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1. Ekspertlə sifarişçinin münasibəti hansı mərhələdə təyin olunur?

√ hazırlıq mərhələsi
• nəticə
• qərar
• yekun mərhələ
• əsas mərhələ

2. Malların keyfiyyəti yüngül nöqsanlarla aşağı enərsə, bu mallar necə adlanır?

√ şərti yararlı
• keyfiyyətsiz
• satışdan çıxarılır
• miqdarın dəyişilməsi
• təhlükəli

3. Sənəd ekspertizasının nəticələri nədən asılıdır?

√ ekspertin səriştəliliyindən
• informasiya dəqiqliyindən
• ekspertin obyektivliyindən
• cihazdan
• ekspertin stajından

4. Köhnəlmiş sənədlərdən istifadə edilməsi nə ilə nəticələnir?

√ qərarın ləğvi ilə
• protokolun ləğvi
• təhlilin ləğvi
• nəticənin ləğvi
• aktın ləğvi

5. Sənəd ekspertizasının nəticələri nədən asılıdır?

• ekspertin obyektivliyindən
• informasiya dəqiqliyindən
√ ekspertin səriştəliyindən
• ekspertin stajından
• cihazdan

6. Malların keyfiyyəti az nöqsanlarla aşağı enərsə, bu mallar necə adlanır?

√ şərti yararlı
• satışdan çıxarılır
• miqdarın dəyişilməsi
• təhlükəli
• keyfiyyətsiz

7. Sübut etmənin üçüncü halında nə göstərilir?

√ istintaqın gedişində material və əşyalar aşkar edilərək götürülür
• istintaqın gedişində material və əşyalar aşkar edilmir
• heç bir şey göstərilmir
• sənədlər götürülür
• istintaqın gedişində material və əşyalar götürülmür

8. İstintaqın gedişi zamanı sübut etmənin birinci halında nə göstərilir?



• istintaqdan kənar məmulatlar
• heç bir şey göstərilmir
√ protokolda göstərilmiş məmulatlar
• protokolda göstərilməmiş məmulatlar
• işə aidiyyatı olmayan məmulatlar

9. Cinayət sferasına qurşanmış şəxslərin professional məşğuliyyətinin xarakteri haqqında informasiyanı necə təyin etmək olar?

• bu qeyri – mümkündür
• barmaq izlərindən
• ayaq izlərindən
• siqaretindəki barmaq izlərindən
√ bədən üzərindəki vasitələrin izindən

10. Məmulatların xassələrinin tədqiqi nəyə kömək edir?

√ cinayətin subyektinin müəyyən edilməsinə
• ekspertlərin bilik səviyyəsinin müəyyən edilməsinə
• ekspertlərin səriştəliyinin üzə çıxmasına
• şahidlərin müəyyən edilməsinə
• heç nəyə kömək etmir

11. Təkrar ekspertizanın nəticəsinin qiymətləndirilməsinin xüsusiyyəti nədən ibarətdir?

√ birinci və təkrar ekspertizanın nəticəsinin müqayisəli təhlilindən
• birinci ekspertizanın nəticəsinin təhlilindən
• təhlilin aparılmamasından
• əlavə ekspertizanın nəticəsinin təhlilindən
• təkrar ekspertizanın nəticəsinin təhlilindən

12. Ehtimaldan istifadə etmək problemi nə vaxt aradan qaldırılır?

• ekspertizanın nəticəsi qeyri – real olduqda
• bu problem heç vaxt aradan qaldırıla bilməz
√ ehtimaldan həqiqi biliklərə keçid vaxtı
• həqiqi bilkilərdən istifadə edilmədikdə
• ekspertin fikri qeyri – obyektiv olduqda

13. Müstəntiq birinci nəticədən razı qalmadığını necə göstərməlidir?

√ izah edərək rəsmiləşdirməlidir
• rəsmiyyətə yer verməməlidir
• şifahi izah etməlidir
• izahın verməməlidir
• təlimata əsaslandırmamalıdır

14. Ekspertizanın nəticəsi ehtimal formasında qiymətləndirilərsə nə baş verə biər?

√ işdə problemlər yarana bilər
• heç nə baş verə bilməz
• ilkin tədqiqatın nəticələri müəyyən şübhə doğurar
• tədqiqatın nəticəsinə şübhə yaranmaz
• istintaq problemsiz keçər

15. Ekspertizanın nəticəsi hansı formada qiymətləndirilərsə, işdə problemlər yarana bilər?

• dəqiq formada
• heç bir formada
√ ehtimal formada
• obyektiv formada



• subyektiv formada

16. Göstərilənlərdən hansı ittiham aktında öz əksini tam tapmalıdır?

• ekspertlər haqqında məlumatlar
• bunlardan heç biri
√ ekspert rəyinin qiymətləndirilməsinin nəticələri
• ekspert rəyinin qısa məzmunu
• ekspert rəyinin müdiriyyət tərəfindən tam təsdiqi

17. Ekspert rəyinin qiymətləndirilməsinin nəticələri hansı sənəddə öz əksini tam tapmalıdır?

• sərəncamda
• müqavilədə
√ ittiham aktında
• nümunə götürülməsi aktında
• qərarda

18. Rəyin qiymətləndirilməsində nə xüsusi yer tutur?

√ faktın mümkünlüyü haqqında nəticə
• müstəntiqin fikri
• ekspertin fikri
• nəticənin xarakteri – məzmunu
• nəticənin həcmi

19. Tətbiqi riyaziyyat metodu kriminal ekspertizada nə vaxt tətbiq edilir?

√ nəticədəki ehtimallığın dərəcəsini təyin edərkən
• tədqiqat apararkən
• tətbiq edilmir
• qablaşdırmanı açarkən
• malları qablaşdırarkən

20. Kriminalistikada tədqiqatın nəticəsindəki ehtimallığın dərəcəsini təyin etmək üçün hansı metoddan istifadə edilir?

√ tətbiqi riyaziyyat metodundan
• heç bir metoddan
• həndəsi metoddan
• inteqral metodundan
• ehtimal nəzəriyyəsindən

21. Ekspertizanın qiymətləndirilməsində ehtimal məlumatın istintaqın hansı hissəsində müəyyən qədər xeyri vardır?

√ istintaqın əvvəlində
• istintaq qurtardıqdan sonra
• istintaqın sonunda
• istintaqın gedişatında
• istintaqın ortasında

22. Yandırma yolu ilə hansı məhvedilmə aparılır?

• kimyəvi
• mexaniki
√ termiki
• texnoloji
• optiki

23. Malları məhv edərkən ətraf mühitə zərərli təsirlərin yayılması hansı çirklənməyə aiddir?



• bioloji
• texnoloji
√ Utilizasiya
• elektromaqnit
• kimyəvi

24. Nəqliyyat vasitələri hansı çirklənmə yaradır?

• bioloji
• kimyəvi
• istilik
• elektromaqnit
√ akustik

25. Verilən mal qruplarından hansı silinir və məhv olunur?

√ xarab olmuş mallar
• köhnəlmiş mallar
• inşaat malları
• ərzaq malları
• məişət malları

26. Malların istehsalının müxtəlif mərhələlərində ətraf mühitə yayılan çirkləndiricilər hansılardır?

√ texnoloji
• fiziki
• kimyəvi
• radiaktiv
• bioloji

27. Keyfiyyətsiz malların termik üsulu ilə məhvi zamanı hansı çirkləndiricilər əmələ gəlir?

• kimyəvi
• mikrobioloji
√ intensiv istilik
• akustik
• bioloji

28. əgər ekspert kifayət qədər iş təcrübəsinə malik deyilsə, onda?

√ onu əvvəlcə daha təcrübəli ekspertlər dam qrupa daxil etmək lazımdır
• ixtisaslaşdırırlmış kurslarda öz bilik və bacarıqlarını artırılmalıdır
• təcrübə yığana qədər biliklərini artırmalıdır
• ekspertizanın aparılması üçün ekspert sifarişi ilə əlaqə yaratmalıdır
• müəyyən müddət onu ekspert qrupundan kənarlaşdırmaq lazımdı

29. Nə zaman məhsulun məhv olunması tövsiyyə olunur?

√ məhsul keyfiyyətsiz olarsa
• satışa buraxılanda
• xaricə ixrac edilməsi nəzərdə tutulanda
• məhsul çox keyfiyyətli olanda
• məhsul standart tələblərə cavab verərsə

30. Tullantıya kimyəvi birləşmələrin təsiri üsulu ilə hansı məhvedilmə həyata keçirilir?

• optiki
• texnoloji
√ kimyəvi
• mexaniki



• termiki

31. İstehlakçılar tərəfindən malın istismarı zamanı ətraf mühitə zərərli təsir göstərən çirkləndiricilər hansı qrup çirkləndiricilərə aiddir?

• fiziki
• bioloji
√ istismar
• texnoloji
• kimyəvi

32. Kompyuterlər hansı çirklənməni yaradır?

• bioloji
• texnoloji
√ elektromaqnit
• akustik
• kimyəvi

33. Malların istehsalı və istismarı zamanı hansı çirkləndiricilər yaranır?

√ qazaoxşar
• həm bərk, həm maye
• kristalik
• bərk
• maye

34. Tətqiqatın nəticəsindən asılı olaraq ekpertin rəyi necə ola bilər?

√ müsbət və mənfi
• yalnız mənfi
• çox mürəkkəb
• qeyri – müstəqil
• yalnız müsbət

35. Hansı qanunun tətbiq edilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2000 – ci il tarixli fərmanında öz əksini tapmışdır?

√ “Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” qanun
• “İnvertarizasiya haqqında” qanun
• “İpoteka haqqında” qanun
• “Əlillərin sosial təminatı haqqında” qanun
• “Əhalinin sosial təminatı haqqında” qanun

36. Ekspertiza fəaliyyətində vəzifəli şəxslər hansı qanunun maddələrinin pozulmasına görə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada
məsuliyyət daşıyırlar?

√ “Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” qanun
• “Əhalinin sosial təminatı haqqında” qanun
• “Əlillərin sosial təminatı haqqında” qanun
• “İpoteka haqqında” qanun
• “İnvertarizasiya haqqında” qanun

37.  Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında  qanun nə vaxt qəbul edilmişdir?

√ 18 noyabr 1999 – cu ildə
• 2005 – ci ildə
• 15 oktyabr 2001 – ci ildə
• 2002 – ci ildə
• 2000 – ci ildə

38. Kimyəvi çirkləndiricilər hansılardır?



√ kimyəvi birləşmələrin zərərli təsiri
• mikroorqanizmlərin zərərli təsiri
• zərərli təsirlər
• bioloji birləşmələrinzərərli təsiri
• fiziki birləşmələrin zərərli təsiri

39. Hansı mallar təkrar sənaye emalından keçirilir?

• nöqsanı aradan qaldırılması mümkün olmayan mallar
• çürümüş mallar
• keyfiyyətsiz mallar
• xarab olmuş mallar
√ qeyri-standart mallar

40. əmtəəşünas – ekspert qarşında qoyulan suallar hansı xarakterdə olmamalıdır?

√ hüquqi
• ekspertə istənilən sual verilə bilər
• genetik
• statistik
• sosioloji

41.  Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında  Azərbaycan Respublikasının qanunun tətbiq edilməsi hansı fərmanda öz əksini
tapmışdır?

• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 fevral 2000 – ci il tarixli fərmanı
• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 sentyabr 2001 – ci il tarixli fərmanı
• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 mart 2001 – ci il tarixli fərmanı
• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 mart 2001 – ci il tarixli fərmanı
√ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2000 – ci il tarixli fərmanı

42. Utilizasiya çirklənmələri nədir?

• daşınma zamanı yaranan çirklənmə
• markalanma zamanı yaranan çirklənmə
√ malları məhv edərkən ətraf mühitə zərərli təsirlərin yayılması
• saxlanma zamanı yaranan çirklənmə
• qablaşdırma zamanı yaranan çirklənmə

43. Xarab olmuş mal ilə necə davranılır?

• yalnız silinir
• yandırılır
• torpağa basdırılır
• yalnız məhv edilir
√ silinir və məhv edilir

44. Satışdan əvvəl çirklənmələr nədir?

• yalnız satışa hazırlıq zamanı yaranan çirklənmələr
• yalnız qablaşdırma zamanı yaranan çirklənmələr
• yalnız saxlanma zamanı yaranan çirklənmələr
√ malların saxlanması, daşınması və satışa hazırlıq zamanı yaranan çirklənmələr
• yalnız daşınma zamanı yaranan çirklənmələr

45.  Təyinatından asılı olaraq ekspertizanın aparılması üçün tətbiq olunan bütün vasitələr neçə qrupa bölünür?

√  2
• 5



• 3
• 4
• 10

46. Ekspertiza aktında ümumi hissədən başqa nə əks olunur?

√ protokol hissə
• dequstasiya
• keyfiyyət
• hazırlıq
• kəmiyyət

47. Ekspert qrupunun sayının təyin olunmasına təsir göstərən digər amillərdən biri yanlışdır?

• ekspert qrupu yaradılan təşkilatın imkanları
• ixtisasçıların olma imkanı
√ ekspert qrupunun idarə olunmasının mümkün olması
• sorğu işinin aparılmasının yol verilən həddi
• ekspert qrupunun sayı ilə orta qrup xətası arasında veqsessiya asılılığı üzə çıxarmaq üsulu

48. Ekspertiza zamanı son nəticə aşağıdakı variantlardan hansına aiddir?

√ ekspertiza aktına
• səsverməyə
• ekspertlərin rəyinə
• hazırlıq mərhələsinə
• ərizəyə

49. Ekspertiza aktının sayı necə müəyyən olunur?

√ mal partiyasının sayı aktın sayına bərabər olur
• təhlükəli mallar ilə
• qeyri-standart mallar ilə
• standart mallar ilə
• nöqsanların sayı

50. Keyfiyyət saxtalaşdırılmasının üsulları hansılardır?

• cüzi saxtalaşdırma
• tam saxtalaşdırma
√ əlavələrdən istifadə, növ dəyişmə
• su əlavə etmə
• kobud saxtalaşdırma

51. Ekspertizanın çatışmayan informasiyalarla davam etdirilməsi nə ilə nəticələnir?

•  qərarın şübhə doğurması
• qərarın mənfi rəylə qarşılanması
√ qeyri-obyektiv qərarların qəbul edilməsinə
• standartın olmaması
• qərarın subyektivliyi

52. Ekspertin məsləhəti nəyə əsaslanır?

• ekspertin prinsipiallığına
• ekspertin təhsilinə
√ ekspertin təcrübəsinə və səriştəliliyinə
• ekspertin obyektivliyinə
• ekspertin yaşına



53. Aktın yekun qərarını kimlər tərtib edir?

√ ekspertlər
• rəhbərlik
• auditor
• baş mühasib
• işçi qrupu

54. Ekspertizanın məqsəd və vəzifələrini nə təyin edir?

√ ekspertizanın keçirilməsinin əsasları
• ərizə
• xərclər
• akt
• ekspertin diplomu

55. Ekspertiza aktı blankının birinci səhifəsində nə göstərilir?

√ aktın nömrəsi, tarixi, yeri, ekspertin adı, soyadı
• nisbi rütubət və temperatur
• işçi qrupunun sayı
• işçi qrupunun tərkibi
• nümayəndələrin sayı

56. Ekspertizanın son rəyi kim tərəfindən sənədləşdirilir?

√ müstəqil ekspert tərəfindən
• dəvət olunmuş nümayəndə tərəfindən
• əmtəəşünas tərəfindən
• sifarişçi tərəfindən
• işçi qrupu tərəfindən

57. Texnoloji məhvetmə hansı yolla aparılır?

√ emal yolu ilə
• parçalamaqla
•  yandırmaqla
• əzməklə
• tullantıya kimyəvi birləşmə ilə təsir etməklə

58. əsassız ekspertiza aparılması nə ilə nəticələnir?

√ şübhə doğuran qərarların qəbuluna
• ziddiyyət yaranmasına
• standartlardan istifadə edilməməsinə
• subyektivliyə
• ekspertiza zamanı məsuliyyətsizliyə

59. Ekspert qiymətləndirilməsi nədir?

√ əsas mərhələnin vacib tərkib hissəsidir
• markalanmanın yoxlanması
• qablaşdırmanın yoxlanması
• keyfiyyət yoxlanması
• malların miqdarının yoxlanması

60. Sənədlərlə rəftar qaydaları bölməsində nə qeyd olunur?

√ sınaq protokolların yeniləşdirilməsi
• laboratoriyada sınaq aparılan zaman nəzərdə tutulan tədbirlər



• məhsulun nümunələrinin sınaq üçün seçilib götürülməsi qaydalarınl
• hər bir işçinin yerində sertifikatlaşdırmanın ayrı-ayrı əməliyyatları üzrə konkret təlimatları
• sertifikatlaşdırmanın sənədləşdirilmiş aparılma qaydaları

61. Hansı bölmədə firma haqqında məlumatlar verilir?

• sınaqlar üçün müqavilə
• sənədlərlə rəftar
√ Laboratoriyanın strukturu və təşkili
• Personal
• Terminlər və təyinlər

62. Statistik metodlardan istifadə etmə bölməsinə aiddir?

√ sınaq laboratoriyası öz işində keyfiyyət göstıricilərinin statistik analizi geniş tətbiqi
•  Sınaq metodikaları ilə işləməyə
• əməyin mühafizəsi və  təhlükəsizlik texnikası
• avandanlıqların inventar siyahısı
• yeni avandanlığın alınması əməyin mühafizəsi və nümunəvi maddələr

63. Sınaq laboratoriyalarına qoyulan əsas tələblərin funksiyası hansı bənddə düzgün qeyd edilməyib?

√ Toxunulmazlıq-Sınaq laboratoriyaları və onların işçi personalı sınaq nəticələrinin qiymətləndirilməsi zamanı nəticələri özünün müəyyən
etdiyi tarixdə açıqlaya bilər.

• Toxunulmazlıq-Sınaq laboratoriyaları və onların işçi personalı sınaq nəticələrinin qiymətləndirilməsi zamanı
kommersiya,maliyyə,inzibati və digər təzyiqlərə məruz qalmırlar

• Qərərsizlik-sınaqların aparılması,onların nəticələri üzrə qərarların qəbul edilməsi və sınaq protokolların tərtib olunması zamanıyerinə
yetirilən fəaliyyətin prinsipiallığı,düzgünlüyü,obyektivliyi ilə ifadə edilir.

• Texniki səriştəlik-müvafiq təşkilati və idarəetmə strukturunun,yüksək peşə hazırlıqlı personalın,sınaqlar üçün bina və avadanlığın,sınaq
metodlarına və prosedurlar normativ sənədlərin olması ilə xarakterizə olunur.

• Müstəqillik-üçüncü tərəf statusu ilə təyin edilir.

