehlakçılara göndәrilmәsi
ilә bağlı yerinә yetirilәn әmәliyyatlar kompleksi başa düşülür. Bu nәdir?

•

Brokerlәr
Mәhsulgöndәrmә
Nәzarәtçilәr
Vasitәçilәr
Planlaşdırma

625 Taktiki nәzarәtin tәşkili üçün hansı amillәr lazımdır?

•

Mәhsulgöndәrmәlәrin idarә edilmәsi
Nәzәrdә tutulan vә ya faktiki mәsrәflәr haqqında operativ informasiya tәminatına malik olmaq
Maliyyә axınlarını idarә etmәk
İnformasiyaya malik olmaq
Anbar avadanlıqlarını yenilәmәk

626 Strateji nәzarәtә nә aid deyil?

•

Bazarda әrazisahә oriyentasiyasının dәyişilmәsi
İstehsal fәaliyyәtinә nәzarәt
Hazır mәhsul istehsalında çeşid dәyişkәnliyinin baş vermәsi
Istehsalın diversifikasiyası
Iri, strateji әhәmiyyәtli sifarişlәrin әldә edilmәsi vә ya itirilmәsi

627 Logistik sistemin tәkmillәşdirilmәsi zamanı sifarişlәrin idarә edilmәsi zamanı neçә sәviyyәli nәzarәtdәn
istifadә olunur?

•

Yükdaşımalara nәzarәt
Strateji vә taktiki nәzarәt
Mәhsulgöndәrmәlәrә nәzarәt
Sifarişlәr portfeli
Istehsal fәaliyyәtinә nәzarәt

628 Sifarişlәrin idarә edilmәsi sahәsindә hansı sahә әsas kompleks göstәrici hesab olunur?

•

Informasiyaların toplanması
Sifarişlәr portfeli
Nәqliyyat logistikası
Tәdarükat logistikası
Anbar logistikası

629 Bölüşdürücü logistika çәrçivәsindә hәll edilәn mәsәlәlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Logistik servis xidmәti çәrçivәsindә istehlakçı tәlәbini öyrәnmәk vә onu dolğun ödәmәk
Qablaşdırmanın yerinә yetirilmәsi
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Mәhsulgöndәrmәlәrin hәyata keçirilmәsi üçün sifarişçilәrlә müqavilәlәr bağlamaq
Sifariş portfelinin formalaşdırılması prosesini optimallaşdırmaq
Müxtәlif satış kanallarında mәhsul satışının ahәngdarlığını tәmin etmәk vә ona riayәt etmәk

630 İstehlakçıların tәlәbinin dolğun ödәnilmәsinә istiqamәtlәnmiş bazara malyeridilişi vә mәhsul satışından
ibarәtdir. Bu hansı konsepsiyadır?

•

Itәlәmә sistemi
Markerinq konsepsiyası
Qablaşdırmanın yerinә yetirilmәsi
Yükdaşımaların idarә edilmәsi
Dartma sistemi

631 Bölüşdürücü logistikanın perspektiv inkişafı neçәnci illәri әhatә edir?

•

1970ci illәrin sonu
1950 ci illәrin әvvәli
1940
1990
1980

632 Bölüşdürücü logistika hansı funksiyaları yerinә yetirmir?

•

rasional yükdaşımaların tәşkili, logistik servis xidmәtinin planlaşdırılması, tәşkili vә idarә edilmәsi
Müsabiqә ticarәtinin yerinә yetirilmәsini
sifarişlәrin alınması vә onların istehlakçı tәlәbinә uyğun vaxtıvaxtında yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsi
әmtәәlik ehtiyatların idarә edilmәsi
material axınlarının istehsal istehlakına hazırlanması üçün komplektlәşdirmә, qablaşdırma vә digәr logistik
әmәliyyatların icrası

633 Bölüşdürücü logistikanın әnәnәvi satışdan әsas fәrqli cәhәti hansıdır?

•

Taraların yerlәşdirilmәsi
Material vә informasiya axınlarının idarә edilmәsi prosesinin marketinqin mәqsәd vә vәzifәlәrinә tabe
edilmәsindәn
Müsabiqә ticarәtinin keçirilmәsi
Eşolanlaşdırılmış kanalın seçilmәsi
Nәqliyyatın intensivlәşdirilmәsi

634 “Distribyuşn miks”in mahiyyәti nәdir?