64. Milli uyğunluq nişanının ölçülərini necə müəyyənləşdirirlər?

• “S” baza ölçüsünə
• “Z” baza ölçüsünə
√ ”H” baza ölçüsünə
• “T” baza ölçüsünə
• “X” baza ölçüsünə

65. Ekspert-auditor hansı şəxslərə deyilir?

• Sertifikatlaşdırma və digər sahələrdə bir yaxud bir neçə növ işləri aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş və hüquq almış şəxsdir.
• Sertifikatlaşdırma sahəsində bir yaxud bir neçə növ işləri aparmaq üçün lazım olan şəxsdir.
• Sertifikatlaşdırma sahəsində bir yaxud bir neçə növ işləri aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş şəxsdir.
• Sertifikatlaşdırma sahəsində yalnız bir növ işləri aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş və hüquq almış şəxsdir.
√ Sertifikatlaşdırma sahəsində bir yaxud bir neçə növ işləri aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş və hüquq almış şəxsdir.

66. Müfəttiş nəzarətinin nəticələri tərtib olunan akt hansı orqanda saxlanılır?

√ Sertifikatlaşdırma üzrə orqan
• Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi şura
• Sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan
• Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan
• Azərdövlətstandart

67. Ekspert qərarları nə zaman ləğv edilir?

√ qərarlar natamam olduqda
• standartlar olmadıqda
• nöqsansız mallar olduqda



• nöqsanlı mallar olduqda
• mal partiyası çox olduqda

68. Müxtəlif mal göndərənlərdən məhsul daxil olduqda ekspertiza aktının sayı nə qədər olmalıdır?

• tarasız malların sayı qədər
• keyfiyyətsiz malların sayı qədər
√ mal göndərənlərin sayı qədər
• texnoloji nöqsanlı malların sayı qədər
• sənədsiz malların sayı qədər

69. Malların saxlanılması təmin olunmadıqda ekspert nə etməlidir?

√ ekspertizanı dayandırmalı
• standart tələb etməli
• müqaviləni tələb etməli
• əmtəəşünas tələb etməli
• mühasib tələb etməli

70. Nəzarət ekspertizası zamanı hansı sənəd tələb olunur?

√ ilkin ekspertiza aktı
• qaimə
• akt
• sınaq protokolu
• ərizə

71. İlkin ekspertiza aktları hansı növ ekspertizada tələb olunur?

• son ekspertizada
• yekun ekspertizada
√ təkrar ekspertizada
• nəzarət ekspertizasında
• kompleks ekspertizada

72.  Məhkəmə ekspertizası idarəsinin ekspertlərinə rütbə dərəcələri hansı qaydada verilir?

• prokurorluq orqanlarının qərarına əsasən
• ekspertiza idarəsi rəhbərinin rəyinə əsasən
√ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada
• Prosessual Məcəlləyə əsaslanaraq
• mülki qanunvericiliyə əsasən

73. Ekspertiza aktında hansı tarix göstərilir?

• yalnız bitmə tarixi
• yalnız  bitmə saatı
√ ekspertizanın başlanma və bitmə tarixi
• yalnız başlanma saatı
• yalnız başlanma tarixi

74. Ekspertizaya göndərilən mal partiyası üzrə ixtisaslaşmayan ekspertləri bu prosesə cəlb etmək olarmı?

√ cəlb etmək olmaz
• iş təcrübəsinə əsasən cəlb etmək olar
• əsassız şəkildə cəlb etmək olar
• attestasiyadan keçirdikdən sonra cəlb etmək olar
• cəlb etmək olar

75. Kəmiyyət saxtalaşdırması nədir?



√ istehlakçının çəkidə, həcmdə, uzunluqda aldadılması
• sənədsiz malın satışa buraxılması
• potensial təhlükəli malın istehsal edilməsi
• təhlükəli malın istehsal edilməsi
• sənədli malın satışa buraxılması

76. Təhlükəsizlik texnikasına əməl edilmədikdə ekspert nə etməlidir?

√ ekspertizaya xitam verməli
• qərar qəbul etməməli
• məsləhətlər aparmalı
• informasiyanı tamamlamalı
• sənədlərə baxmalı

77. əsassız ekspertiza aparılması nə ilə nəticələnir?

√ şübhə doğuran qərarların qəbulu ilə
• ekspertiza zamanı ziddiyyətin yaranması ilə
• ekspertiza zamanı standartlardan istifadə edilməməklə
• ekspertiza zamanı subyektivliklə
• ekspertiza zamanı məsuliyyətsizliklə

78. Ekspertiza zamanı köhnəlmiş sənədlərdən istifadə edilməsi nə ilə nəticələnir?

• tipik səhvə
• subyektivliyə
• məsuliyyətsizliyə
• ziddiyyətə
√ qərarın əsaslandırılmamasına

79. Keyfiyyəti heç bir tələbə uyğun olmayan mala necə rəftar olunur?

• istehsalçıya qaytarılır
• ucuzlaşdırılır
√ satışdan götürülür
• satışa göndərilir
• anbara qaytarılır

80. Ekspertiza zamanı köməkçi fəhlələr ayrılmamışsa, ekspert nə etməlidir?

• informasiya toplanır
√ ekspertizadan imtina edilir
• ekspert bürosuna məlumat verilir
• qərarlar qəbul edilir
• təhlillər aparılır

81. Keyfiyyət saxtalaşdırılmasının ən geniş yayılmış tipii necə adlanır?

•  təhlükəli
√  növ dəyişmə
•  aşağı sort
•  sənədsiz
• əlavələr qatılmış

82. Keyfiyyəti saxtalaşdırılmış mallar neçə növə ayrılır?

√ 2
• 3
• 6



• 5
• 4

83. Akt ekspertizasının düzgün tərtib olunmaması hansı hala aid edilir?

• standartın olmaması
• məlumatın olmaması
• sənədin olmaması
√ ekspertin buraxdığı tipik səhv
• informasiyanın olmaması

84. əmtəə ekspertizasının şifahi aparılması nə ilə nəticələnir?

• qərarın subyektivliyinə
• əsassız qərarın qəbul edilməsinə
√ tipik səhvə gətirilməsinə
• qərarın şübhə doğurması
• qərarın səhvinə

85. Ekspert qərarları fəaliyyətdə olmayan sənədlərə istinad edildikdə nə baş verir?

√ qərar qəbul olunmur
• qərar subyektiv sayılır
• qərar qüvvəyə minmir
• qərar mənfi qiymətləndirilir
• qərar şübhəli sayılır

86. Ölçü vasitələri nasaz olduqda ekspert qərarları necə qiymətləndirilir?

• nöqsanlı mallar
• keyfiyyətsiz mallar
• standart mallar
• malların miqdarının dəyişməsi
√ qərar ləğv edilir

87. Ekspertiza aktının əsas hissəsi nə ilə yekunlaşır?

•  keyfiyyət
• hazırlıq
• dequstasiya
√ yekun qərarı
• kəmiyyət

88. Yekun aktı neçə hissədən ibarətdir?

√ 3
• 6
• 5
• 4
• 2

89. Ekspert tədqiqatları hansı metodla keçirilir?

√ seçmə üsulu ilə
• orqanoleptiki
• lamisə üsulu ilə
•  vizual
• sosioloji üsulla

90. Texniki şərtlər bölməsinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?



√ köməkçi parametrlər
• Komplektlilik
• Qəbul qaydaları
• Istismar üzrə göstərişlər
• Texniki tələblər

91. Aşağıdakılardan  hansı yanlışdır?

√ Təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi tələbləri standartlaşdırma obyektinin təhlükəsiz vəziyyətini ancaq standartlaşdırma
müddətində təyin etməlidir

• Qəbul qaydaları məhsulun sertifikatlaşma göstəricilərinin ,tərkib hissələrinin,materialların oxşarlığına,onların təmin edilməsi şərtlərinə
tələblər verilir.

• Sınaq nəzarəti yyarım bölməsində sınaq və nəzarət metodlarına tələblər verilir.

• Təhlükəsizlik və Ətraf mühitin mühafizəsi yarımbölməsində qanunvericilik və normativ aktlarla təyin edilən təhlükəsizliyin və ətraf
mühitin mühafizəsinin təmin olunmasına yönəldirlmiş tələblər şərh olunur.

• Texniki tələblər məhsulun texniki göstəriciləri,onların qiymətləri,zəruri halda isə əsas hissələrə və materiallara tələblər verilir.

92. Standartın tələblər bölməsinə hansı amillər daxil deyil?

√ Akkreditləşdirmə məcburiyyəti
• Texniki tələblər
• Qəbul qaydaları
• Nişanlanma,qablaşdırma
• Təhlükəsizlik

93. Məcburi sertifikatlaşdırma nəyə deyilir?

• Əhalinin yaşayışını yaxşılaşdıran cəhətlərə yönəldilmiş tələblərə məcburi sertifikatlaşdırma deyilir.

• Əhalinin sosial həyatının yaxşılaşmasına yönəldilmiş,sağlamlığını və əmlakını,ətraf mühitin mühafizəsini təmin etməyə yönəldilmiş
tələblərə məcburi sertifikatlaşdırma deyilir.

• Əhalinin maddi və mənəvi həyatının,ətraf mühitin mühafizəsini təmin etməyə yönəldilmiş tələblərə məhsulun məcburi
sertifikatlaşdırıması deyilir.

• Əhalinin digər xalqlarla dost olmasına yönəldilmiş tələblərə məcburi sertifikatlaşdırma deyilir.

√ Əhalinin həyatını,sağlamlığını və əmlakını,ətraf mühitin mühafizəsini təmin etməyə yönəldilmiş tələblərə məhsulun məcburi
sertifikatlaşdırıması deyilir.

94. Sertifkatlaşdırılan məhsulun standartı ümümi halda nədən ibarətdir?

√ Terminlər ve təyinlər;tələblərin yayılma sahəsi;məhsulun vəziyyətinə tələblər;son məhsulun stabilliyinə tələblər;sınaq metodlarına
tələblər;məhsulun uyğunluq nişanlanmasına tələblər

• Tələblərin yayılma sahəsi;məhsulun vəziyyətinə tələblər;son məhsulun stabilliyinə tələblər;sınaq metodlarına tələblər;məhsulun
uyğunluq nişanlanmasına tələblər

• Terminlər ve təyinlər;tələblərin yayılma sahəsi;məhsulun vəziyyətinə tələblər;sınaq metodlarına tələblər;məhsulun uyğunluq
nişanlanmasına tələblər

• Terminlər ve təyinlər;tələblərin yayılma sahəsi;məhsulun vəziyyətinə tələblər;son məhsulun stabilliyinə tələblər;məhsulun uyğunluq
nişanlanmasına tələblər

• Terminlər ve təyinlər;tələblərin yayılma sahəsi;məhsulun vəziyyətinə tələbler;son məhsulun stabilliyinə tələblər;sınaq metodlarına
tələblər

95. Bunlardan hansı Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqanın əsas funksiyalarına aid deyil?

√ Müxtəlif məhsulların sertifikatlaşdırma sistemlərini işləyir və onları təsdiqlənmə üçün hazırlayır.
• Standartların və digər normativ sənədlərin layihələrinə baxır və onları razılaşdırır.
• Həmcins məhsulların sertifikatlaşdırma sistemlərini dövlət qeydiyyatı üçün Azərdövlətstandarta təqdim edir.
• Sertifikatlaşdırma üzrə orqanın və sınaq laboratoriyalarının uçotunu aparır.

• Qüvvədə olan qanunvericiliyə,sertifikatlaşdırma sisteminin tələblərinə və Azərdövlətstandartın qaydalarına uyğun olaraq
sertifikatlaşdırma prosedurunu təyin edir.

96. Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqanın neçə əsas funksiyası var?

√ 16
• 5



• 12
• 7
• 10

97. əmtəə ekspertizasının şifahi aparılması nə ilə nəticələnir?

√ tipik səhvlərə yol verilməsi ilə
• əsassız qərarın qəbul edilməsi ilə
• qərarın obyektivliyi ilə
• qərarın subyektivliyi ilə
• qərarın şübhə doğurması ilə

98. Ekspert qərarları fəaliyyətdə olmayan sənədlərə istinad edildikdə nə baş verir?

√ qərar qəbul olunmur
• qərar mənfi qiymətləndirilir
• qərar qüvvəyə minmir
• qərar subyektiv sayılır
• qərar şübhəli sayılır

99. Ekspertizanın yekun mərhələsinin məqsədi nədir?

√ alınmış nəticələrin təhlili və qiymətləndirilməsi
• əmtəəşünasın səriştəliyi
• ekspertin müstəqilliyi
• itkinin təyini
• ekspertin səriştəliyinin təyini

100. Nümunələrin seçilməsi aktında düzəliş etməyə icazə verilirmi?

√ istisna hallarda komissiya üzvlərinin razılığı ilə icazə verilir
• sifarişçiyə icazə verilir
• əmtəəşünasa icazə verilir
• qrup rəhbərinə icazə verilir
• ekspertlərə icazə verilir

101. Ekspertin şəxsi təhlükəsizliyi qorunmadıqda ekspert nə etməlidir?

√ ekspertizanı dayandırmalı
• sənədlərlə tanış olmalı
• əmtəəşünasla məsləhətləşməli
• akt tərtib etməli
• müqavilə şərtləri ilə tanış olmalı

102. Ekspertlər komissiyanın tərkibinə daxil edilərkən nə əsas götürülür?

√ ekspertin səriştəliyi və iş stajı
• ekspertin yaşı
• ekspertin obyektivliyi
• heç nə nəzərə alınmır
• ekspertin milliyəti

103. Ekspertiza aktının məzmunu necə formalaşır?

√ hər bir hissədəki məlumata uyğun cavablar şəklində
• qərarlar şəklində
• mal partiyasının sınaq nəticələri şəklində
• tələblər şəklində
• təhlillər və nəticələr şəklində



104. Ekspertiza aktının düzgün tərtib olunmaması hansı hala aid edilir?

√ ekspertin buraxdığı tipik səhvə
• informasiyanın olmamasına
• standartın olmamasına
• texniki şərtin olmamasına
• sənədin olmamasına

105. Ekspertiza zamanı köhnəlmiş sənədlərdən istifadə edilməsi nə ilə nəticələnir?

√ qərarın əsaslandırılmaması ilə
• ekspertiza zamanı subyektivliklə
• ekspertiza zamanı ziddiyyətlərlə
• ekspertiza zamanı məsuliyyətsizliklə
• ekspertiza zamanı tipik səhvlərlə

106. Şəxsi tələbatını ödəmək məqsədi ilə mal, iş və xidmətlərdən istifadə edən, onları alan, sifariş verən, yaxud almaq və ya sifariş vermək
niyyəti olan şəxs;

√ istehlakçı
• uyğunluq nişanı
• icraçı
• satıcı
• istehsalçı

107. Məhkəmə – əmtəəşünaslıq ekspertizasının tədqiqat obyektinə aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

√ qanunlar
• malların ucuzlaşdırılması aktları
• malların silinməsi aktları
• etiketlər
• qaimələr

108. Standartın tələblərinə cavab verməyən məhsul necə adlanır?

• standart məhsul
• əla növ məhsul
• normotiv göstəricilərə uyğun məhsul
• keyfiyyətli məhsul
√ qeyri – standart məhsul

109. Mülkiyyət formasından və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq satış üçün mal istehsal edən müəssisə, idarə, təşkilat və ya
sahibkar necə adlanır.

√  istehsalçı
• uyğunluq nişanı
• satıcı
• icraçı
• istehlakçı

110. Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları üzrə sertifikatlaşdırılmış məhsulun müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluğunu təsdiq etmək üçün
verilmiş sənəd hansıdır;

• normativ sənəd
• zəmanət müddəti
• mühüm qüsur
•  qüsur
√ uyğunluq sertifikatı (sertifikat)

111. Ekspertin vəzifəsi və obyekti aşağıdakılardan hansına daxildir?



• ekspert tətqiqatının nəticəsinə
√ ekspert tətqiqatının predmetinə
• müstəntiqin qərarına
• bunlardan heç birinə
• ekspertin verdiyi rəyin məzmununa

112. Alqı-satqı əməliyyatı aparan, mal satan müəssisə, idarə, təşkilat və ya sahibkar hasilardır.

√ satıcı
• uyğunluq nişanı
• istehsalçı
• istehlakçı
• icraçı

113. Məhsulun, prosesin, yaxud xidmətin təsdiq edilmiş tələblərə uyğunluğunu göstərən, sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun
verilən və tətbiq edilən, müəyyən olunmuş qaydada qeydiyyata alınan nişan hansıdır;

√ uyğunluq nişanı
• normativ sənəd
• zəmanət müddəti
• mühüm qüsur
• qüsur

114. İcraçının iş görmək və xidmət göstərmək üçün qəbul etdiyi əşyanın (materialın) dəyərini istehlakçı necə müəyyənləşdirir

√ müqavilə bağlanarkən
• daşınma zamanı
• qablaşdırma zamanı
• istehsal zamanı
• yoxlayarkən

115. İstehlakçı malın alınma günü sayılmamaq şərti ilə, neçə  gün ərzində həmin malı lazımi keyfiyyətli mala dəyişdirmək hüququna
malikdir

• 30
• 13
√ 14
• 12
• 20

116. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə edən dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərinin və mütəxəssislərinin hüquqları nə  əsasında təmin edilir

• İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə edən dövlət orqanlarının
• alıcıların
√ Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericilik aktları
• TNS əsasında
• vəzifəli şəxslər və vətəndaşlar

117. Alqı-satqı əməliyyatı aparan, mal satan müəssisə, idarə, təşkilat və ya sahibkar hasilardır.

• istehsalçı
• uyğunluq nişanı
√ satıcı
• icraçı
• istehlakçı

118.  İstehlakçı müqavilə və ya digər qaydalarla müəyyən olunmuş zəmanət müddəti ərzində aldığı malda qüsur və ya saxtalaşdırma aşkar
edərsə, öz istəyinə görə satıcıdan və ya istehsalçıdan nəyi tələb etmək hüququna malikdir:



√ müqavilənin ləğv edilməsini və çəkdiyi zərərin ödənilməsini.
• saxlanması,qablaşdırılması, daşınması,tələblərə uygunlugu

• Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları üzrə sertifikatlaşdırılmış məhsulun müəyyən edilmiş  tələblərə uyğunluğunu təsdiq etmək üçün
verilmiş sənəd hansıdır

• istehlak dəyəri
• xam malin yoxlanması

119. Keyfiyyət sisteminin qiymətləndirilməsi zamanı qəbul olunmuş prosedurlar hansı bənddə tam şəlikdə qeyd olunub?

√ İlkin müşavirə;yoxlanılan təşkilatın tətqiqi;yoxlama aktının tərtib olunması;yekun müşavirə
• İlkin müşavirə;yoxlanılan təşkilatın təsdiqi;yoxlama aktının tərtib olunması;yekun müşavirə
• İlkin müşavirə;yoxlanılan təşkilatın tətqiqi;yoxlama aktının tərtib olunması
• Müşavirə;yoxlanılan təşkilatın tətqiqi;yekun müşavirə
• İlkin müşavirə;yoxlama aktının tərtib olunması;yekun müşavirə

120. İstehlakçı müqavilə və ya digər qaydalarla müəyyən olunmuş zəmanət müddəti ərzində aldığı malda qüsur və ya saxtalaşdırma aşkar
edərsə, öz istəyinə görə satıcıdan və ya istehsalçıdan nəyi tələb etmək hüququna malikdir:

• Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları üzrə sertifikatlaşdırılmış məhsulun müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluğunu təsdiq etmək üçün
verilmiş sənəd hansıdır

• onun saxlanmasının
√  lazımi keyfiyyətli mala dəyişdirməyi; satış qiymətini uyğun məbləğdə azaltmağı;
• Mal dəyişdirildikdə, zəmanət müddəti dəyişdirilmə günündən etibarən yenidən hesablanır.

• Məhsulun, prosesin, yaxud xidmətin təsdiq edilmiş tələblərə uyğunluğunu göstərən, sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun
verilən

121. Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilməsinin hansı mərhələsindən sonra sertifikatlaşdırma üzrə orqanda sınaq protokolunda əks olunmuş
nəticələrin təhlili yerinə yetirilir?

• Keyfiyyət sisteminin uyğnluğun seçilməsi
√ Məhsulun  uyğunluğunun qiymətləndirilməsi
• Personalın uyğunluğunun qiymətləndirilməsi
• Proseslərin uyğunluğunun qiymətləndirilməsi
• Xidmətlərin uyğunluğunun qiymətləndirilməsi

122. Azad istehlakçılar hansı hüquqlara malikdir?

√ malların (işlərin, xidmətlərin) miqdarı, çeşidi və keyfiyyəti haqqında dolğun və düzgün məlumat əldə etməyə
• İstehlakçı satıcıdan (istehsalçıdan, icraçıdan) alınmış malın (görülmüş işin, göstərilmiş xidmətin
• vətəndaşlara kompensasiya ödənişləri, müxtəlif müavinət və güzəştlər verməklə.
• onun saxlanmasının
• sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilən və tətbiq edilən

123.  Azərbaycan Respublikası ərazisində istehlakçılar aşağıdakı hansı hüquqlara malikdir

√ istehlak etdikləri malların (işlərin, xidmətlərin) lazımi keyfiyyətdə olmasına;

• sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları üzrə sertifikatlaşdırılmış məhsulun müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluğunu təsdiq etmək üçün
verilmiş sənəd;

• sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilən və tətbiq edilən

• prosesin, yaxud xidmətin təsdiq edilmiş tələblərə uyğunluğunu göstərən, sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilən və
tətbiq edilən

•  maldan (işin, xidmətin nəticələrindən) istifadə edilməsinin, onun saxlanmasının

124. ətraf mühitin keyfiyyət normativləri sisteminə daxil edilən göstəricilərdən birincisi hansıdır?

• ətraf mühit üçün təhlükəli mallar
• ekoloji qiymətləndirmə
• ekoloji xassə normaları
√ səs, titrəmə, maqnit sahələrinin zərərli təsir normativləri
• çirklənmə mənbələri

125. Malın, işin və ya xidmətin qüsurları nəticəsində əmlaka zərər vurulan hallarda bu qayda yalnız hansı şərtlə tətbiq edilir



• məhkəmə tərəfindən müəyyən edilir.
• əldə edilməsi şərtləri

√ keyfiyyətsiz məhsul digər əmlaka zərər vurmuş və həmin digər əmlak öz təyinatına görə əsasən istehlak məqsədi üçün istifadə edilmiş
olsun.

• istehsalçı (icraçı) tam həcmdə ödəməlidir
• ziyan günahkar tərəfindən ödənilməlidir

126. Zəmanət müddəti işin (xidmətin) istehlakçı tərəfindən qəbul olunduğu gündən, istehlakçının təqsiri üzündən vaxtında qəbul
olunmadıqda nə baş verir

• dəyərini istehlakçı müqavilə bağlanarkən müəyyənləşdirir.
• subut edir
√ işin (xidmətin) icrası üçün müqavilədə müəyyən edilmiş müddətdən hesablanır.
• buna görə məhsuliyyət daşıyir
• zədələnməsinə gətirib çıxara bilən xüsusi xassələri barədə istehlakçını xəbərdar etməlidir

127. İstehlakçı müqavilə və ya digər qaydalarla müəyyən olunmuş zəmanət müddəti ərzində aldığı malda qüsur və ya saxtalaşdırma aşkar
edərsə, öz istəyinə görə satıcıdan və ya istehsalçıdan nəyi tələb etmək hüququna malikdir:

• Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları üzrə sertifikatlaşdırılmış məhsulun müəyyən edilmiştələblərə uyğunluğunu təsdiq etmək üçün
verilmiş sənəd hansıdır

• saxlanması,qablaşdırılması, daşınması,tələblərə uygunlugu
√ müqavilənin ləğv edilməsini və çəkdiyi zərərin ödənilməsini.
• xam malin yoxlanması
• istehlak dəyəri

128.  Azərbaycan Respublikası ərazisində istehlakçılar aşağıdakı hansı hüquqlara malikdir

√ istehlak etdikləri malların (işlərin, xidmətlərin) lazımi keyfiyyətdə olmasına;
• sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilən və tətbiq edilən

• prosesin, yaxud xidmətin təsdiq edilmiş tələblərə uyğunluğunu göstərən, sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilən və
tətbiq edilən

• maldan (işin, xidmətin nəticələrindən) istifadə edilməsinin, onun saxlanmasının

• sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları üzrə sertifikatlaşdırılmış məhsulun müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluğunu təsdiq etmək üçün
verilmiş sənəd;

129. Müvafiq normativ sənədlərdə nəzərdə tutulmuş zəmanət öhdəliklərinin qüvvədə olduğu müddət

√ zəmanət müddəti
• uyğunluq sertifikatı
• mühüm qüsur
• qüsur
• normativ sənəd

130. Ekoloji göstərici nədir?

• malların ekoloji xassələri
• fiziki çirklənmə
√ malların ətraf mühitə təsiretmə qabiliyyəti
• kimyəvi çirklənmə
• atmosfer çirklənməsi

131. Uyğunluq nişanının məhsulda,qablaşdırmada və sənədlərdə yerini kim müəyyən edir?

• Dövlət idarəetmə orqanı
√ Müəssisə özü
• Sifarişçi təşkilat
• Standartlaşdırma idarəsi
• Sertifikatlaşdırma üzrə orqan



132. Attestasiya zamanı ekspert öz biliyini 7-ci nədə göstərməlidir?

• xammalla tanış olmaqda
• istehsal rejimini bilməkdə
• hesabat tərtibində
√ ekspertiza təcrübəsi, ölkə daxilində müfəttiş nəzarəti
• saxlanma zamanı dəyişmələri bilməkdə

133. Qiymətləndirmə metodunun seçilməsi 4-cü növbədə nədən asılıdır?

• qiymətləndirmə nəticəsindən
•  təsnifatdan
√ konkret şəraitdən
• metod üsulundan
• metod vasitələrindən

134. Qiymətləndirmə metodunun seçilməsi 1-ci növbədə nədən asılıdır?

• metodun vəzifəsindən
• metodun təsnifatından
• standart növündən
• standart kateqoriyasından
√ metodun məqsədindən

135. Attestasiyadan sonra ekspertlər öz biliklərini necə artırmalıdır?

√ ixtisası təkmilləşdirmə kurslarına getməli
• müzakirə yolu ilə
• dialoq yolu ilə
• xüsusi ədəbiyyatı mütaliə etməli
• standartların məzmunu ilə tanış olmalı

136. Ekspert seçilmək üçün namizədlər hansı standarta uyğun olmalıdır?

√ İSO-10011-1-1991 Beynəlxalq standarta
•  qanuna
• milli standarta
• texniki şərtə
• normativ sənədə

137.  Təşkilati hüquq formasından asılı olmayaraq satış üçün mal istehsal edən sahibkar necə adlanır?

√ İstehsalçı
• Heç biri
• İstehlakçı
• Icraçı
• Satıcı

138.  İstehlakçılar hüquqlarının müdafiəsi  haqqında qanunda hansı kriterlərə baxılır?

• Xidmət göstərərkən istehsalçı münasibətləri tənzimləmək
• İş görərkən istehlakçı istehsalçı münasibətləri tənzimləmək
• Satıcı və icraçı arasında münasibətləri tənzimləmək
• İstehlakçılara alqı satqı prosesini tənzimləmək
√ hamısı

139.  Uyğunsuzluq normativ sənədlərinin tələblərində aşkar olunması necə adlanır?

√  qüsur
• Mühüm qüsur



• Baş qüsur
• Çatışmazlıq
• Vacib qüsur

140. Nümunələrin götürülməsi  bölməsi nəyi müəyyən edir?

√ Məhsulun nümunələrinin sınaq üçün seçilib götürülməsi qaydalarınl
• aboratoriyada sınaq aparılan zaman nəzərdə tutulan tədbirlərini
• sınaq laboratoriyası öz işində keyfiyyət göstıricilərinin statistik analizi geniş tətbiqi
• avandanlıqların inventar siyahısını
• əməyin mühafizəsi və nümunəvi maddələr

141. Sınaq laboratoriyasının hansı növü sınaq laboratoriyaları və onların onların işçi personalı sınağının nəticələrinin qiymətləndirilməsi
zamanı kommersiya,maliyyə,inzibati və digər təzyiqlərə məruz qalmamasını tələb edir?

• Texniki səriştəlik
• Etibarlılıq
√ Toxunulmazlıq
• Müstəqillik
• Qərərsizlik

142. Keyfiyyətin təmin edilmə sistemi hansi məqsədlə realizə olunur?

√ Sınaqlar üzrə xidmətin yüksək keyfiyyətinə nail olmaq yolu ilə müştərilərin tələblərinin tam ödənilməsi
• Xidmətlərin qiymətlərinin artması
• İşdə uyğunsuzluqlara yol verilməsi
• Səriştəsiz personalın olması
• Sınaqlar üzrə xidmətin yüksək keyfiyyətinə nail olmaq yolu ilə müştərilərin tələblərinin tam ödənilməməsi

143. Uyğunluğun qiymətləndirilməsi mərhələsi nədən ibarətdir?

√ Məmulatların nümunələrin seçilməsi,idenfikatlaşdırılması və onların sınağından ibarətdir.
• Xammal və materialların növünün və hansı təyinata aid olduğundan ibarətdir.
• Xammal və materialın idenfikatlaşdırılmasından və təyinatından ibarətdir.
• Məhsulun uyğunluq sertifikatlaşdırılması ilə qiymətləndirilməsindən ibarətdir.
• Məmulatın uyğunluq sertifikatlaşdırılması ilə qiymətləndirilməsindən ibarətdir.

144. Keyfiyyət sisteminin qiymətləndirilməsi müəssisədə necə aparılır?

• Keyfiyyət sisteminin qəbul aktına görə
• Sınaq prosedurlarına görə
√ Ümumi qəbul olunmuş prosedur üzrə
• Sınaq laboratoriyaların nəticələri üzrə
• Sınaq laboratoriyaların qəbul aktına görə

145. Keyfiyyət sistemləri və istehsalatın sertifikatlaşdırılma sistemi Dövlət Reyesterində qeydiyyatdan keçməlidir.Bu sistem başqa cür necə
adlanır?

• Keyfiyyət sisteminin tətbiqi
• Keyfiyyət sisteminin təsdiqi
√ Keyfiyyət sisteminin qeydiyyatı
• Keyfiyyət sisteminin adlandırılması
• Keyfiyyət sisteminin nömrələnməsi

146. Akta hansı məlumatlar əlavə olunur ?

• Xəbərdarlıqlar, yoxlama proqramları haqqında
• Uyğunsuzluqlar, xəbərdarlıqlar haqqında
√ Yoxlama proqramı,uyğunsuzluqlar və xəbərdarlıqlar haqqında
• Yalnız xəbərdarlıqlar haqqında



• Uyğunsuzluqlar haqqında

147. Hansı sənədlərdə sifarişçi təşkilatın struktur sxemləri əks olunur?

√ ilkin sənədlər komplektinə
• Sınaq laboratoriyalarında nəticələrin aktından
• Sifarişçiyə verilən aktlardan
• Standartlaşdırma üzrə sənədlərə
• Sənədlər komplektinə

148. Mala qoyulan hansı tələblər onun bütün xidməti ərzində saxlanılmalıdır?

√ Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,təyinatına görə istifadəsinə,texniki qulluqlarına,təmirinə və utiləşdirməsinə
• Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına
• Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,təyinatına görə istifadəsinə və texniki təyinatına
• Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,təyinatına görə istifadəsinə,texniki qulluqlarına,təmirinə
• Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,texniki qulluqlarına,təmirinə və utiləşdirməsinə

149. Hansı tələblər  tətbiq olunma sahəsi  bölümündə göstərilmişdir?

√ Məhsulun məcburi sertifikatlaşdırılması zamanı təsdiqlənən təhlükəsizliyinin və ətraf mühitinin mühazifəsinin təmin edilməsinə
yönəldilmiş tələblər göstərilir.

• Məhsulun uyğunluq sertifikatlaşdırılması zamanı təsdiqlənən təhlükəsizliyinin və insan sağlamlığının mühazifəsinin təmin edilməsinə
yönəldilmiş tələblər göstərilir.

• Məhsulun məcburi sertifikatlaşdırılması zamanı təsdiqlənən təhlükəsizliyinin və ətraf mühitinin mühazifəsinə aid faktlar göstərilir.

• Məhsulun könüllülük sertifikatlaşdırılması zamanı təsdiqlənən təhlükəsizliyinin və ətraf mühitinin mühazifəsinin təmin edilməsinə
yönəldilmiş tələblər göstərilir.

• Məhsulun uyğunluq sertifikatlaşdırılması zamanı təsdiqlənən təhlükəsizliyinin və ətraf mühitinin mühazifəsinin təmin edilməsinə
yönəldilmiş tələblər göstərilir.

150. Məhsul üçün məmulatların nümunələrinin seçilməsi,idenfikatlaşdırılması və onların sınağından ibarət olan mərhələ hansıdır?

√ Uyğunluğun qiymətləndirilməsi nəticələrinin təhlili
• Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilməsi
• Sertifikatlaşdırma obyektinə müfəttiş nəzarət
• Sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi
• Sertifikatlaşdırma üzrə qərarın verilməsi

151. Apelyasiya üzrə komissiya haqqında yazılan mülahizələrdən hansı yanlışdır?

• Apelyasiya üzrə komissiyaya həmçinin sınaq laboratoriyalarının,sertifikatlaşdırılan məhsulların istehsalçılarının,maraqlı nəzarət
orqanlarından ibarət təşkilatın nümayəndələrindən ibarətdir.

• Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan tərəfindən ortaya çıxan münaqişələri həll etmək və şikayətlərə baxmaq üçün yaradılıb.
√ Sertifikatlaşdırma üzrə orqan tərəfindən ortaya çıxan münaqişələri həll etmək və şikayətlərə baxmaq üçün yaradılıb.

• Bu orqan birbaşa Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqanın, Azərdövlətstandartın,müvafiq nazirlik və idarələrin, sertifikatlaşdırma üzrə
orqanın həmçinin ictimai təşkilatların nümayəndələrindən ibarət yaradılır

• Apelyasiya üzrə komissiya konkret sistemlərlə müəyyən edilmiş müddətdə apelyasiya ərizəsinə baxmalı və qəbul edilmiş qərar
haqqında ərizəçiyə məlumat verməlidir.

152. Normativ sənədlərdən irəli gələn tələblər haqqında ekspert öz biliyini nə vaxt göstərir?

• ekspertiza zamanı
• protokol tərtib etdikdə
√ attestasiya zamanı
• sertifikasiya zamanı
• akt tərtib etdikdə

153. Malın keyfiyyətini təmin edən əsas şərtlər hansılardı?

√ Keyfiyyətin planlaşdırılması və proqnozlaşma
• Keyfiyyətin təyin edilməməsi
• Keyfiyyətin təyin olunması



• Keyfiyyətin ekspertizası
• Keyfiyyətin idarə olunması

154. Keyfiyyətə nəzarət nədir?

√ Keyfiyyət göstəricilərinin standarta uyğunluğunun yoxlanması
• Təhlükəsizlik xassələrinin yoxlanması
• Gigiyenik xassələrinin yoxlanması
• Istehlak xassələrinin qiymətləndirilməsidir
• Keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsidir

155. Müxtəlif adlarda və növlərdə olan mallar arasındakı mühüm fərqi təyin edən əsas amil  necə adlanır?

√   Çeşid
• Qiymət
• Standart istehlak xassəsi
• Keyfiyyət

156. Hiss üzvləri vasitəsi ilə malların keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi hansı metoddur?

√ Orqonoleptik
• Riyazi- hesablama
• Ekspert
• Sosioloji
• Laboratoriya

157. Malların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində ən çox hansı metodlar olunur?

• Yoxlama , nəzarət
• Orqonoleptik, nəzarət
• Orqonoleptik , ekspert , yoxlama
• Orqonoleptik, ekspert, nəzarət
√ Orqonoleptik, laboratoriya, ekspert

158. Keyfiyyət kompleks qiymətləndirilməsi zamanı əsas şərtlərdən biri hansıdır?

• Təhlilləri qeyd etmək
• Qiymət cədvəlini müəyyənləşdirmək
• Standartları seçmək
• Malları seçmək
√ Xassələri düzgün təsnifləşdirmək

159. Xalq istehlakımallarının keyfiyyət attestasiyası hansı ildən başlayıb?

√ 1971-ci ildən
• 1973-cü ildən
• 1972- ci ildən
• 1970- ci ildən
• 1975- ci ildən

160. Malın keyfiyyət göstəricisi neçə yerə bölünür?

√ Vahid və kompleks
• Çeşid və vahid
• Sadə və vahid
• Keyfiyyətli  və keyfiyyətsiz
• Faydalı və faydasız

161. Ekspert qiymətləndirməsi hansı hallarda nəzərdə tutulur?



• Ekspert malı düzgün
• Mal haqqında məlumat olmadıqda
√ Digər metodlardan istifadə mümkün olmadıqda
• Digər metodlardan istifadə mümkün olduqda
• Xüsusi tapşırıq əsasında

162. Bunlardan hansı kriminal ekspertizanın növüdür?

√ metal ərintilərindən hazırlanan məmulatlar ekspertizası
• histoloji
• bioloji
• kimyəvi-toksikoloji
• fiziki-texniki

163. Göstərilənlərdən hansı kriminal ekspertizanın növüdür?

√ polimer materiallarından hazırlanan məmulatların ekspertizası
• parazitoloji
• fiziki-kimyəvi
•  sitoloji
• mikrobioloji

164. Hansı kriminal ekspertizanın növünə aiddir?

• bioloji
• fiziki-texniki
√ zəhərli maddələrin ekspertizası
• histoloji
• toksikoloji

165. Kriminal ekspertizanın növü hansıdır?

• fiziki-texniki
•  bioloji
√ əczaçılıq preparatlarının ekspertizası
• toksikoloji
• histoloji

166. Göstərilənlərdən hansı kriminal ekspertizanın növlərindən biridir?

• kimyəvi - toksikoloji
• bioloji
√ neft məhsullarının ekspertizası
• fiziki - texniki
• histoloji

167. Kriminal ekspertizanın obyektini nə təşkil edir?

√ tədqiqatların nəticəsi olan faktiki məlumatlar dairəsi
• müxtəlif sənədlər
• ekspertiza idarəsi rəhbərinin sərəncamı
• ekspertin rəyi
• konkret nəticələr