•

Yükdaşımaların yerinә yetirilmәsi
Bölüşdürmә siyasәti üzrә qәrarların reallaşdırılması vasitәsi
Istehsal prosesinә nәzarәt
Informasiyaların qәbul edilmәsi
Taraların quraşdırılması

635 Mәhsul istehsalçılarının satış siyasәti üzrә qәbul etdiklәri qәrarlar hansılardır?

•

Material axınlarının istiqamәtlәri
Tәdarükat vә satış bazarlarının öyrәnilmәsi,mövcud vә әlavә bazar paylarının qorunub saxlanması
Nәqliyyatın seçilmәsi
Mәhsulların qablaşdırılması
İnformasiyanın ötürülmәsi

636 Mәhsulların bölüşdürülmәsini hәyata keçirmәk üçün istehsalçılar birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan nәyi
yerinә yetirmәlidirlәr?

•

Mәhsulların qiymәtlәndirilmәsini
Satış strategiyasını
88/97

22.12.2016

•

Mәhsulların anbarlaşdırılmasını
Mәhsulların bölüşdürülmәsini
Mәhsulların qablaşdırılmasını

637 Hazır mәhsulların istehsalçılardan son istehlakçılara hәrәkәtinin, satışının, satışdan әvvәl vә ya sonrakı
servis xidmәtinin tәşkilindәn ibarәt kompleks logistik aktivlik nәzәrdә tutulur. Bu nәdir?

•

Eşolanlaşdırılmış makro logistik sistem
Mәhsulların fiziki bölüşdürülmәsi
Istehsal logistikası
Mәhsulların anbara hәrәkәti
Informasiya logistikası

638 Bölüşdürücü logistikanın obyektidir:

•

qaydalara әmәl etmә
bölgünün vә hazır mәhsulun reallaşdırması mәrhәlәsindә maddi axın
istehsal mәrhәlәsindә maddi axın
hazır mәhsulun reallaşdırması mәrhәlәsindә maddi axın
kompyuter informasiya tәminatı

639 Bölüşdürücü logistikada tәdqiqatın әsas predmeti:

•

ehtiyatların yaradılması
bölgü prosesinin optimallaşdırması
mülkiyyәt hüququnun bölgüsü
material ehtiyatlarının fiziki bölgüsü prosesinin tәkmillәşdirmәsi
firmaların logistik konsepsiyası

640 Bölüşdürücü logistika dedikdә:

•

xidmәtin göstәrilmәsi
hazır mәhsulun reallaşdırılması prosesi
informasiya axınlarının toplanması
hazır mәhsulun qablaşdırılması
maliyyә axınlarının idarә edilmәsi

641 Mübadilә sferasında hәyata keçirilәn proses vә әmәliyyatların aşağıdakı növlәri mövcuddur:

•

mübadilә, yüklәmәboşaltma vә tәhviltәslim
bölüşdürmә vә yenidәn bölüşdürmә
kommersiya vә istehsal
ictimai, qrup vә fәrdi
stabillәşmiş vә tәdarükat

642 Mәhsulgöndәrmәlәrin müddәtinә görә tәsnifatı:

•

daha sürәtli daşımalar
tәcili, dövri, tәqvim üzrә
mәhsulgöndәrәnlәrin fәaliyyәtindәn asılı olaraq mәhsulgöndәrmәlәr
yüklәrin daşınma müddәtinә görә
belә bir tәsniflәşdirmә mövcud deyil

643 Tranzit mәhsulgöndәrmәlәr nәdir?

•

logistikada tranzit mәhsulgöndәrmәlәr yoxdur
mәhsul vә materiallar vasitәçinin anbarına daxil olmadan hәyata keçirilir
istehsalçı  topdan ticarәt pәrakәndә ticarәt  istehlakçı
mәhsul vә material vasitәçilәrin anbarından göndәrilir
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vasitәçilәr özlәri göndәrmәlәri yerinә yetirir