168. Kriminal ekspertizanın predmetini nə təşkil edir?

√ faktiki məlumatlar
• müxtəlif müqavilələr
• aktlar
• qaimələr



• orderlər

169. Müxtəlif əmtəə mənşəyini müəyyən edən zaman ekspert kiminlə məsləhətləşir?

√ bu sahənin mütəxəssisləri ilə
• məhkəmə – tibbi ekspertizasının həkimi ilə
• ekspertiza təşkilatının rəhbəri ilə
• prokurorluq orqanları ilə
• məhkəmə ilə

170. Kriminal ekspertizanı aparan ekspertlər hansı biliklərə malik olmalıdırlar?

√ xüsusi biliklərə
• biologiya elmlərinə
• ali riyaziyyata
• fizika və kimyaya
• yalnız əmtəəşünaslığa yiyələnməlidirlər

171. Malların təhlükəsizliyi hansı ekspertizanın əsasını təşkil edir  ?

√ ekoloji ekspertizanın
• texnoloji ekspertizanın
• sanitar ekspertizanın
• baytarlıq ekspertizasının
• əmtəə ekspertizasının

172. Malların keyfiyyət səviyyəsi necə təyin oluna bilər?

√ bir və kompleks xassə göstəricisinə görə
• Xassələr nəzərə alınmadan
• Fərdi xassə göstəricisinə görə
• Bir xassə göstəricisinə görə
• Kompleks xassə göstəricisinə görə

173. Mallarının keyfiyyətinin qorunub saxlanmasına hansı amillər daha çox təsir göstərir?

√ Texnoloji amil
• Qablaşdırma, daşınma və saxlanma
• Markalanma
• Konstruksiyalaşdırma
• Modellə.dirmə

174. Keyfiyyət səviyyəsi necə təyin olunur?

• Lobaratoriya metodu ilə
• Vizual metodla
√ Deferensial, qarışıq, kompleks metodlarla
• Keyfiyyət və kəmiyyət ekspertizası ilə
• Orqonoleptiki metodla

175. Keyfiyyətin kompleks göstəricilərinin müəyyən edilməsi neçə növ olur?

• 4
• 7
• 3
• [5
√ 2

176. Məhkəmə - tibbi ekspertizasının obyekti hansıdır?



•  tütünlü əşya
• bunlardan heç biri
√ zədə almış sümük toxuması
• bıçaqla zədələnmiş köynək
• lilli paltar

177. Kriminal tədqiqatların əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

√ əmtəələrin qarşılıqlı kontaktını təyin etməkdən
• heç bir vəzifə daşımır
• prokurorluq orqanlarının suallarına cavab verməkdən
• məhkəməyə kömək etməkdən
• əmtəələrin çeşidini öyrənməkdən

178. Ekspert təşkilatının seçilməsi neçə kriteriya üzrə müəyyənləşdirilir?

√ 2
• 6
• 5
• 4
• 3

179. Kriminal ekspertiza zamanı malların tədqiqatı üçün tətbiq edilən metodlar hansı məsələlərin həllində tətbiq edilir?

• hər hansı bir şəxsə xəsarət yetirildikdə
• mal çeşidi geniş olduqda
• yalnız ailə – məişət zəmində baş verən məsələlərdə
√ cinayətkarlıqla mübarizə sferasında baş verən spesifik məsələlərin həllində
• əmək müqavilələri pozulduqda

180. Ekspert qiymətləndirmə zamanı ən az neçə nəfər qiymətləndirmə iştirak etməlidir?

√ 7
• 6
• 4
• 5
• 3

181. Keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi zamanı nələr nəzərə alınmalıdır?

√ İstismar şəraiti və istehlakçının tələbi
• Ilkin emal texnologiyası
• Xammalı
• Texnoloji vəziyyət
• Istehlakçıların maddi durumu

182. Malların saxlanma şəraitini hansı ekspertiza təyin edir?

• ballistik
• trassoloji
• daktiloskopik
• məhkəmə – tibbi
√ məhkəmə – əmtəəşünaslıq

183. Malların standarta uyğunluğunu hansı ekspertiza təyin edir?

√ məhkəmə – əmtəəşünaslıq
• məhkəmə – tibbi
• trassoloji
• ballistik



• daktiloskopik

184. Ekspertizanın ixtisaslaşması nəyi təyin edir?

• tədqiqat metodunu
• tədqiqat laboratoriyasını
• ekspertin iş stajını
• ekspertin bilik səviyyəsini
√ ekspertizanın sinfini

185. Istehsalçı ölkənin həqiqiliyi nəyə əsasən təyin edilir?

• Qablaşdırmaya
√ Ştrix koda
• Əmtəə nişanına
• Etalon nümunəyə
• Markaya

186. Malın keyfiyyətini kim qiymətləndirə bilər?

√ Aslı olmayan  ekspert
• Alıcılar
• Istehsalçı və istehlakçı
• Istehsalçılar
• Istehlakçılar

187. Hansı əmtəə kodu beynəlxalq praktikada daha geniş tətbiq olunur?

√ Ştrixli- rəqəmli kod
• Rəqəmli – hərfli kod
• Ştrixli – hərfli kod
• Hərfli kod
• Rəqəmli kod

188. Aktın yekun qərarını kimlər tərtib edir?

• Auditor
• Rəhbərlik
√ ekspertlər
• Işçi qrupu
• Baş mühasib

189. Ekspertiza üçün siyahı üzrə tikilmiş və nömrələnmiş iş materialları kimə təqdim edilir?

√ ekspertə
• auditora
• baş mühasibə
•  təhqiqatçıya
• müstəntiqə

190. Aşağıda göstərilən ekspertizanın hansında icra müddəti 10 gündür?

√ mürəkkəb xarakterli tədqiqat tələb etməyən ekspertiza
• bunların hamısı
• bunların heç biri
• çox obyektli ekspertiza
• mürəkkəb xarakterli tədqiqat tələb edən ekspertiza

191. Malların istehsak dəyərinin neçə cəhəti vardır?



√ 3
• 1
• 3
• 2
• 4

192. Materialların termiki, optiki xassələri hansı üsulla yoxlanıb qiymətləndirilir?

√ Fiziki
• Mikroskopik
• Bioloji
• Kimyəvi
• Mexaniki

193. əmtəələri istehlak dəyəri hansı mərhələdə aşkar olunur?

√ İstismar mərhələsində
• Qablaşdırma prosesində
• Markalanma prosesində
• Daşınma və saxlanma zamanı
• Istehsal mərhələsində

194. Ekspert tərəfindən keyfiyyətin qiymətləndirilməsi metodu neçə qrupa bölünür?

√ 5- evristik, statistik, test, sənədli, kombinə edilmiş
• 3-test, sorğu, alternativ
• 9-test, sənəd, sorğu, çəki, səriştəli
• 4- qiymətləndirmə, evrestik, test, sənəd
• 7- statistik, obyektiv, səriştəli, test, sənədli, sorğu, çəki

195. Malların nöqsanlarının xarakterinə dair məsələni hansı ekspertiza həll edir?

• məhkəmə - ballistik
• bu məsələni heç bir ekspertiza növü həll etmir
√ məhkəmə - əmtəəşünaslıq
• məhkəmə - tibbi
• məhkəmə - trassoloji

196. Məhkəmə – əmtəəşünaslıq ekspertizası hansı məsələləri həll edir?

√ əmtəənin köhnəlmə faizini
• standartın ilini
• ekspertin məsuliyyətini
• preyskurantların vəziyyətini
• heç birini həll etmir

197. əlavə materiallar üçün yazılı sorğunun göndərilməsi nə zaman baş verir?

√ ekspertiza üçün materiallar kifayət etmədikdə
• ekspert ekspertizadan imtina etdikdə
• təhqiqatçının ekspertizada marağı olduqda
• müstəntiq ekspertizaya müdaxilə etdikdə
• komissiya üzvləri ekspertizaya müdaxilə etdikdə

198. İş materialları ekspertə hansı vəziyyətdə təqdim edilir?

• tikilməmiş, lakin nömrələnmiş
• şərti işarələnmiş
√ siyahı üzrə tikilmiş və nömrələnmiş
• tikilmiş, lakin nömrələnməmiş



• pərakəndə və nömrələnmiş

199. Malın keyfiyyətinin 10% artması qiymətə necə təsir edir?

√ Qiymətlərin 40%-50% artmasına
• Qiymətlərin 20-25% artmasına
• Qiymətlərin 40-45% artmasına
• Qiymətlərin 20-40%artmasına
• Qiymətlərin 10-30% artmasına

200. Ekspertizanı təyin edən orqana sualların aydınlaşdırılması üçün nə zaman müraciət edilir?

√ suallar ekspert tərəfindən başa düşülmədikdə
• ekspertin bilik dairəsi geniş olmadıqda
• məhkəmənin marağı olduqda
• icra müddətinin uzadılması lazım gəldikdə
• icra müddəti sona yetdikdə

201. Sual ekspertin xüsusi bilik dairəsindən kənara çıxarsa, o nə edir?

• bu haqda heç kimi məlumatlandırmır
• bacardığı kimi rəy verir
√ rəy verməyin qeyri-mümkünlüyü haqqında akt tərtib edir
• idarə rəhbərinə şifahi məlumat verir
• idarə rəhbərinə telefonoqramm göndərir

202. Məhkəmə-əmtəəşünaslıq ekspertizasının aparılması üçün əsas nədir?

• idarə rəhbərinin qərarı
• əsas yoxdur
√ təhqiqatçı, müstəntiq, prokurorun, məhkəmənin qərarları
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin qərarları
• Təhsil Nazirliyinin qərarları

203. Parçalarının istehlak xassılırinin formalaşdırılmasında ilkin amil hansıdır?

√ Lif tərkibi
• Akkreditləşdirmə
• Toxunmanın növü
• Ağardılmanın növü
• Bərkidilmə

204. Parçaların sıxlığına təsir edən amillər hansılardır?

√ Toxunma növləri
• Bəzəndirilmə
• Ağardılma
• Toxunmaya hazırlıq
• Liflərin növləri

205. Məhkəmə-əmtəəşünaslıq ekspertizası kim tərəfindən aparılır?

• orta təhsilli ticarət işçisi
• komissiya sədri
• baş iqtisadçı
• orta-ixtisas təhsilli əmtəəşünas
√ ali təhsilli xüsusi biliyə malik əmtəəşünas

206. Aşağıdakılardan hansı rəyin tərkib hissəsinə aiddir?



√ giriş
• bunlardan heç biri
• iltizam
• siyahı
•  müqavilə

207. Ekspertin rəyi neçə hissədən ibarətdir?

• 2
• 6
• 5
• 4
√ 3

208. Müasir dövrdə məhsul haqqında informasiyanın toplanması,emalı və təqdim olunması sahəsində ən səmərəli sistem hansı sistemdir?

√ Məhsulların kataloqlaşdırılması sistemi
• Təsnifat sistemi
• Təsviri-istinad sistemi
• Avtomatlaşdırılmış identifikatlaşdırma sistemi
• Regional sistem

209. İnformasiya sistemləri nədir  ?

• informasiya texnologiyası
• informasiya resursları
• informasiya yığılması
√ rabitə vasitələrinin toplusu
• informasiya prosesləri

210. Ekspert hansı halda intizam məsuliyyəti daşıyır?

√ öz vəzifəsini səhlənkarlıqla yerinə yetirərsə
• rəy verməkdən səbəbsiz imtina edərsə
• müstəntiqi məlumatlandırmazsa
• idarə rəhbərini məlumatlandırmazsa
• ekspertiza aktını imzalamaqdan imtina edərsə

211. Ekspert ekspertizanın icra müddətini pozarsa ... .

√ intizam məsuliyyəti daşıyır
• idarə rəhbərinə xəbər vermir
• müstəntiqi məlumatlandırmır
• ekspertiza aktını imzalamır
• heç bir məsuliyyət daşımır

212. Ekspert bilərəkdən yalan rəy verərsə ... .

• məsuliyyəti öz üzərindən atır
• ekspertiza idarəsinin rəhbəri tərəfindən cəzalandırılır
√ qanunla müəyyən edilən məsuliyyəti daşıyır
• qanundan kənar məsuliyyət daşıyır
• təhqiqatçıdan razılıq alır

213. Aşağıdakılardan hansı ekspertin vəzifəsinə aiddir?

√ müstəntiq və hakimin tapşırığı ilə verdiyi rəyə əlavələr etməli
• səbəbsiz ekspertizadan imtina etməli
• ekspertizaya bir neçə eksperti cəlb etməli
• komissiya sədrini rəyə cəlb etməli



• bunlardan heç biri vəzifəyə aid deyildir

214. Göstərilənlərdən  hansını ekspertin vəzifəsinə aid etmək olar?

√ müstəntiq və ya hakimin tapşırığı ilə verdiyi rəyi izah etməli
• ekspertizaya bir neçə eksperti cəlb etməli
• bunlardan heç biri vəzifəyə aid deyildir
• komissiya sədrini rəyə cəlb etməli
• səbəbsiz ekspertizadan imtina etməli

215. Ekspertin vəzifəsinə göstərilənlərdən hansı daxildir?

• komissiya sədrini rəyə cəlb etməli
• bunlardan heç biri vəzifəyə daxil deyildir
√ qarşısına qoyulmuş suallar əsasında obyektiv rəy verməli
• ekspertizaya bir neçə eksperti cəlb etməli
• səbəbsiz ekspertizadan imtina etməli

216. Ekspertin hüquqları nə ilə müəyyən edilir?

• müstəntiqin sualları ilə
• tərəflər arasındakı müqavilərlə
• müəyyən texniki şərtlərlə
• müəyyən standartlarla
√ Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesual və mülki qanunvericiliyin normaları ilə.

217. Ekspertin vəzifəsi nə ilə müəyyən edilir?

√ Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesual və mülki qanunvericiliyin normaları ilə
• tərəflər arasındakı müqavilərlə
• müəyyən texniki şərtlərlə
• müəyyən standartlarla
• müstəntiqin sualları ilə

218. Ekspertiza məhkəmədə aparıldığı halda rəy nəyə əsaslanır?

√ təlimatın müvafiq bölməsində yazılanların tələbinə
• texniki şərtlərə
• ərizəyə
•  müqaviləyə
• standartlara

219. Hansı ekspert kompleks ekspertizanı apara bilər?

• yalnız attestasiyadan keçmiş ekspert
• xüsusi biliklərə malik olmayan
√ bir neçə elm və texniki biliklərə malik olan
• yalnız texniki biliklərə malik olan
• yalnız humanitar elmi biliklərə yiyələnən

220. Kompleks ekspertiza nə vaxt aparılır?

√ ekspertiza qarışıq elmlər sahəsində xüsusi bilik tələb edərsə
• tərəflərdən biri narazı qalarsa
• komissiya sədri qrupun tərkibindəki bir neçə ekspertdən razı qalmazsa
• ekspert ekspertizanı aparmaqdan imtina edərsə
• ekspert xəstələnərsə

221. əgər ekspertlər ümumi rəyə gələrsə, bu rəyi kim imzalayır?



√ bütün ekspertlər
• texniki şöbənin rəisi.
• laboratoriya müdiri
•  yalnız komissiya sədri
• yalnız bir ekspert

222. Rəyi bir necə ekspert tərtib edərsə, onlar nə etməlidir?

• əvvəlki rəyə əsaslanmalıdır
• məsləhətləşmədən rəy verməlidir
√ öz aralarında məsləhətləşməlidirlər
• yalnız bir ekspertin rəyi əsas götürülməlidir
• yalnız komissiya sədrinin rəyi əsas götürülməlidir

223. Rəyin nəticə hissəsində nə yazılır?

• ekspertin vəzifələri
• ekspertin hüquqları
√ qoyulmuş suallara cavablar
• ekspertiza idarəsi rəhbərinin fikri
• komissiya üzvlərinin say tərkibi

224. Təkrar ekspertizada əvvəlki tədqiqatdan nə ifadə olunur?

• əvvəlki tədqiqatın icra müddəti
• əvvəlki tədqiqatın başlandığı yer
√ əvvəlki rəyin nəticələri ilə təkrar rəyin nəticələri arasındakı fərqin səbəbləri
• əvvəlki rəyin tarixi
• əvvəlki tədqiqatın aparılma metodu

225. Ekspert təkrar ekspertizada əvvəlki tədqiqatdan nəyi ifadə etməlidir?

√ əvvəlki aparılmış tədqiqatın nəticələrini
• əvvəlki tədqiqatın aparılma metodunu
• əvvəlki tədqiqatın icra müddətini
• əvvəlki rəyin tarixini
• əvvəlki ekspertizanı

226. Kriminal ekspertizasının tədqiqat hissəsində nə göstərilir?

√ müəyyən olunan faktların elmi izahı
• rəyin tarixi
• ekspertin soyadı
• rəyin nömrəsi
• ekspertin təhsili

227. Rəyin giriş hissəsində suallar necə yazılır?

√ qərarda qoyulan suallardan sonra
• suallarda düzəlişlər apararaq
• mürəkkəblik dərəcəsinə görə
• giriş hissədə suallar qeyd olunmur
• qərarda qoyulan suallardan əvvəl

228. Ekspertin qarşısında qoyulan suallar çox olduqda o, nə edir?

√ sualları qruplaşdırır
• bunlardan heç biri göstərilmir
• ekspertizadan imtina edir
• mürəkkəb sualları ixtisar edir



• sualların sayını azaldır

229. Parça mallarının kəmiyyət sayına ekspertlər hansı əməliyyatlardan sonar başlayırlar?

• Dəmir yol fakturasında parça topunun uzunluğu
√ Plombun salamatlığı, dəmir yol fakturasında topun uzunluğu, konteynerə müdaxilə olunmaması
• Konteynerin xarici vəziyyəti, konteynerin üzərindəki plombun salamatlığı
• Plombun salamat olmasından sonra
• Konteynerə müdaxilə olunması aydınlaşdıqdan sonar

230. Daha çox burulma dərəcəsinə malik olan iplik və saplar parçaların hansı xassələrinəmüsbət təsir göstərir?

√  parçanın mexaniki davamlılıgına
• Parçanın piçilməsinə
• Parçanın islanmasına
• Parçanın rənginə

231. Ekspertlərin qrup halında sorğu üsullarına hansı metodlar daxildir?

• Çəkilər, ölçü, sənəd,
• Delfli, əsas, keyfiyyət
√ Delfi, pottern, kombinə edilmiş
• Əsas , kompleks, ölçü
• Keyfiyyət , kəmiyyət, sənəd

232. Kriminal ekspertizasının tədqiqat hissəsində nə yazılır?

• laboratoriyanın yerləşdiyi ünvan
• rəyin nömrəsi
√ bütün tədqiqat prosesi
• ekspertin adı
• ekspertin iş stajı

233.  Təhlükəsiz saxtalaşdırılmada istehlakçıya hansı ziyan vurulur?

√ maddi və mənəvi
•  ətraf mühitə ziyan
•  əmlaka ziyan
•  ailə büdcəsinə ziyan
•  maliyyə ziyanı

234. Məhkəmə ekspertizası idarəsinin rəhbəri tədqiqat aparmaq üçün hansı şəraiti yaratmağa borcludur?

√ materialların olmasını
• bunlardan heç birini
• sübutların olmasını
• əşyayi – dəlillərin olmasını
• preyskurantların olmasını

235. Məhkəmə ekspertizası idarəsinin rəhbəri tədqiqat aparmaq üçün hansı şəraiti yaratmağa borcludur?

• əşyayi – dəlillərin olmasını
• bunlardan heç birini
√ cihazların olmasını
• preyskurantların olmasını
• sübutların olmasını

236. Məhkəmə ekspertizası idarəsinin rəhbəri tədqiqat aparmaq üçün hansı şəraiti yaratmağa borcludur?

• preyskurantların olmasını



• bunlardan heç birini
√ avadanlıqların olmasını
• əşyayi – dəlillərin olmasını
• sübutların olmasını

237. Vizual metoda hansı hiss orqanından istifadə olunur  ?

√  görmə
• ətir
• taktil
•  lamisə
• qoxu

238. Evristik metodlar hansı növlərə bölünür  ?

• sosioloji
•  riyazi
√ ekspert və sosioloji
•  mikrobioloji
• bioloji

239. Trikotaj mallarının iqtisadi faizi nə zaman müəyyənləşdirilir?

√ Ticarət birliyinin bu haqda xahişi olduqda
• Konteynerdə gəlmiş malalrın sayının yoxlanılması zamanı
• Ketfiyyət ekspertizası aparılarkən
• Istehsal və qeyri istehsal xarakter nöqsanlarına görə
• Kəmiyyət ekspertizası aparılarkən

240. Ekspertiza aparılarkən kommersiya aktında göstərilmiş hansı mallara baxılır?

• Fiziki- mexaniki göstəricilərinə görə
• Standart təkləblərinə görə
√ Ancaq zədə almış
• Təzə istehsal olunan
• Etibarsız hesab olunan

241. Məhkəmə ekspertizası idarəsinin rəhbəri tədqiqat aparmaq üçün hansı şəraiti yaratmağa borcludur?

• sübutların olmasını
• preyskurantların olmasını
• bunlardan heç birini
• dəlillərin olmasını
√ texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmasını təmin etmək

242. Bunlardan hansı məhkəmə ekspertizası idarə rəhbərinin vəzifəsinə aiddir?

• ekspertizanın təşkil edilməsində iştirak etməmək
• bunlardan heç biri aid deyildir
√ ekspertin müstəqilik prinsipinə əməl olunmasını təmin etmək
• bilərəkdən yalan rəy verməyə görə ekspertdən iltizam almamaq
• sualları sistemləşdirmək

243. Göstərilənlərdən hansı məhkəmə ekspertizası idarə rəhbərinin vəzifəsinə daxildir?

√ bilərəkdən yalan rəy verməyə görə ekspertdən iltizam almaq
• bunlardan heç biri daxil deyildir
• suallar qruplaşdırmaq
• qərar olmadıqda tədqiqat obyektlərini tələb etmək
• qərar olmadıqda tədqiqat üzrə iş materiallarını tələb etmək



244. Aşağıdakılardan hansı məhkəmə ekspertizası idarə rəhbərinin vəzifəsinə daxildir?]

√ eksperti bilərəkdən yalan rəy verməyə görə cinayət məsuliyyəti daşıması haqqında xəbərdar etmək
• bunlardan heç biri daxil deyildir
• qərar olmadığı halda tədqiqat obyektlərini tələb etmək
• qərar olmadığı halda tədqiqat üzrə iş materiallarını tələb etmək
• sualları sistemləşdirmək

245. Göstərilənlərdən hansı məhkəmə ekspertizası idarə rəhbərinin vəzifəsinə daxildir?

• sualları sistemləşdirmək
• bunlardan heç biri daxil deyildir
• qərar olmadığı halda tədqiqat obyektlərini tələb etmək
√ ekspertlərə onların hüquqlarını izah etmək
• qərar olmadığı halda tədqiqat üzrə iş materiallarını tələb etmək

246.
Qanunvericiklə müəyyən olunmuş qaydada Azərbaycan Respublikasına idxal olunmuş və ixrac olunacaq məhsulların metroloji qayda və
normalarına uyğunlaşdırılmasına dövlət nəzarətini həyata keçirilməsi Standartlaşdırma,Metrologiya və Patentləşdirmə üzrə dövlət
komitəsinin hansı vəzifə və funksiyalarına aiddir?

√  Metrologiya sahəsində dövlət siyasəti  funksiyası
• Dövlət qeydiyyatı sahələrinin funksiyası
• Sahə qeydiyyatı şöbəsinin funksiyası
• Sənaye sahəsi və bu sahədə icra edilən funksiya
• Standartlaşdırma üzrə funksiya

247. Ekspertiza zamanı trikotajın polotnosunun 1m 2 –nın çəkisi müəyyən etmək üçün hansı ölçüdə nümunə götürülür?

√ 50 * 100 mm
•  25 * 50 mm
• 50 * 200 mm
• 15 * 45 mm
• 10 *20 mm

248. Bunlardan hansı məhkəmə ekspertizası idarəsi rəhbərinin vəzifəsidir?

• ekspertizanın aparılma müddətinin gözlənilməsinə nəzarət etmək
• bunlardan heç biri onun vəzifəsi deyildir
√ tədqiqat başa çatdırıldıqdan sonra iş üzrə materialları ekspertizanı təyin etmiş orqana və ya şəxsə göndərilməsini təmin etmək
• qərar olmadığı halda tədqiqat üzrə iş materiallarını tələb etmək
• qərar olmadığı halda tədqiqat obyektlərini tələb etmək

249.  Göstərilənlərdən hansı məhkəmə ekspertizası idarəsi rəhbərinin vəzifəsinə aiddir?

• qərar olmadıqda tədqiqat obyektlərini tələb etmək
• sualları qruplaşdırmaq
• bunlardan heç biri aid deyildir
• qərar olmadıqda tədqiqat üzrə iş materiallarını tələb etmək
√ Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada məhkəmə ekspertizasının aparılması müddətini müəyyən etmək

250.  Aşağıdakılardan hansı məhkəmə ekspertizası idarəsi rəhbərinin vəzifəsinə aiddir?

√ ekspertizanın təyin olunması barədə qərarı aldıqdan sonra zəruri biliyə malik olan ekspertə tapşırıq vermək
• sualları müəyyən ardıcıllıqla qruplaşdırmaq
• qərar olmadıqda tədqiqat üzrə materialları tələb etmək
• qərar olmadıqda tədqiqat obyektlərini tələb etmək
• bunlardan heç biri aid deyildir

251. Məhkəmə ekspertizası idarəsi rəhbərinə hansı qadağalar qoyulmuşdur?



√ tədqiqatın gedişatına təsir edən göstərişlər vermək
• digər idarələrin iştirakı ilə məhkəmə ekspertizası aparılmasını təşkil etmək
• heç bir qadağa qoyula bilməz
• məhkəmə ekspertizası təyin olunandan sonra onu təşkil etmək
• idarədə konkret ixtisas üzrə ekspert olmayanda obyekti iş materialları ilə birgə geri qaytarmaq

252. Ekspertiza idarəsi rəhbərinin hüquqlarına göstərilənlərdən hansı daxildir?

• göstərişlər vermək
• bunlardan heç biri daxil deyildir
• sualları qruplaşdırmaq
√ məhkəmə ekspertizası təyin olunması haqqında qərarı aldıqdan sonra onu təşkil etmək
• qərarı aldıqda tədqiqat obyektlərini və iş üzrə materialları tələb etmək

253. Məhkəmə ekspertizasının rəyində bunlardan hansı göstərilmir?

• ekspertin qarşısında qoyulmuş suallar
√ ekspertiza aparılan laboratoriyanın yerləşdiyi küçənin adı
• ekspertizanın aparıldığı tarix
• ekspertizanın aparıldığı yer
• ekspert haqqında məlumat

254. Ekspert rəy tərtib etdiyi zaman proses iştirakçılarının iştirakına yol verilirmi?

√ yol verilmir
• yol verilir
• müstəntiqin icazəsi ilə yol verilir
• proses iştirakçılarının təkidi ilə yol verilir
• bəzən yol verilir

255.  Proses iştirakçıları ekspertizanın predmetinə dair ekspertə suallar verə bilərlərmi?

√ verə bilərlər
• yalnız müstəntiqin tövsiyəsi ilə verə bilərlər
• yalnız tədqiqatçının tövsiyəsi ilə verə bilərlər
• verə bilməzlər
• yalnız idarə rəhbərinin icazəsi ilə verə bilərlər

256. Təkrar məhkəmə ekspertizası kimə həvalə edilir?

• laboratoriya müdirinə
• gömrük işçisinə
√ başqa ekspert və ya ekspertlərə
• ilkin məhkəmə ekspertizanı aparan ekspertə
• əlavə məhkəmə ekspertizanı aparan ekspertə

257. Hansı məhkəmə ekspertizasına ilkin məhkəmə ekspertizası deyilir?

√ birinci dəfə təyin edilən
• bunlardan heç biri
• dördüncü dəfə təyin edilən
• üçüncü dəfə təyin edilən
• ikinci dəfə təyin edilən

258. Məhkəmə ekspertizasının neçə növü var?

√ 5
• 1
• 2



• 3
• 4

259. Son müşavirədə baş ekspert nələr haqqında komissiya rəyini təqdim edir?

√ Komissiyanın iradlarıni,yoxlanmış keyfiyyət sisteminin bəyan edilmiş standartlaşmanın tələbinə uyğunluğu və uyğunsuzluğu  haqqında
• Sadəcə uyğunsuzluq
• Yoxlama zamanı uyğunlaşmanı
• Komisiyanın iradlarını,keyfiyyət sistemində cıxan problemləri
• Komissiyanın iradlarıni

260. Məhkəmə ekspertizasının ekspertlərinin imzalarını nə təsdiq edir?

√ ekspertiza idarəsinin möhürü
• belə imzaların heç bir təsdiqə ehtiyacı olmur
• laboratoriya müdirinin imzası
• prokurorluq orqanının möhürü
• müstəntiqin imzası

261. Məhkəmə ekspertizası idarəsinin möhürü ilə nə təsdiq edilir?

•  iltizamlar
•  ərizələr
√ ekspertlərin imzaları
• heç bir sənəd möhürlə təsdiq edilmir
• müqavilələr

262. Proses iştirakçıları nə vaxt məhkəmə ekspertizasının aparılmasında iştirak edə bilərlər?

√ məhkəmə ekspertizasını təyin etmiş orqanın icazəsi ilə
• iştirakçıların tələbi ilə
• ekspertin şəxsi istəyi ilə
• prokuror tələb etdikdə
• müstəntiq icazə verdikdə

263. Kompleks ekspertizanın rəyində ekspertlərə nəyi göstərirlər?

√ ekspertin müəyyən etdiyi faktları
• kompleks ekspertizada iştirak edən ekspertlərin  sayını
• ekspertin iş stajını
•  ekspertiza idarə rəhbərinin iş stajını
• ekspertin yaşını

264. Ekspertlər arasında fikir ayrılığı olduqda hər bir ekspert nə edir?

√ yazılı formada öz rəyini ayrıca tərtib edir
• hamısı bir rəy verir
• rəy vermək üçün müstəntiqlə məsləhətləşir
• rəy vermək üçün hakimlə məsləhətləşir
• rəy verməkdən imtina edir

265. Bir neçə ekspertin məsləhətləşməsi ilə verilən rəyi kimlər imzalayırlar?

√ bütün ekspertlər
• yalnız hakim
• idarə rəhbəri
• komissiya sədri
• yalnız bir ekspert

266. Ekspertlər rəy verməzdən əvvəl nə edirlər?



√ öz aralarında məsləhətləşirlər
• bir-birilə məsləhətləşmirlər
• komissiya sədri ilə məsləhətləşirlər
• müstəntiqlə məsləhətləşirlər
• prokurorla məsləhətləşirlər

267. Komission məhkəmə ekspertizasının aparılması kimə həvalə edilir?

• komissiya sədri
√ məhkəmə ekspertizası idarəsinin rəhbərinə
• hakimə
• bir neçə ekspertə
• baş mühasibə

268. Komission məhkəmə ekspertizasının təşkil olunması kimə həvalə edilir?

√ məhkəmə ekspertizası idarəsinin rəhbərinə
• bir neçə ekspertə
• prokurora
• baş mühasibə
• komissiya sədri

269. Məhkəmə ekspertizasının komission xarakteri kim tərəfindən müəyyən olunur?

• ekspert tərəfindən
• bunlardan heç biri tərəfindən müəyyən edilmir
√ məhkəmə ekspertizası idarəsinin rəhbəri tərəfindən
• komissiya sədri tərəfindən

270. Ekspertlər arasında fikir ayrılığı olduqda hər bir ekspert nə edir?

√ yazılı formada öz rəyini ayrıca tərtib edir
• başqa ekspertlərə zəng edir
• heç nə etmir
• başqa ekspertlərə teleqram göndərir
• siyahı formada öz rəyini bildirir

271. Təkrar məhkəmə ekspertizası nə vaxt təyin edilir?

√ əvvəllər verilmiş rəyin doğruluğu müstəntiqdə şübhə doğurduqda
• istənilən vaxt təyin edilir
• əlavə və ilkin məhkəmə ekspertizasının nəticələri doğru olduqda
• ilkin məhkəmə ekspertizası keçirilmədikdə
• əvvəlki rəy şübhə doğurmadıqda

272. əlavə məhkəmə ekspertizası nə vaxt təyin edilir?

• ilkin tədqiqatla bağlı sualların həll edilməsi zərurəti olmadıqda
• bunlardan heç biri
√ ilkin  məhkəmə ekspertizasının rəyi kifayət qədər aydın olmadıqda
• ilkin  məhkəmə ekspertizasının rəyi tam aydın olduqda
• sualllar tam həll edildikdə

273. Məhkəmə ekspertizasının təyin edilməsi məsələsi nə vaxt yenidən həll edilir?

√ o icra edilməmiş hesab olunduqda
• sərancam verilmədikdə
• komissiya sədri ilə ekspert arasında münaqişə yarandıqda
• ekspert xəstələndikdə



• ekspertiza idarə rəhbəri işə müdaxilə etdikdə

274. Nümunələrin götürülməsində ekspertlər nə vaxt iştirak edirlər?

√ zəruri hallarda
• həmişə
• laboratoriya müdiri lazım bildikdə
• laborant işə çıxmayanda
• müstəntiq lazım bildikdə

275. Ekspertlər ümumi nəticəyə nə vaxt gəlirlər?

• ümumi nəticənin əsasını faktlar təşkil etmədikdə
• istədikləri vaxt
√ yekun nəticənin formalaşmasında
• bütün ekspertlər tədqiqatda iştirak etdikdə
• tədqiqatda bir ekspert iştirak etdikdə

276. Kompleks ekspertizası nə üçün təyin olunur?

• müstəntiqə xoş gəlmək üçün
• prokuror tələb etdiyi üçün
• hakim göstəriş verdiyi üçün
• ekspertləri ciddi işə cəlb etmək üçün
√ iş üçün əhəmiyyətli olan halları aydınlaşdırmaq üçün

277. Kompleks məhkəmə ekspertizası nə vaxt təyin olunur?

√ tədqiqat aparılması üçün müxtəlif  bilik sahələrindən istifadə etmək tələb edilərsə
• hakimin təkidi ilə
• mürəkkəb tədqiqat aparmaq lazım gəldikdə
• sadə tədqiqat aparmaq lazım gəldikdə
• müstəntiq tələb edərsə

278. Ekspertlərin müşavirəsinə rəhbərlik etmək kimə tapşırılır?

√ ekspertlərdən birinə
• baş mühasibə
• laboratoriya müdirinə
• laboranta
• gömrük işçisinə

279. Təkrar məhkəmə ekspertizasının təyin edilməsi barədə qərarda nə göstərilir?

• müstəntiqin rütbəsi
• ekspertin iş stajı
• ilkin ekspertizanın keçirilməsinə şübhələr
√ əvvəlki ekspertlərin rəyi ilə razılaşmamağın səbəbləri
• müstəntiqlə ekspert arasında münaqişələr

280. Malın ümumiləşdirilmiş keyfiyyət göstəriciləri dedikdə nə nəzərdə tutulur?

√ nöqsanlılıq əmsalı, növlülük əmsalı, keyfiyyətin aşağı olmasına görə alman reklam siyasətinin sayı
• məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin məcmusunun müvafiq baza göstəriciylə müqayisəsi
• insanın tələbini ödəmək üçün yerinə yetirilən funksiyasi
• keyfiyyətin qiymətləndirilməsində əsas götürülən xassələrin məcmusuna daxil olan kompleks göstəriciləri
• malın fiziki-mexaniki xassə göstəriciləri

281. Qeyd edilənlərdən hansı ekspertiza keçirilməsi üçün lazımi sənədlərə aiddir?



√ malların daşınma və saxlanma şəraitinə dair sənədlər
• malların kəmiyyətcə qəbuluna dair sənədlər
• tədqiqat üçün əhəmiyyət kəsb etməyən sənədlər
• malların tədavülünə dair sənədlər
• malların anbara göndərilməsinə dair sənədlər

282. Ekspertiza üçün tədqiqat metodunu kim seçir?

• prokuror
• gömrük işçisi
√ ekspert
• müstəntiq
• baş mühasib

283. Ekspertizanı aparmaq üçün ekspertləri kim seçir?

• laborant
• baş mühasib
• gömrük işçisi
• auditor
√ müstəntiq

284. İş üzrə ekspertizanı aparmaq üçün ekspertiza təşkilatını kim müəyyən edir?

√ müstəntiq
• laborant
• baş mühasib
• auditor
• gömrük işçisi

285. Bunlardan hansı ekspertiza keçirilməsi üçün lazımi sənədlərə aiddir?

√ hərtərəfli tədqiqat məqsədilə əhəmiyyətli olan digər sənədlər
• əmtəələrin tədavülünə dair sənədlər
•  etiketlər
• yarlıklar
•  markalar

286. Bunlardan hansı ekspertiza keçirilməsi üçün lazımi sənədlərə aiddir?

• yarlıklar
• etiketlər
• əmtəələrin tədavülünə dair sənədlər
√ obyektiv tədqiqat məqsədilə əhəmiyyətli olan digər sənədlər
• markalar

287. Bunlardan hansı ekspertiza keçirilməsi üçün lazımi sənədlərə aiddir?

• etiketlər
• yarlıklar
• markalar
• malların kəmiyyətcə qəbuluna dair aktlar
√ malların keyfiyyətcə qəbuluna dair aktlar

288. Bunlardan hansı ekspertiza keçirilməsi üçün lazımi sənədlərə aiddir?

√ silinmə aktları
• markalar
• yarlıklar
• əmtəələrin tədavülünə dair sənədlər



• etiketlər

289. Bunlardan hansı ekspertiza keçirilməsi üçün lazımi sənədlərə aiddir?

√ yoxlama aktları
• markalar
• malların anbara göndərilmə siyahısı
• etiketlər
• yarlıklar

290. Bunlardan hansı ekspertiza keçirilməsi üçün lazımi sənədlərə aiddir?

•  yarlıklar
•  markalar
√ əmtəələrin daşınma müddətinə dair sənədlər
• əmtəələrin tədavülünə dair sənədlər
• etiketlər

291. Göstərilənlərdən hansı ekspertiza keçirilməsi üçün lazımi sənədlərə aiddir?

√ əmtəələrin saxlanma müddətinə dair sənədlər
• markalar
• yarlıklar
• etiketlər
• əmtəələrin tədavülünə dair sənədlər

292. Göstərilənlərdən hansı ekspertiza keçirilməsi üçün lazımi sənədlərə aiddir?

√ əmtəələrin tədarükünə dair sənədlər
• yarlıklar
• markalar
•  etiketlər
• əmtəələrin tədavülünə dair sənədlər

293. Aşağıdakılardan hansı ekspertiza keçirilməsi üçün lazımi sənədlərə aiddir?

• malların anbara götürülmə siyahısı
• yarlıklar
√ əmtəələrin hazırlanmasına dair sənədlər
• etiketlər
• markalar

294. Aşağıdakılardan hansı ekspertiza keçirilməsi üçün lazımi sənədlərə aiddir?

• laborantın şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
• malların anbara götürülmə siyahısı
√ keyfiyyət vəsiqələri
• etiketlər
• ekspertin vəsiqəsi

295. Nümunə götürmə protokolunda parçanın hansı parametri dəqiq  göstərilməlidir?

• rəngi
• qalınlığı
√ eni
• tərkibi
• uzunluğu

296. Orta nümunə üçün parçanın ölçüsü nə qədər olmalıdır?



√ en boyunca uzunluğu 10 sm – dən az olmamalı
• uzunluq 5 sm – dən az olmamalı
• uzunluq 7 sm – dən az olmamalı
• uzunluq 8 sm – dən az olmamalı
• uzunluq 9 sm – dən az olmamalı

297. Orta nümunə üçün kərə yağından nə qədər götürülməlidir?

√ 500 – 600 qr
• 1 kq
• 250 qr
• 300 qr
• 400 qr

298. əgər kərə yağı xüsusi qablaşdırmada deyilsə (açıqdırsa), bu zaman ondan neçə % orta nümunə götürülür?