644 İnformasiya sistemlәrinin prinsiplәrinә aid olanı seçin:

•

Çeviklik
İstiqamәtlilik
Elmlilik
Zәmanәtlilik
Effektivlik

645 Hansı logistik informasiya sistemlәrinin prinsiplәrindәn biri sayılır?

•

etibarlılıq
Vaxtlıvaxtında olma
Zaman
Gecikdirilәn
Mәkan

646 Verilәnlәrdәn hansı logistik informasiya sistemlәrinin prinsiplәrinә aiddir?

•

Bütövlülük
Dәqiqlik
Elmlilik
Effektivlik
Sistemlilik

647 Mәhsul haqqında hansı informasiyanı ştrix kod özündә әks etdirir:

•

vasitәçini
İstehsalçı
Hәcmin
Sayın
kütlәsin

648 İnformasiya sisteminin әsas rolu bu...

•

Işlәnmәsi
İnformasiyanın dәqiq vә sürәtli ötürülmәsi
Qorunması
Informasiyanın seçilmәsi
Saxlanması

649 İnformasiya axınları xarakterizә edilir:

•

Istifadәsinә görә
İstiqamәti ilә
Növü ilә
Hәcmi ilә
Saxlanmasına görә

650 EAN kodlarında axırıncı 13cü rәqәm nәyi bildirir

•

Gәtirildiyi ölkә
Nәzarәt rәqәmi
Mәhsul növü
Standartlar
Müәssisәnin adı

651 EAN 13 kodlarında ölkә kodundan sonrakı beş rәqәm nәyi bildirir?
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•

Göndәrilәcәk ünvanı
Mәhsul istehsal edәn vә ya satan firma vә müәssisәlәrin kodun
Ölkә kodu
Qiymәt
Bayraq nömrәsi

652 EAN 13 ştrix kodlarında ilk 3 rәqәm nәyi bildirir?

•

mәhsulun çәkisini
ölkә kodunu
nәzarәt
müәssisәnin kodun
keyfiyyәt

653 İnformasiya axını vaxt vahidi әrzindә hansı infomasiya kәmiyyәti ilә ölçülür?

•

Daxili
Giriş
Xarici
İşlәnәn,saxlanan vә ötürülәn
Çıxış

654 Elektron informasiya metodunun tәtbiqi necә baş verir?

•

Inzibati xәrclәrin azaldılmasında
Sifarişlәrin icra edilmәsi ilә bağlı olan ayrıayrı logistik әmәliyyatların yerinә yetirilmәsini sürәtlәndirir
Informasiyanın ötürülmәsindә
Materialların idarә edilmәsindә
Anbar xәrclәrinin artırılmasında

655 Әsas logistik axınlar hansılar hesab olunur?

•

üfüqi
material, informasiya
maliyyә, xidmәt
energetik, kadr
xidmәt

656 Ştrixlәşdirilmiş kodlaşdırma texnologiyası hansı әsas әmәliyyatı yerinә yetirir:

•

Mәhsulların itmәsinin qarşısını alır
ştrixlәşdirilmiş kodlar dekoder adlı xüsusi qurğu vasitәsilә rasşifrә edilir vә ilkin әmtәәlik nömrәsini alan zaman
malik olduğu rәqәm nişanәsini  formasını saxlayır
Mәhsul anbarlara yerlәşdirilir
Qablaşdırma yerinә yetirilir
Mәhsulların keyfiyyәtinә tәminat verir

657 Logistik informasiya sistemlәri hansı prinsiplәrdәn ibarәtdir:

•

İnteqrativlik
Dәqiqlik, Vaxtı  vaxtında olma, istiqamәtlilik
Konstruktivlik
Elmlilik
Çeviklilik

658 Logistik informasiya axınlarının növlәrinә aid edilmir:

•

geriyә qalan axınlar
eynicinsli, eynicinsli olmayan.
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daxil olan vә müәssisәdәn çıxan
müәssisә daxilindә dövr edәn
qabaqlayan axınlar

659 Yaranma metodlarma görә informasiya axınları bölünür:

•

kağız, ilkin
ilkin vә tәkrar
giriş, çıxış, daxili vә xarici
kağız, elektron, qarışıq
eynicinsli, eynicinsli olmayan

660 Logistik sistemә münasibәtinә görә informasiya axınları bölünür:

•

kağız, ilkin
giriş, çıxış, daxili vә xarici
ilkin vә tәkrar
kağız, elektron, qarışıq
eynicinsli, eynicinsli olmayan

661 Ştrixlәşdirilmiş kodlaşdırma texnologiyasına aşağıdakı әmәliyyatlardan hansı aid deyil:

•

ştrixlәşdirilmiş kod (şifrәlәnmiş әmtәә nömrәsi) mәhsulun üzәrinә köçürülür
ştrix kodları istәnilәn vaxt silmәk mümkündür
әmtәәlik nömrәsi xüsusi simvolla  ştrixlәşdirilmiş kodla şifrәlәnir
mәhsullara nadir әmtәәlik nişanәsi verilir
ştrixlәşdirilmiş kodlar dekoder adlı xüsusi qurğu vasitәsilә rasşifrә edilir vә ilkin әmtәәlik nömrәsini alan zaman
malik olduğu rәqәm nişanәsini  formasını saxlayır

662 Logistik informasiya sistemlәri aşağıdakı hansı prinsip üzәrindә qurulmur

•

İstiqamәtlilik.
Stoxastik
Dәqiqlik
İnformasiyaların istifadәçilәr üçün tam vә yararlı olması.
Vaxtı  vaxtında olm

663 İnformasiya axınlarının növlәrinә aid deyil:

•

Çıxış
İnteqral
Xarici
Daxili
Giriş

664 Logistikada informasiya axınlarını aşağıdakı kimi bölürlәr:

•

Inteqral
Üfüqi, şaquli
Düz xәtli
Paralel, perpendikulyar
Planlaşdırılmış

665 Logistik sistemlәrdә informasiya vә material axınları malikdirlәr:

•

şaquli istiqamәtlidirlәr
eyni istiqamәtlidirlәr
perpendikulyar istiqamәtlәrә
әks tәrәfli istiqamәtlәrә
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qarışıq istiqamәtlәrә

666 Ümumi formada skaynerlәrlә ştrix kodlar әsasәn hansı üsulla oxunur:

•

Yüksәk çap
Fotokompozisiyalı çap
Portativ vә stasionar skayner
Lazer vasitәsilә
Şırnaq texnologiyalı çap

667 Ştrixlәşdirilmiş kodlaşdırmalardan nә üçün istifadә edilir?

•

Yükdaşımalarda istifadә üçün
Mәhsul haqqında bütün material axınlarının idarә edilmәsi vә müvafiq sәnәdlәrin formalaşması üçün
mәlumatların konkret ünvanını göstәrmәk üçün
Mәhsullara nadir әmtәәlik nişan verilir
Mәhsulların keyfiyyәtinә nәzarәt üçün
Mәhsulları rәqabәtliliyini öyrәnmәk üçün

668 EAN kodlarının beynәlxalq praktikada hansı növlәri vardır

•

MRP
EAN13, EAN8
MBM DPP
EDİFAKT
Code 16k

669 Beynәlxalq praktikada EAN sisteminin neçә növünü fәrqlәndirirlәr?

•

6.0
2.0
5.0
3.0
7.0

670 Avropa kodlaşdırma sistemi (AEN) neçәnci ildә yaranmışdır?

•

1955.0
1977.0
1956.0
1948.0
1920.0

671 Hansı informasiya texnologiyalarından biri düzgün qeyd olunmayıb?

•

Telekommunukasiya
Elektron qurğuların sistemlәşdirilmәsi
Texniki tәminat
Mikroelektron komponentlәr
Proqram tәminatı

672 Logistikada informasiya sistemlәrinin qurulması üçün aşağıdakılardan hansı tәlәblәrә cavab vermir?

•

mәlumatlar yarandığı yerdә vә anda emal edilmәli vә arxivlәşdirilmәlidir;
bazar tәdqiqatları dәqiqliklә aparılmalıdır
әmәkdaşların tәtbiqi proqramlara nüfuz etmәsi üçün imkanlar yaradılmalı;
Texniki interfeyslәr stsndartlaşdırılmalı;
sistemә daxil edilәcәk mәlumatlar sistem tәrәfindәn birdәfәlik sәhvsiz qeyd edilmәli;