√ 3%
•  4%
• 10%
• 7%
• 5%

299. Eyni partiyadan kərə yağı neçə faiz götürülməlidir?

√ 10%
• 22%
• 5%
• 20%
• 15%

300. Ekspertiza zamanı ekspert aşağıdakılardan hansı haqqında məlumatlandırılır?

• ərizələr
• idarə rəhbərinin şəxsiyyət vəsiqəsi
√ texniki vasitələr
• qaimələr
• müqavilələr

301. əmtəənin nəyindən asılı olaraq saxlanma şəraitinə riayət edilməlidir?

• dadından
• tərkibindən
• çəkisindən
• görünüşündən
√ xüsusiyyətindən

302. Tədqiqat xüsusi bilik tələb etdikdə mütəxəssisi kim dəvət etməlidir?

• gömrük işçisi
• dəvətsiz gəlir
• baş mühasib
√ tədqiqat aparan şəxs
• laborant

303. Ekspertizanın təyini haqqında qərarda bunlardan hansı göstərilir?

• ekspertin təhsili
• materialların mənşəyi
√ faktiki sübutlar
• ekspertin vəsiqəsinin nömrəsi



• ekspertin milliyəti

304. Müstəntiqin kriminal ekspertizanı təyin etmə alqoritminə aşağıdakılardan hansı daxildir?

• ekspertizanın təyini haqqında qərarın ləğv edilməsi
• ekspertin ekspertizadan kənarlaşdırılması
√ ekspertizanın təyini haqqında qərarın çıxarılması
• ekspertizanın təyini haqqında qərarın çıxarılmaması
• ekspertizanın təyini haqqında sərəncamın verilməməsi

305. Ekspertizanın başlanılması məntiqi cəhətdən nə deməkdir?

√ cinayət işinə başlanılıb
• məhkəmə ekspertizası cinayət işi ilə əlaqəli deyildir
• cinayət işi başa çatdırılıb
• cinayət işinə xitam verilib
• cinayət işinə başlanılmayıb

306. Sənədlər və əmtəələr ekspertizaya göndərilərkən nəyi qeyd etmək lazımdır?

• idarə rəhbərinin adını
• idarənin sərəncamını
√  tədqiqat üçün götürülən əmtəə nümunələrinin nə dərəcədə eyni partiyadan olmasını
• ekspertlərin sayını
• mal partiyasının nömrəsini

307. Sənədlər və əmtəələr ekspertizaya göndərilərkən nəyi qeyd etmək lazımdır?

• ekspertiza idarəsi rəhbərinin şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini
• ekspertiza təyin edən orqanın məqsədini
√ obyektlərin cinayət işi ilə nə dərəcədə əlaqədar olub - olmamasını
• ekspertlərin sayını
• mal partiyasının nömrəsini

308. Sosioloji metodun mahiyyəti nədən ibarətdir  ?

√ istehlakçıların fikir və rəylərinə əsasən
• sərgi yolu ilə
• sorğuya əsasən
• anketə əsasən
• dialoqa əsasən

309. Orqanoleptiki metodların üstünlüyü hansılardır   ?

• audiometoddan istifadə
• vizual metoddan istifadə
• tezliyi
• mürəkkəbliyi
√ sadə və tezliyi, bahalı cihazlardan istifadə olunmaması

310. Şübhəli şəsx, müqəssir, zərərçəkən və şahidlərdən götürülmüş insan orqanizminin nümunələri hansı ekspertizaya göndərilir?

√ məhkəmə – tibbi ekspertizasına
• sanitar – gigiyenik ekspertizaya
• əmtəəşünaslıq ekspertizasına
• ekoloji ekspertizaya
• baytarlıq ekspertizasına

311. Məhkəmə – tibbi ekspertizasına insan orqanizmi ilə əlaqədar nümunələri kimlərdən götürürlər?



√ şahidlərdən
• komissiya üzvlərindən
• idarə rəhbərlərindən
• mühasiblərdən
• ekspertlərin özlərindən

312. Məhkəmə – tibbi ekspertizasına insan orqanizmi ilə əlaqədar nümunələri kimlərdən götürürlər?

• ekspertlərdən
• idarə rəhbərlərindən
• mühasiblərdən
• komissiya üzvlərindən
√ şübhəli şəxslərdən

313. Qaz halında maddələrdən nümunə götürmək üçün hansı vasitədən istifadə olunur?

√ vakuum nümunə götürəni
•  silindr
• ölçü kolbası
• torsion tərəzi
• pipet

314. Zirzəmi və anbarların hansı yerlərindən torpaq nümunəsi götürülməlidir?

• bir küncündən
• qapısının alt hissəsindən
• tavanından
• divarından
√ müxtəlif yerlərindən

315. Nəqliyyat vəsaitinin təhlükəsizliyi nədir?

√ avtomobil və s. maksimal məsafə qət etməsi zamanı təhlükəsizliyi
• sürətli hərəkət
• xidmət müddəti
• rədd etmə
• müntəzəm işləmə

316. Nə üçün ekspertizaya göndərilən məmulatın üzərindən boya örtüyünü qaşıyıb çıxarmaq olmaz?

√ təbəqələrin izləri dəyişir
• trassoloji tədqiqatlarda bu proses yerinə yetirilmir
• məmulatın xarici görünüşü dəyişir
• məmulatın rəngi dəyişir
• məmulatın çəkisi azalır

317. Torpaq sahəsindən götürülməli sxemin tərtib edilməsi kim tərəfindən yerinə yetirilməlidir?

• komissiya sədri
•  auditor
√ müstəntiq
• ekspert
• idarə rəhbəri

318. Orta nümunənin götürülməsi hansı sənəddə öz əksini tapır?

• rəydə
• heç bir sənəddə
√ istintaq protokolunda
• müqavilədə



• sərəncamda

319. Bərk qablaşdırma vasitələrinə hansılar daxildir?

√ şəffaf plastmas konteynerlər
• falqa kağızları
• parça kisələr
• polietilen torbalar
• kağız kisələr

320. Yumşaq qablaşdırıcılara hansılar daxildir?

√ sellofan, kalka, kağız, polietilen örtükləri
• sınaq şüşələri
• plastmas konteynerlər
• taxta yeşiklər
• dəmir qutular

321. Son vaxtlar hansı polietilen örtüklər istehsal edilir?

• maye halında
• həlməşik şəkilli
√ antistatik
• bərk
• qaz halında

322. Qablaşdırmanın üzərində hansı xəbərdaredici yazılar olur?

• “ekspert aça bilməz”
√ “ancaq ekspert açmalıdır”
•  “zəhərsizdir”
• “oddan təhlükəsizdir”
•  “əl vurma – öldürər”

323. Bərk qablaşdırma vasitələrinə hansılar daxildir?

√ sınaq şüşələri
• parça kisələr
• polietilen torbalar
• falqa kağızları
• kağız kisələr

324. Aşağıdakılardan hansı bərk qablaşdırma vasitələrinə daxildir?

√ hermetik tıxaclı flakonlar
• parça kisələr
• falqa kağızları
• polietilen torbalar
• kağız kisələr

325. Qablaşdırma üçün hansı qablaşdırıcı vasitələrdən istifadə edilir?

• yalnız bərk
• bunlardan heç biri
• nəm halda olan
√ bərk və yumşaq
• yalnız yumşaq

326. Cinayət işinin materiallarındakı məlumatların düzgünlüyünə kim zəmanət vermir?



√ ekspert
• prokuror
• təhqiqatçı
• müstəntiq
•  hüquqşünas

327. Ekspertizaya göndərilən məlumatlarda sənəd nədir?

√ informasiya daşıyıcısı
• əmtəə
• heç bir şey
• texniki vasitələr
• reaktivlər

328. Ekspertizaya göndərilən məlumatlarda informasiya daşıyıcısı nədir?

• texniki vasitələr
• daşıyıcı yoxdur
√ sənəd
• əmtəə
• reaktivlər

329. Qablaşdırma açılarkən onun üzərindən kəsilmiş birka hansı sənədə əlavə edilir?

• ərizəyə
• rəyə
•  kəsilərək atılır
• müqaviləyə
√ ekspertiza protokoluna

330. Qablaşdırma açılarkən onun üzərindən kəsilmiş şəhadətnamə və birka ....... əlavə edilir.

√ ekspertiza protokoluna
• sərəncama
• ərizəyə
• müqaviləyə
• fərmana

331. əgər əşyalar kənardan çağırılmış şahidlərin iştirakı ilə qablaşdırılarsa, bu qablaşdırma açılarkən kimlər iştirak etməlidir?

√ həmin şahidlərin iştirakı ilə protokollaşdırılaraq açıla bilər
• ekspertlər
• heç kim
• baş mühasib
• komissiya sədri

332. Prokurorluq tərəfindən sifariş edilmiş qablaşdırma kisələrinin üzərinə nə yazılır?

• ekspertin vəsiqəsinin nömrəsi
• komissiya sədrinin imzası
• şəhadətnamənin nömrəsi
√ kisənin nömrəsi
• blankın nömrəsi

333. Möhürlü qablaşdırılmanın açılmasında kim iştirak etməlidir?

• müstəntiq
√ nəzarətçi
• laborant
• baş mühasib



• ekspert

334. Cinayət Prosessual qanununa görə hər bir qablaşdırılmış predmet ... .

√ möhürlənməlidir
• nömrələnməməlidir
• möhürlənməməlidir
•  ştamplanmalıdır
• ağzı iplə bağlanmalıdır

335. Müxtəlif şəxslərə aid olan məmulatlar ekspertizaya göndərilərkən necə qablaşdırılmalıdır?

√ ayrı – ayrı
• birlikdə
• qablaşdırılmadan göndərilir
• nəmləndirilmiş halda
• açıq vəziyyətdə

336. Hansı obyektlərin qablaşdırılmasında polietilen kisələrdən istifadə edilir?

• 5 saata qədər müddəti olan
• 7 saata qədər müddəti olan
√ 2 saata qədər müddəti olan
• 3 saata qədər müddəti olan
• 4 saata qədər müddəti olan

337. Kənarlarından 10 – 15 mm içəri tikilən hansı kisələrdir?

• parça kisələr
• kağız kisələr
• bu ölçü kisələrə tətbiq edilmir
• rezin kisələr
√ antistatik polietilen kisələr

338. Polietilen örtüklərin çatışmayan cəhəti nədir?

√ güclü elektrikləşməyə məruz qalır
• məmulatı tərlədir
• məmulatı isti saxlayır
•  tez sıradan çıxmır
• çatışmayan cəhəti yoxdur

339. Nəm obyektləri sınaq şüşələri və konteynerlərdə qablaşdırarkən tıxacda üst tərəfdən nə açılır?

√ nazik iynə ilə deşik
• qalın iynə ilə deşik
• dəyişiklik edilmir
• kiçik ölçülü qayçı ilə deşik
• bıçaqla deşik

340. Nəm obyektləri sınaq şüşələri və konteynerlərdə qablaşdırarkən tıxacın içəri tərəfinə nə yapışdırılır?

• sellofan
• heç bir şey
• parça
√ filtr kağızı
• karton

341. Ekspert tədqiqatları üçün xüsusi əhəmiyyəti olan faktiki informasiyanı göstərin.



√ işlə əlaqəsi olmayan obyektlər arasındakı kontaktları aradan qaldıran məlumatlar
• ayrı – ayrı qablaşdırma
• bu haqda məlumat verilməməlidir
• zərərçəkənlərin obyektləri tanımaması
• ekspertlə müstəntiq arasındakı qohumluq

342. Ekspert tədqiqatları üçün xüsusi əhəmiyyəti olan faktiki informasiyanı göstərin.

√ obyektlərin qarşılıqlı əlaqələr mexanizmi
• ekspertin iş stajı
• ekspertin milliyəti
• müstəntiqin rütbəsi
• ekspertin adı

343. Hansı sual müstəntiqin lifli materiallar üçün verdiyi suallara aiddir?

• təqdim edilmiş obyekt narkotikdirmi?
√ külün üzərində tekstil materialın qalıqları varmı?
• torpaq izlərinin əmələ gəlməsi harada baş verir?
• obyekt üzərində lak – boya örtüyünün əmələ gəlmə mexanizmi necədir?
• bu sualların heç biri verilmir

344.  Lifli materiallara aid olan sual hansıdır?

√ aşkar edilmiş lifli materialların hissəcikləri hansı əlamətlərə malikdir?
• hissəciklər nə səbəbdən ağırdır?
• heç bir sual verilmir.
• hissəciklər rəngini niyə dəyişmişdir?
• hissəciklər niyə gözlə görünmür?

345. Narkotik vasitələrlə əlaqədar olaraq müstəntiq ekspertə hansı sualı verə bilər?

√ təqdim edilmiş bitki ovuntuları narkotik vasitədirmi?
• bu sualların kriminalist ekspertə aidiyyatı yoxdur
• narkotik vasitə insan orqanizmi üçün qorxuludurmu?
• narkotik vasitənin zərəri varmı?
• narkotik maddə harada bitib?

346. Narkotik vasitələrlə əlaqəli olaraq müstəntiq ekspertə hansı sualı verə bilər?

• narkotik vasitə insan orqanizmi üçün qorxuludurmu?
• bu suallar kriminalist ekspertə aid deyildir
√ obyekt üzərində narkotik maddə izləri vardırmı?
• narkotik vasitə harada bitmişdir?
• narkotik vasitə zərərlidirmi?

347. Narkotik vasitələrlə bağlı olaraq müstəntiq ekspertə hansı sualı verə bilər?

√ təqdim edilmiş narkotik vasitə flakonda yerləşən kütlədən əmələ gəlmişdirmi?
• bu sualların kriminalist ekspertə heç bir aidiyyatı yoxdur
• narkotik vasitə harada bitmişdir?
• narkotik vasitə insan orqanizmi üçün təhlükəlidirmi?
• narkotik vasitə zərərlidirmi?

348. Narkotik vasitələrin ekspertizasında müstəntiq ekspertə hansı sualı verə bilər?

√ təqdim edilmiş kül şübhələndiyimiz şəxsdən götürülmüş narkotik maddənin yanmasından əmələ gəlmişdirmi?
• ekspertiza üçün bu suallar verilmir
• iki narkotik maddənin tərkibi eyni ola bilərmi?
• bu narkotik vasitənin insan orqanizmi üçün təhlükəsi nədir?



• bu narkotik vasitə hansı zonada bitmişdir?

349. Şüşədən hazırlanan obyektlər üçün ekspertə müstəntiq hansı sualı verə bilər?

• obyektin üzərindəki şüşə hissəcikləri haradandır?
√ təqdim edilmiş obyektin üzərində şüşə hissəcikləri varmı?
• ekspertə belə sualları verməyə ehtiyac yoxdur
• obyektin üzərindəki şüşə hissəcikləri başqa bir əşya ilə kontaktda olmuşdurmu?
• obyektin üzərindəki şüşə hissəciklərinin tərkibi nədir?

350. Satandartda ayrı-ayrı mal qruplarının nəyi əks olunur?

• əmtəəşünasın fikri
• yekun qərarı
√ seçmə üsulu
• ekspertlərin şərhi
• ekspertiza şərti

351. Cari tələblər nəyə deyilir?

√ satışda olan mallar üçün tərtib edilir
• normativ tələbdir
• iqtisadi səviyyədir
• texniki səviyyədir
• tələblərin səviyyəsidir

352. Kimyəvi tərkibinə görə xammallar neçə yerə bölünür?

√ 2
• 4
• 10
• 8
• 6

353. Vahid göstərici nədir?

√ malın bir xassəsini ifadə edir
• malın vahid tərkibidir
• malın quruluşudur
• malın adını göstərir
• malın kimyəvi tərkibini bildirir

354. Estetik tələb nədir?

√ malın xarici tərtibatına verilən tələbdir
• səmərəliliyini göstərir
• faydalılığını göstərir
• ictimai dəyəri göstərir
• gözəllik haqda tələbdir

355. Malın keyfiyyətinə təsir edən amillər neçə qrupa bölünür?

• 3
• 5
• 6
• 4
√ 2

356. Spesifik tələblər hansılardır?



• düzgün tələbdir
• vahid tələbdir
√ müəyyən mal qurupuna verilən tələblərdir
• cari tələbdir
• konkret tələbdir

357. Gigiyenik ekspertizanın məqsədi nədən ibarətdir   ?

• nomenklaturanın təyini
• ərzaq mallarınct radiasiya təhlükəsizliyi
√ istehlakçının həyatı, sağlamlığı və əmlakın təhlükəsizliyidir
• keyfiyyətin qiymətləndirilməsi
• çeşidin optimallaşdırılması

358. İstehlak mallarının keyfiyyətinin miqdarca qiymətləndirilməsi ilə bağlı olan elmi biliklər sahəsi necə adlanır?