673 Verilәnlәrdәn hansı informasiya sistemlәrinә aid olan prinsipdir:
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•

Tәşkil
İstiqamәtlilik
Әlaqәlilik
Bütövlülük
Interaktivlik

674 İnformasiya sisteminә aid olan prinsiplәrdәn birini seçin:

•

Cari
Vaxtıvaxtında olma
Tәşkil
Ierarxialıq
Elmlilik

675 Aşağıdakılardan hansı informasiya sistemlәrinin prinsipinә aiddir:

•

Bütövlülük vә hissәlәrә bölünmә
Dәqiqlik
Inteqrativ keyfiyyәt
Sistemlilik
Variantlılıq

676 Logistik informasiya sistemlәri neçә prinsip üzәrindә qurulur?

•

11.0
8.0
2.0
6.0
9.0

677 İnformasiya sistemlәri hansı elementlәrdәn ibarәtdir

•

Elektron qurğular
Simvollar, şifrәlәr
Kitab çapı, yazışma
Kompyuter texnologiyası
Texniki, informasiya, riyazi tәminat

678 İnformasiya tarixi inkişaf baxımından neçә mәrhәlәyә bölünür?

•

7.0
6.0
2.0
9.0
4.0

679 Xidmәtin xarakteristikasını hansı amillәr tәşkil edir?

•

Etibarlı olması
Duyulmaz, dәyişkәn, davamsız
hüquqi qaydalara riayәt olunması
Daimi olması
әlyetәrli olması

680 Logistik xidmәtin keyfiyyәt meyarı hansıdır?
Logistik sistemin ardıcıllığı
Istehlakçılarla ünsiyyәt
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•

Xidmәtin keyfiyyәt modeli
Mәhsulgöndәrәnlәrin etibarlılığı
Xidmәtin idarә edilmәsi

681 Logistikada xidmәtin hansı tәsniflәşdirmә әlamәtlәri vardır?

•

Bazar tәdqiqatları
Müqavilәlәrin izlәnmәsi
Qiymәt, tәlәb
Davranış
Mülkiyyәt, bazar, istehlakçılarla ünsiyyәt

682 Logistikada xidmәtin neçә növü var?

•

3.0
6.0
2.0
4.0
9.0

683 Hava nәqliyyatında tariflәr bölünür:

•

Ilkin tariflәr
Fraxt tariflәr
Beynәlxalq tariflәr
Normal, güzәştli, xüsusi vә eksklyuziv tariflәrә
Tәkrar tariflәrә

684 Dәniz nәqliyyatında tariflәr bölünür:

•

Xüsusi tariflәr
Güzәştli tariflәr
APEKS tariflәr
Daimi xәtlәrdә olan tariflәr, fraxt tariflәr
Beynәlxalq tariflәr

685 Dәmiryol tariflәri bölünür:

•

Xüsusi vә güzәştli tariflәrә
Yerli tariflәrә
Xarici tariflәrә
Ümumi tariflәrә
Daxili tariflәrә

686 Avtomobil nәqliyyatında aşağıdakı nәqliyyat tariflәri mövcuddur:

•

Kilimetrlәrә görә tariflәr
Işә görә tariflәr
Müqavilә әsasında tariflәr
Nәqliyyat vasitәsinin yürüşünә görә tariflәr
Nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadәyә görә

687 Kommersiya, hüquqi rejim nәqliyyat daşımalarında aşağıdakılar nәzәrdә tutulur:

•

Tәdarük olunan xammalın sayı
Anbar xәrclәrinin hesablanması
Yalnız xәrclәrin öyrәnilmәsi
Ehtiyatların yaradılması
Fiziki bölüşdürmәnin unifikasiyası, gömrüyün sadәlәşdirilmәsi
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688 İntermodal daşımanın әsas әlamәtlәri aşağıdakılardır:

•

Bir neçә nәqliyyat növündәn istifadә
Terminallardan istifadә etmәmәk prinsipi әsas götürülür
Bir nәqliyyat vasitәsilә daşıma
Logistik daşıma zәncirindә vahid daşıma operatorunun movcudluğu, vahid fraxta
Vaxtında yerinә yetirilmә

689 Multimodal vә intermodal daşımalar sisteminin hansı funksional prinsiplәri var?

•

Kommersiya rejiminin yeniliyi
Ehtiyatların düzgün istifadәsinә nәzarәt
Bölüşdürücü prosesdә fasilәsizliyi tәmin etmә
Yükdaşımaların tәşkilindә maliyyә iqtisadi mәsәlәlәrә kompleks yanaşma
Qablaşdırmanın sürәtli hәrәkәti

690 Logistik vә әnәnәvi nәqliyyat prosesindә fәrqli cәhәt nәdәn ibarәtdir?

•

Vahid nәqliyyat tarifi
Eşolanlaşdırılmış tarif
Prartik tarif
Çox şaxәli nәqliyyat tarifi
Bir istiqamәtli tarif

691 Әnәnәvi vә logistik nәqliyyat prosesinin әsas fәrqi nәdәdir?

•

logistik vә әnәnәvinin heç bir fәrqi yoxdur
әnәnәvidә tariflәr ucuzdur
nәqliyyat mәrkәzindә hәr bir proses idarә edilir
әnәnәvi nәqliyyat prosesindә nәqliyyatı Nәqliyyat Nazirliyinin nümayәndәsi idarә edir
Vahid nәqliyyat operatorunun mövcudluğu

692 Nәqliyyat sistemlәri logistikasında qablaşdırmaya xas olmayan xüsusiyyәtdir:

•

Ekoloji standartlar
Möhkәmlik
Rahatlıq
Fәrdilik
Informasiya doyumluğu

693 Nәqletmә zamanı qablaşdırmada yükün fiziki xassәlәrinin nәzәrә alımasıqablaşdırmanın bu
funksiyasını әks etdirir:

•

Informasiya
Tәchizat
Marketinq
Logistika
Zәdәlәrdәn qoruma

694 WTO tәşkilatı:

•

Beynәlxalq Aviasiya Tәşkilatıdır
Beynәlxalq Nәqliyyat Tәşkilatıdır
Beynәlxalq su nәqliyyatı tәşkilatıdır
Beynәlxalq Ticarәt Tәşkilatıdır
Beynәlxalq Avtomobil Tәşkilatıdır

695 Dәniz daşımalarında tәrәflәr arasında mәsuliyyәtin hәcminin müәyyәn edilmәsinin әsas qaydaları harada
qәbul edilib?
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•

Vyanada
Moskvada
Fransada
Vaşinqtonda
Londonda

696 Qofro kağız harada istifadә edilir?

•

Aviaqaimәdir
Nәqliyyat sәnәdlәşmәsi blankıdır
Anbar sәnәdlәşdirilmәsidir
Sığorta sәnәdidir
Kardondurqablaşdırmada istifadә edilir

697 Aşağıdakılardan hansı balker gәmisinә aiddir?

•

Kimyәvi mәhsulların daşınması üçün
Neft daşıyan gәmi
Konteyner daşınan gәmi
Taxıl mәhsullarının daşınması üçün
Dәmir filizi daşınması üçün istifadә edilәn gәmi

698 Franşiz nәdir?

•

Lisenziyalaşma növü
Söğorta növü
Gömrük vergisi
Sığorta zәrәrlәrinin sığortaçı tәrәfindәn ödәmәdiyi hissә
Aksiz verginin növü

699 CPREDER nәdir?

•

Anbarәmәliyyatları
Yüklәrin dәqiq vaxtında çatdırılması texnologiyası
Nәqliyyat xidmәti göstәrәn hüquqi şәxs
Yüklәrin qaldırılması üçün xüsusi mexanizm
Sürәtli yüklәrin çatdırılması

700 “Transmilli korporasiya” anlayışının müәyyәnlәşdirilmәsi zamanı istifadә olunan kriteriya hansıdır?

•

EDİ
Çoxmilliyyәtliliyin sәviyyәsi
TRASEKA
Nәqliyyat şirkәti
Anbar әmәliyyatı

97/97