√ kvalimetriya
• tenzometriya
• metrologiya
• heç biri doğru deyil
• elektromiqrafiya

359.  Kodun strukturuna daxil olan elementlərdən biri yalnışdır?

√ əsaslıgı
•  əlifbası
•  uzunluğu
•  sırası
• silsiləliyi

360. Kompleks ekspertiza nəyə deyilir   ?

• malın istehlak dəyərinin öyrənilməsi
• sənədin təhlili
• çeşidin təhlili
√ malın sınaq və təhlillərinə əsasən bütün xassələrinin ekspert tərəfindən qiymətləndirilməsi
• malın dəyərinin öyrənilməsi

361. Daxili köhnəlmə nədir?

• elastik xassə azalır
• mal kövrək olur
√ malın quruluşunun dəyişməsi ilə müşahidə olunur
• deformasiya olur
• malın plastik xassəsi artır

362. Kvalimetrik səmərəliliyin qiymətləndirilməsi nədir?

√ ekspertin hər xassəsinin üzəçıxma intensivliyinin fərqini hiss etmək bacarığının qiymətləndirilməsi
• malların kəmiyyət artımı
• keyfiyyətin qiymətləndirilməsi metodlarının nəzəri biliklərinin və onların tətbiqetmə bacarığının qiymətləndirilməsi
• ekspertin hadisələrin baş verməsi ehtimalının qiymətləndirilməsi
• müxtəlif vaxtlarda aparılmış eksperti fərdi qiymətləndirmələrin yaxınlıq dərəcəsinin qiymətləndirilməsi

363. Keyfiyyətin yüksəldilməsi xidmət müddətinə necə təsir edir?

√ xidmət müddətini uzadır
• xidmət müddətinə təsir etmir
• xidmət müddətini artırır
• xidmət müddətinə müsbət təsir edir



• xidmət müddətini azaldır

364. Ümumiləşdirilmiş keyfiyyət göstəriciləri nədir?

• vahid göstəricidir
• inteqral göstəricidir
√ xassələrin məcmusuna daxil edilən kompleks göstəricilərdir
• keyftyyəğ səviyyəsidir
• baza göstəricisidir

365. Ov silahı üçün güllə materialına aid müstəntiqin ekspertə verə biləcəyi sual hansıdır?

• güllə harada hazırlanmışdır?
• güllə hansı ov silahı üçündür?
• ov silahını daşımaq üçün icazə vəsiqəniz varmı?
• güllə hansı metaldan hazırlanmışdır?
√ götürülmüş güllə hansı üsula hazırlanmışdır?

366. Ov silahı üçün güllə materialına aid müstəntiqin ekspertə verdiyi sual hansı ola bilər?

• ov silahı ilə zərəçəkənə hansı xəsarət yetirilmişdir?
• bu silah sizə tanışdırmı?
√ hadisə yerinə baxış keçirərkən aşkar edilmiş metal obyekt ov silahı üçündürmü?
• ov silahına nə daxildir?
• ov silahı harada hazırlanmışdır?

367. Rezin və plastmas obyektlər üçün müstəntiq ekspertə hansı sualı verə bilər?

√ obyekt üzərindəki izlər təqdim edilmiş plastmas məmulatla kontakt nəticəsində əmələ gəlmişdirmi?
• plastmasın tərkibini deyə bilərsinizmi?
• plastmasla rezinin oxşarlığı varmı?
• rezinlə plastmasın fərqli cəhətlərini saya bilərsinizmi?
• plastmas rəngli olurmu?

368. Plastmas və rezin obyektlər üçün ekspertə verilən sual nümunəsi hansıdır?

√ təqdim edilmiş material harada tətbiq edilir?
• ekspert suala cavab verməkdən imtina edir
• obyekt haradan götürülmüşdür?
• obyekt satışda varmı?
• material yalnız kustar üsulla hazırlanan məmulatlar üçündürmü?

369. Narkotik vasitələrlə əlaqədar olaraq müstəntiq ekspertə hansı sualı verə bilər?

• narkotik vasitə sizə tanışdırmı?
• ekspertə bu suallar verilmir
• bu narkotik maddə harada bitmişdir?
√ müxtəlif şəxslərdən (yerlərdən) tapılmış maddələr əvvəllər eyni narkotik maddəni təşkil edirdilərmi?
• narkotik vasitə insan orqanizmi üçün təhlükəlidirmi?

370. Müstəntiq neft məhsulu üzrə hansı sualı verə bilməz?

√ izlər yağ izləri ilə eynidirmi?
• belə suallar ekspertə verilmir
• obyekt üzərindəki izlər neft məhsulunundurmu?
• qabdakı maye neft məhsuludurmu?
• obyekt üzərindəki ləkələr neft məhsulundandırmı?

371. Neft məhsulları ilə əlaqədar müstəntiq ekspertə aşağıdakı suallardan hansını verə bilməz?



• obyekt üzərindəki ləkələr predmetlə qarşılıqlı kontaktda olmuşdurmu?
√ izlər yağ izlərinə oxşayırmı?
• obyekt üzərindəki izlər neft məhsulunundurmu?
• müstəntiq aidiyyatı olmayan sualı vermir
• qabdakı maye neftdirmi?

372. Müstəntiq neft məhsulları üçün ekspertə hansı sualı verə bilər?

√ obyekt üzərindəki izlər neft məhsuludurmu?
• neft məhsulu tədqiqata göndərilirmi?
• flakonun üzərində hansı izlər vardır?
• kontaktda olan obyektlər nə ilə fərqlənirlər?
• iki obyekt bir – birilə kontaktda olmuşdurmu?

373. Neft məhsulları üçün müstəntiqin ekspertə verdiyi sual hansıdır?

√ hadisə yerində aşkar edilmiş qabdakı maye neft məhsuludurmu?
• neft məhsulu olduğunu necə bilirsiniz?
• bu tip sualları vermək olarmı?
• neft məhsulu niyə yanmır?
• neft məhsulunun özünəməxsus iyi varmı?

374. Torpaq mənşəli materiallara görə müstəntiq ekspertə hansı sualı verə bilər?

√ obyektin üzərindəki izlər müqayisəli tədqiqat üçün götürülmüş konkret torpaqdandırmı?
• qumla qarışdırılmış torpağı bir – birindən ayıra bilərsinizmi?
• torpaq qumla kontaktda olmuşdurmu?
• bu torpaq mənşə etibarilə sizə tanışdırmı?
• konkret torpaq dedikdə nə başa düşürsünüz?

375. Müstəntiq torpaq mənşəli materiallara görə ekspertə hansı sualları verə bilər?

• tədqiqata ehtiyacı olmayan torpaq izləri hansı əlamətlərə malikdir?
• torpaq mənşəli materiallar varmı?
√ aşkar edilmiş torpaq izləri hansı əlamətlərə malikdir?
• aşkar edilməmiş torpaq izləri hansı əlamətlərə malikdir?
• aşkar ediləcək torpaq izləri hansı əlamətlərə malikdir?

376. Müstəntiq tərəfindən ekspertə torpaq mənşəli materiallara aid hansı suallar verilir?

• obyekt torpağa neçənci dəfə batmışdır?
• torpaq mənşəli materiallar üçün sual verilmir
√ təqdim edilmiş obyekt üzərində torpaq mənşəli izlər varmı?
• obyekt başqa predmetlə kontaktda olmuşdurmu?
• obyektə ekspert rəy verə bilirmi?

377. Lak – boya maddələri və örtüklərinə görə ekspert hansı sualları verə bilər?

• üzərində heç bir iz yoxdur
• örtüklər üçün ekspertə sual verilmir
√ aşkar edilmiş hissəciklər boyanmış obyektin lak – boya örtüyünün hissəcikləridirmi?
• obyekt üzərində torpaq mənşəli izlər varmı?
• obyekt istismarda olmuşdurmu?

378. Lak – boya maddələri və örtüklərinə görə ekspert qarşısında qoyulan sual hansıdır?

√ aşkar edilmiş lak – boyanın izləri hansı əlamətlərə malikdir?
• bu sahədə suala ehtiyac yoxdur.
• lak – boyaya torpaq qarışdırılmışdırmı?
• obyektə lifli material toxunmuşdurmu?



• obyekt neyin təsirinə məruz qalmışdır?

379. Lifli materiallara aid olan sual hansıdır?

√ ağardılmaya məruz qalmış tekstilin əvvəlki rəngi necə idi?
• heç bir sual verilmir
• obyektin üzərində boya ləkəsi varmı?
• obyektin üzərində torpaq ləkəsi varmı?
• tekstil bıçaqla kəsilmişdirmi?

380. Sualların ümumi formalaşması nədən asılıdır?

• obyektlərin formasından
• heç bir şeydən asılı deyildir
√ obyektlərin xüsusiyyətlərindən
• obyektlərin çəkisindən
• obyektlərin xarici görünüşündən

381. Plastmas və rezin obyektlər üçün müstəntiq ekspertə hansı sualı verə bilər?

• iki obyektin oxşar əlamətləri varmı?
√ plastmas və rezin obyektin dağılma mexanizmi necədir?
• rezinlə plastmasın oxşarlığı nədədir?
• təqdim edilmiş rezin predmet plastmasa oxşayırmı?
• iki predmetin oxşarlığını nədə görürsünüz?

382. Müstəntiq torpaq mənşəli materiallara görə ekspertə hansı sualı verə bilər?

√ iz düşən torpaq nə ilə xarakterizə edilir?
• torpaq izlərinin əmələ gəlmə mexanizmi necədir?
• sual verməyə ehtiyac yoxdur
• obyekt yuyulmuşdurmu?
• obyekt torpağa neçənci dəfə batmışdır?

383. Sənəd ekspertizasının mahiyyəti nədən ibarətdir

• sənədlərin təhlili
• malın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi
• malın kəmiyyətinin yoxlanması
√ malı müşayiət edən texnoloji və digər sənədlərin qiymətləndirilməsidir
• sənədlərin informasiyalarla tutuşdurulması

384. Keyfiyyətin inteqral göstəricisi nəyi ifadə edir?

• istismar xərcini bildirir
• istehlak xərcini bildirir
√ dəyər və dəyəri təyin edən göstəricilərin nisbətini bildirir
• istehlak dəyərini bildirir
• istehsal xərcini göstərir

385.  Kodun strukturu nə ilə xarekterizə olunur?

√  kodun sırası ilə ilə
• kodun silsiləsi ilə
•  kodun əsası ilə
•  kodun uzunluğu ilə
•  kodun rəqəm əlifbası ilə

386. Plastmas və rezin obyektlər üçün müstəntiqin ekspertə verdiyi sual hansıdır?



√ plastmas hissələr əvvəllər bütöv bir plastması təşkil edirdilərmi?
• ekspert bu suallara cavab vermir
• rezin nəyə deyilir?
• rezin hansı cəhətlərinə görə plastmasdan fərqlənir?
• plastmas ilə rezinin fərqi nədir?

387. Malların kəmiyyət və keyfiyyəti üzrə qəbulu müddətlərin pozulmasına hansı səbəblər gətirib çıxara bilər?

• bütün cavablar doğrudur
√ ekspertizanın vaxtının düzgün təyin edilməsi
• ekspertizanın vaxtının duzgün seçilməməsi
• məhsulliyyətsizlik
• ekspertin gecikməsi

388. Hərəkət lamisə reseptorlarının qəbul etdiyi neçənci hissiyyatdır?

• 1-ci
• 2-ci
• 4-cü
• 3-cü
√ 5-ci

389. Qiymətləndirmənin xüsusiyyətlərindən asılı olan kifayət qədər çox dərəcələrə bölünməsi bir-birindən fərqləndirmək bacarığı dedikdə nə
başa düşülür?

• keyfiyyət göstəricilərinin sıralanmada tutduğu mövqeyində əhəmiyyətinin üzəçıxma bacarığı
√ kifayət qədər tez-tez ekspert qiymətləndirilməsi malların keyfiyyət göstəricilərinin əhəmiyyətinə görə növbələşmə bacarığı
• ekspertin hər xassəsinin üzəçıxma intensivliyinin fərqini hiss etmək bacarığı
• keyfiyyətin qiymətləndirilməsi metodlarının nəzəri biliklərinin və onların tətbiqetmə bacarığı
• ekspertin hadisələrin baş verməsi ehtimalının qiymətləndirilməsi bacarığı

390.  İnsan üçün səsin maksimal gücü hansı DB intervalında dəyişir?

•  13-130 DB
• 15-150 DB
√ 12-130 DB
•  20-200 DB
• 12-150 DB

391.  Orqanoleptik metod özü-özlülüyündə neçə alt qrupa bölünür?

•  8
√  5
•  6
•  4
•  7

392.  Obyektiv metod özü özlüyündə neçə alt yarımqrupa bölünür?

• 2
√ 3
• 6
• 8
• 4

393. Ekspert qrupunun tərkibi ən azı neçə nəfər olmalıdır?

• 8
√ 7
• 10



• 11
• 9

394. Ekspertizanın nəticə hissəsinə nə kimi əlavələr edilə bilər?

• ərizə
√ qrafiklər
• əlavəyə icazə verilmir
• komissiya sədrinin vəsiqəsinin surəti
• müqavilə

395. Kriminal ekspertiza tədqiqatlarında mürəkkəb metodlardan istifadə edilərsə, ekspertiza neçə günə başa çatmalıdır?

• 40
√ 30
• 32
•  34
• 36

396. ədliyyə orqanlarının ekspertiza müəssilərində materialların tədqiqatı neçə gün ərzində yerinə yetirilməlidir?

√ 20
• 25
•  36
• 26
• 22

397. Məhkəmə ekspertizaları kim tərəfindən maliyyələşdirilməlidir?

• ekspertiza idarəsi
• prokuror
• müstəntiq
√ büdcə
• baş mühasib

398. Müstəntiqin ekspertizada iştirak etməsinin faydası nədir?

• heç bir faydası yoxdur
√ nəticənin qiymətləndirilməsində ona kömək edir
• ekspertlə yaxından tanış olur
• rütbəsini qaldırır (artırır)
• onun boş yerə vaxtının sərf olunmasına səbəb olur

399. əgər müstəntiq tədqiqatda iştirək edərsə nəyi araşdırır?

√ onu maraqlandıran anları (sualları)
• onu maraqlandırmayan anları (sualları)
• tədqiqatda müstəntiq iştirak etmir
• ekspertin səriştəsini
• ekspertin bilik səviyyəsini

400. əgər ekspertiza tədqiqatı verilmiş müddət ərzində yerinə yetirilməzsə, müəssisə rəhbəri nə etməlidir?

• heç bir şey etmir
• ekspertizanı dayandırır
√ müstəntiqin razılığı ilə əlavə müddət təyin edir
• eksperti işdən azad edir
• müstəntiqə ərizə yazır

401. Ekspertlər sualı cavablandıra bilmədikdə rəydə nə yazırlar?



• sual düz qoyulmamışdır
• həll etməyə ehtiyac yoxdur
• sualı dəyişmək lazımdır
√ həll etmək mümkün deyil
• heç bir şey yazmırlar

402. İstintaq işçiləri kriminal ekspertiza qarşısında necə suallar qoymalıdırlar?

• çox asan
√ elmin müasir inkişafına uyğun
• çox mürəkkəb
• ekspertin istədiyi kimi
• istədikləri kimi

403. Obyektlərin sonrakı emalı lazım gələrsə harada aparıla bilər?

√ ekspertiza müəssisəsində
• istintaq orqanında
• heç bir yerdə
• prokurorluq orqanlarında
• evdə

404. Hər bir ekspertiza müəssisəsində hansı siyahı olmalıdır?

• heç bir siyahı olmur
• ekspertlərin siyahısı
√ burada keçirilməsi mümkün olan tədqiqatların siyahısı
• köməkçi heyətin siyahısı
• mühasibat işçilərinin siyahısı

405. Müstəntiqlə ekspertin qarşılıqlı münasibətləri nə ilə bağlıdır?

• sənədərin yoxlanması ilə
• ekspertin bilik səviyyəsi ilə
• obyektin seçilməsi ilə
√ problemlər dairəsi ilə
• müstəntiqin rütbəsi ilə

406.  Göstərilənlərdən hansı əmtəəşünaslıq ekspertizasının təsnifləşdirilməsində istifadə olunur?

• mühasibat
• tibbi
• auditor
• heç biri
√ kəmiyyət

407. Ekspertizanın nəticələrinin ittiham aktına əsasən qiymətləndirilməsi nəyə gətirib çıxarır?

√ işin gedişatında ciddi səhvlərə
• heç bir qorxusu yoxdur
• müqavilənin pozulmasına
• ekspertlə müstəntiq arasında münaqişəyə
• müstəntiqin işdən azad olmasına

408. Xüsusi bilikləri məhdud səviyyədə mənimsəyən müstəntiqlə ekspertizanın nəticələrini nəyə əsasən təhlil edirlər?

√ ittiham aktındakı nəticəyə
• standartın tələblərinə
• texniki şərtlərə



• komissiya sədrinin yekun fikrinə
• ekspertin şifahi formada izahına

409. Müstəntiq ekspertizanın nəticələrinə xüsusi qiymət verərkən nəyə diqqət yetirməlidir?

• ekspertin iş stajına
• ekspertin subyektiv fikrinə
√ faktiki məlumatlara
• nəticənin həcminə
• nəticənin yazıldığı blanka

410. Ekspertiza başa çatdıqdan sonra qablaşdırmanın üzərindəki bütün obyektləri nə edirlər?

√ geri qaytarırlar
• ekspertə verilir
• laboranta verilir
• anbara göndərilir
• obyektlərə əl vurulmur

411. Tədqiqat zamanı müstəntiqi nə maraqlandırmalıdır?

• laboratoriya hesablamalarında kənarlaşma nə qədərdir?
• laboratoriyanın avadanlığı təzədirmi?
• müstəntiqi yalnız nəticə maraqlandırır
√ kəmiyyət göstəriciləri tətbiqi statistika metodlarının vasitəsilə araşdılırmı?
• laboratoriyanın sahəsi nə qədərdir?

412. İstintaq işçilərinin ekspertlərlə qarşılıqlı əlaqəsinin ən aktiv forması hansıdır?

√ müstəntiqin ekspertizada şəxsən iştirak etməsi
• burada aktiv forma yoxdur
• müstəntiqlə ekspertin eyni razılığa gəlməməsi
• müstəntiqlə ekspertin eyni razılığa gəlməsi
• müstəntiqin ekspertizada şəxsən iştirak etməməsi

413. Müstəntiq, müəssisə rəhbəri və ekspert arasında hüquqi münasibətlər nə vaxt başlanır?

√ qərar və bütün materialların ekspert müəssisəsinə daxil olduqdan sonra
• onlar arasında hüquqi münasibətlər olmur
• sərəncama əlavələr edildikdən sonra
• müstəntiq cinayət işi açdıqdan sonra
• ekspert işə çıxdıqdan sonra

414. Ekspertizanın faktiki aspektinə baxdıqda nəzəri nə cəlb edir?

• baş mühasiblə ekspertin qarşılıqlı təsiri
• bunlardan heç biri
√ müstəntiqlə ekspertin qarşılıqlı təsiri
• müstəntiqlə prokurorun qarşılıqlı təsiri
• laborantla müstəntiqin qarşılıqlı təsiri

415. Tədqiqatı aparan subyekt kimdir?

• komissiya sədri
• bunlardan heç biri
• laboratoriya müdiri
• laborant
√ ekspert

416. Texniki vasitələrin köməyilə keyfiyyətin təyini hansı metoda əsaslanır?



• vizual metoda
• sensor metoda
√ alət metoduna
• sosioloji metoda
• audio metoda

417. Görmə hansı metoda aid edilir?

•  akustik
• dad
• səs
• qoxu
√ vizual

418. Vizual metod hansı metoda aiddir?

•  qoxu
• dad
• alət
√  orqanoleptik
• səs

419. Sanitar həkimlər hansı ekspertizanın subyektləridir?

• audit ekspertizası
• tibbi ekspertiza
√ sanitar-gigiyenik ekspertiza
• çeşid ekspertizası
• mühasib ekspertizası

420. Malın bütün xassələrinin qiymətləndirilməsi hansı ekspertizada aparılır?

• sənəd ekspertizası
√ kompleks ekspertiza
• alət ekspertizası
• tibbi ekspertiza
• çeşid ekspertizası

421. Müqavilədə göstərilmiş tələblər hansı ekspertiza ilə qiymətləndirilir?

√ müqavilə ekspertizası
• miqdarca qiymətləndirmə
• şifahi qiymətləndirmə
• nöqsanların təyini
• sifariş ekspertizası

422. Keyfiyyətcə qəbul ekspertizası hansı ekspertizanın obyektidir?

√ keyfiyyət ekspertizası
• kəmiyyət ekspertizası
• komission ekspertizası
• sənəd ekspertizası
• çeşid ekspertizası

423.  Malın keyfiyyət göstəricilərinin tələbə uyğunluğunu hansı ekspertiza təyin edir?

√ keyfiyyət ekspertizası
• komission ekspertizası
• sənəd ekspertizası



• çeşid ekspertizası
• kəmiyyət ekspertizası

424. Malın tarasız çəkisinə nə deyilir?

• nöqsanlı mal çəkisi
• nöqsansız mal çəkisi
√ netto çəkisi
• taranın çəkisi
• xarab malın çəkisi

425. Tara ilə birlikdə çəkiyə nə deyilir?

• tarasız çəki
• xalis çəki
√ brutto çəkisi
• mal kütləsi
• taranın çəkisi

426. Ekspert rəyinin qiymətləndirilməsində müstəntiq özünün hansı biliklərinə arxayınlaşmalıdır?

• ədəbiyyat
•  tarix
√ hüquq
• biologiya
• coğrafiya

427. Ekspert rəyinin qiymətləndirilməsində müstəntiq özünün hansı biliklərinə arxayınlaşmalıdır?

√ məhkəmə – tibbi
• ədəbiyyat
•  tarix
• coğrafiya
• biologiya

428. Ekspert rəyinin qiymətləndirilməsində müstəntiq özünün hansı biliklərinə arxayınlaşmalıdır?

√ kriminalistika
• biologiya
• coğrafiya
•  tarix
• ədəbiyyat

429. Ekspert rəyi qiymətləndirmə obyekti kimi neçə aspektdən öyrənilir?

• 5
• 6
√ 2
• 3
• 4

430. Məhsulun həndəsi formalarını və ölçülərini təyin edən standart növü hansıdır?

√ Çeşidlərin standartı
• Istismar və təmir qaydaları standartları
• Nişanlama,qablaşdırma,saxlanma və daşınma qaydaları standartları
• Ölçü cihazlarının və ölçülərin yoxlanma metodları və vasitələri üçün standartlar
• Sınaq metodların standartı

431. Sertifikatlaşma prosesinin mərhələləri ardıcıl formada hansı bənddə düzgün qeyd edilmişdir?



√ sertifikatlaşmaya sifarişin verilməsi; sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi;uyğunluğun
qiymətləndirilməsinin nəticələrinin təhlili;sertifikatlaşdırma üzrə qərarın qəbul edilməsi;sertifikatlaşmış obyektə müfəttiş nəzarəti

• sertifikatlaşmaya sifarişin verilməsi; sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi;uyğunluğun
qiymətləndirilməsinin nəticələrinin təhlili;sertifikatlaşmış obyektə müfəttiş nəzarəti;sertifikatlaşdırma üzrə qərarın qəbul edilməsi

• sertifikatlaşmaya sifarişin verilməsi; sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi;uyğunluğun
qiymətləndirilməsinin nəticələrinin təhlili;sertifikatlaşmış obyektə müfəttiş nəzarəti;sertifikatlaşdırma üzrə qərarın qəbul edilməsi

• sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi;uyğunluğun qiymətləndirilməsinin nəticələrinin
təhlili;sertifikatlaşdırma üzrə qərarın qəbul edilməsi;sertifikatlaşmış obyektə müfəttiş nəzarəti

• sertifikatlaşmaya sifarişin verilməsi;uyğunluğun qiymətləndirilməsinin nəticələrinin təhlili; sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş
tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi sertifikatlaşdırma üzrə qərarın qəbul edilməsi;sertifikatlaşmış obyektə müfəttiş nəzarəti

432. Hansı orqan uyğunluq nişanının tətbiqinə icazə verən lisenziyanın təsirini dayandıra və ya ləğv edə bilər?

√ Sertifikatlaşdırma üzrə orqan
• Sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan
• Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi şura
• Azərdövlətstandart
• Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan

433. Komission müqavilə kimlərlə bağlanır?

√ hüquqi şəxslərlə
• ekspertlərlə
•  əmtəəşünaslarla
• komissiya sədrləri ilə
• ekspertizanın işçi qrupu ilə

434. Yeni malların keyfiyyət ekspertizasında hansı metod həlledici əhəmiyyətə malikdir?

√ ekspert
• ölçü
• hesablama
• orqanoleptiki
• sosioloji

435. Sorğu metodu hansı metoda aid edilir?

√ ekspert metoduna
• statistik metoda
• anket metoduna
• sosioloji metoda
• riyazi metoda

436. Eyniləşdirmə necə adlanır?

√ identifikasiya
• invertarizasiya
• falsifikasiya
• heterogenizasiya
• utilizasiya

437. Mallar anbarda yerləşdirildikdə hansı müqavilə bağlanır?

√ saxlanma müqaviləsi
• alqı-satqı müqaviləsi
• keyfiyyət üzrə müqavilə
• kəmiyyət üzrə müqavilə
• komission müqavilə

438.  Göstərilənlərdən hansı yad cisimli kimyəvi birləşmələrdir?



√ ksenobiotiklər
• təbii xammallar
• rəngləyicilər
• aşılayıcılar
• antibiotiklər

439. Malın təhlükəsizliyinin təsdiqi hansı ekspertizada aparılır?

√ sanitar-gigiyenik ekspertiza
• sosioloji ekspertiza
• baytarlıq ekspertizası
• tibbi ekspertiza
• məhkəmə ekspertizası

440. İnformasiyanın qiymətləndirilməsi hansı ekspertizada aparılır?

√ sənəd ekspertizası
• sanitar ekspertizası
• alət ekspertizası
• audit ekspertizası
• sosioloji ekspertiza

441. Malların keyfiyyət dərəcəsinin dəyişməsi nə zaman baş verir?

√ saxlanma və daşınma zamanı
• markalanma zamanı
• satış zamanı
• qablaşdırma zamanı
• qəbul edilmə zamanı

442. Şərti yararlı mal hansıdır?

√ yüngül nöqsanları olan mal
• aşağı sortlu mal
• satışdan çıxarılan mal
• təhlükəli mal
• keyfiyyətsiz mal

443. Malın və taranın kütləsinin artmasına nə səbəb olur?

√ havanın nisbi rütubəti
• sıxlıq
• malın və taranın növü
• malın və taranın forması
•  temperatur

444. Müstəntiq özünün mütəxəssis biliklərinə nə zaman arxayınlaşmalıdır?

√ ekspert rəyini qiymətləndirərkən
• ekspertin müstəqilliyini yoxlayarkən
• ekspertin səlahiyyətini yoxlayarkən
• mütəxəssis biliklərinə arxayınlaşmağı düzgün deyildir
• ekspertin sətiştəliyini yoxlayarkən

445. Şəhadətnamə ilə nə təsdiq edilir?

√ ekspertin müəyyən sahədə səlahiyyəti
• ekspertin subyektivliyi
• ekspertin müstəqilliyi



• ekspertin bilik səviyyəsi
• ekspertin obyektivliyi

446. əlavə ekspertiza nə zaman təyin edilə bilər?

√ ekspert suallara tam cavab verə bilmədikdə
• sualları obyektiv şəkildə cavablandırdıqda
• sualları cavablandırmağı digər ekspertlər xahiş etdikdə
• ekspert suallara düzgün cavab verə bilmədikdə
• ekspert suallara heç cavab verə bilmədikdə

447. əgər ekspert suallara tam cavab verə bilmirsə nə təyin edilir?

√ əlavə ekspertiza
• kompleks ekspertiza
• komission ekspertiza
• ilkin ekspertiza
• təkrar ekspertiza

448. Müstəntiq natamam rəyi nə üçün təşkilata qaytarmalı olur?

√ tam yerinə yetirilməsi üçün
• bunlardan heç biri
• cavablar tam, dolğun yazıldığı üçün
•  ekspertin səviyyəsini yoxlamaq üçün
• suallara qərəzli cavab verildiyi üçün

449. Ekspert sualların qoyuluşu haqqında mənfi fikir yürüdə bilərmi?

√ xeyr
• müstəntiqin icazəsi ilə
• bəzi hallarda
• idarə rəisinin icazəsi ilə
• bəli

450. Müstəntiq natamam rəyi tam yerinə yetirilməsi üçün hansı təşkilata qaytarır?

√ ekspertiza təşkilatına
• vergilər nazirliyinə
• auditorlar palatasına
• sahibkarlıq idarəsinə
• gömrük idarəsinə

451. Bunlardan hansı ekspertə göstərilən prosessual maneədir?

• prokurorla münaqişə
• komissiya sədri ilə münaqişə
• ekspertə maneə törədə bilməzlər
• bilik səviyyəsinin aşağı olması
√ proses iştirakçılarından asılılıq

452. Verilmiş işi bir neçə sertfikatlaşdırma üzrə orqan apara bilərsə hansı hal baş verir?

√ Sifarişçi onlardan hər hansı birinə müraciət etməlidir.
• İstehlakçı onlardan ancaq birinə müraciət etməlidir.
• İstehlakçı onlardan hər birinə müraciət etməlidir.
• Sifarişçi onlardan yalnız birinə müraciət etməlidir.
• Sifarişçi onlardan hər birinə müraciət etməlidir.

453. Protokollar nüsxələrin saxlanma müddəti hansı sənədlərdə müəyyənləşdirirlər?



• Sınaq laboratoriya sənədlərində
• Müxtəlif məhsulların sertifikatlaşdırma sistemində və sınaq laboratoriya sənədlərində
• Götürülmüş nümunələrin sınaq laboratoriyalarından çıxan sənədlərdə
• Məhsulların sertifikatlaşdırma sistemi sənədində
√ Oxşar məhsulların sertifikatlaşdırma sistemində və sınaq laboratoriya sənədlərində

454. Təbii malların tərkibinə qatılan saxta mal necə adlanır?

• saxta mal
√ imitator
• əvəzedici
• süni mal
• oxşar mal

455. Kəmiyyət ekspertizasında nədən istifadə olunur?

√ malın təsnifatından
• standartdan
• müqavilədən
• ekspert metodundan
• texniki şərtdən

456. Ekspertin müəyyən edilmiş faktların əhəmiyyəti haqqında hüquqi şərh etməsi nəyi göstərir?

√ ekspertin səlahiyyətdən kənara çıxdığını
• ekspertin hüququnu tam bildiyini
• ekspertin vəzifəsini tam bildiyini
• ekspertin obyektivliyini
• ekspertin müstəqilliyini

457. Ekspert rəyinin qiymətləndirilməsinin ikinci aspektinə nə məruz qalır?

• ekspertin iltizamı
• qiymətləndirmədə ikinci aspekt yoxdur
√ iş üzrə sübutlar
• bağlanmış müqavilələr
• tədqiqatların təhlili

458. Ekspert rəyinin tam dolğunluğu nə daşıyıcısıdır?

√ faktların informasiya daşıyıcısı
• heç bir məlumat daşımır
• fakta əsaslanan rəqəmlərin daşıyıcısı
• faktların sübut vasitəsi
• faktların sübutu üçün dəlil

459. Ekspertizanın nəticələrini müstəntiqdən başqa daha kim qiymətləndirə bilər?

√ vəkil
• heç kim
• gömrük işçiləri
• şahidlər
• ekspertlər qrupu

460. Gigiyenik ekspertizanın məqsədi nədir?

• göstəricilərin nomenklaturasının təyini
• keyfiyyət göstəricilərinin yoxlanması
√ malların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi



• malların keyfiyyətinin yoxlanılması
• sənədlərin yoxlanılması

461. Kompleks ekspertiza nədir?

• cihazların yoxlanılması
• ekspertlərin təcrübəsinin yoxlanılması
√ sənədlərin təhlili əsasında malın bütün xassələrinin ekspert tərəfindən qiymətləndirilməsi
• sənədlərin təhlili
• sınaqların qiymətləndirilməsi

462. Sənəd ekspertizası nədir?

• normativ sənədlərin yoxlanması
• malı müşayiət edən sənədlərin yoxlanması
• sənədlərin yoxlanması
√ sənədlərin ekspert tərəfindən qiymətləndirilməsi
• texniki sənədlərin yoxlanması

463. Malların siyahıya alınmasını kimlər imzalayır?

• yalnız laboratoriya işçiləri
• yalnız rəhbərlər
√ ekspertlər, rəhbərlik və maddi məsul şəxs
• yalnız maddi məsul şəxs
• yalnız ekspertlər

464. Ekspertin buraxdığı tipik səhv zamanı nə baş verir?

√ akt düzgün tərtib edilmir
• rəy verilmir
• təhlil əsassız olmur
• akt və nəticə düzgün tərtib edilir
• qərar səhv yazılmır

465. Ekspertiza nə vaxt dayandırılır?

√ mal olmadıqda
• qərar olmadıqda
• akt olmadıqda
• rəy olmadıqdaa
• nəticə olmadıqda

466. Müəyyən sahədə iş stajı ekspertlər üçün nədir?

√ əsasdır
•  nəticədir
• qərardır
• rəydir
• yekundur

467. Kimyəvi maddələrin təsirilə məhv edilmə hansı üsuldur?

√  kimyəvi
• mikrobioloji
• texnoloji
• termiki
• fiziki

468. Təhlükəli mallarla necə rəftar edilir?



• tullanılır
• yandırılır
• termiki emaldan keçirilir
• torpağa basdırılır
√ məhv edilir

469. Maddi sübutlar harada saxlanılır?

• anbarda
• laboratoriyada
√ iş materiallarında
• mühasibatlıqda
• arxivdə

470. Neft məhsullarının izləri kimlər üçün xarakterikdir?

√ asfalt döşəyənlər
• həkimlər
• rabitəçilər
• şaxtaçılar
• mebel düzəldənlər

471. Zərərçəkənin əlamətlərinə bunlardan hansı daxildir?

√ geyiminin materialı
• üzüyünün ölçüsü
• ətirinin istehsal edildiyi ölkə
• geyiminin istehsal edildiyi ölkə
• dodaq boyasının markası

472. Məhlul halında olan maddələr dəridə nə qədər qala bilər?

√ uzun müddət
• bu maddələr iz buraxmırlar
• 35 saniyə
• 15 dəqiqə
• 30 dəqiqə

473. Zərərçəkənin əlamətlərinə bunlardan hansı daxildir?

• dırnaq boyasının istehsal edildiyi ölkə
• geyiminin istehsal edildiyi ölkə
• dodaq boyasının markası
• üzüyünün ölçüsü
√ dırnaq boyasının rəngi

474. Sanitar – gigiyenik ekspertizanın məqsədi nədir?

√ malın təhlükəsizliyini təyin etmək
• malın keyfiyyətini təyin etmək
• malın kəmiyyətini təyin etmək
• malın funksionallığını təyin etmək
• malın miqdarını təyin etmək

475. Sənəd ekspertizasının mürəkkəbliyi nədədir?

• malın mütləq olması
√ mal olmadıqda ekspertlərin yalnız normativ sənədlərə əsaslanması
• cihaza ehtiyacın olmaması



• ekspertlərin səriştəli olması
• sənədsiz ekspertizanın aparılması

476. Saxlanma zamanı malların keyfiyyətinin aşağı düşməsi prosesi necə adlanır?

• miqdar dəyişməsi
√ keyfiyyət dərəcəsinin dəyişməsi
• iyin dəyişməsi
• rəng dəyişməsi
• dadın dəyişməsi

477. Protokol harada əks olunur?

√ aktın ümumi hissəsində
• nəticədə
• aktın əsas hissəsində
• yekunda
• ərizədə

478. Yekun qərar harada qeyd olunur?

√ aktın əsas hissəsində
• ərizədə
• aktın ümumi hissəsində
• rəydə
• nəticədə

479. Ekspert sifarişçi ilə nəyi razılaşdırmalıdır?

√ göstəricilər nomenklaturasını
• nəticəni
• qərarı
• aktı
• rəyi

480. Yekun mərhələ nə vaxt başlayır?

• aktdan sonra
• nəticədən sonra
• rəydən sonra
• qərardan sonra
√ sınaq protokolları əldə  edildikdən sonra

481. Zəruri sənədlərin olmaması zamanı ekspertlər nə edir?

• nəticə olmur
• rəyi yazmır
√ ekspertizanı aparmaqdan imtina edir
• aktı yazmır
• qərarı yazmır

482. Hazırlıq mərhələsində hansı sənəd təqdim edilir?

• rəy
• nəticə
√ yazılı ərizə
• texniki sənəd
• qərar

483. Mal partiyası ilə ekspertlər hansı mərhələdə tanış olur?



√ hazırlıq mərhələsində
• nəticədə
• qərarda
• yekun mərhələsində
• əsas mərhələdə

484. Ekspertlə sifarişçinin münasibəti hansı mərhələdə təyin olunur?

√ hazırlıq mərhələsi
• nəticə
• qərar
• yekun mərhələ
• əsas mərhələ

485. Fotoşəkillərin itirilməsi və ya dəyişdirilməsi istintaqın gedişatına necə təsir edir?

• istintaqın gedişatını ləngidir
• heç bir təsir etmir
• istintaqa təsiri yoxdur
√ sübuta yetirilməyə mənfi təsir edir
• istintaqa müsbət təsir edir

486. əvvəlki görünüşünü dəyişmiş obyektlər nə zaman işə tikilə bilər?

• onların quruluşu tam dağılmışdırsa
• bu obyektlər işə tikilə bilməzlər
• onlar tam deformasiyaya uğramışdırlarsa
√ əgər onların xassələri təkrar ekspertiza üçün yararlıdırsa
• onlar deformasiyaya uğramamışdırlarsa

487. Sübutedici obyektlərlə birlikdə daha hansı sənədlər iş materialları ilə işdə saxlanılır?

• hakimin hökmü
• obyektə heç bir sənəd qoşulmur
• yalnız sərəncam
√ ekspertiza materialları
• müstəntiqin qərarı

488. Maddi sübutların sübutedici əhəmiyyəti nəyə əsaslanır?

√ ekspert rəyinə
• müstəntiqin qərarına
• prokurorun əmrinə
• hakimin hökmünə
• müqavilənin şərtlərinə

489. Ekspertiza zamanı aşkar edilmiş obyektdən maddi sübut kimi istifadə etmək olarmı?

√ obyekt prosessual yolla əldə edilmişdirsə olar
• prokurorun istəyi ilə olar
• ekspertlər məsləhət bilsələr olar
• zərərçəkən razı deyilsə olmaz
• müstəntiqin təkidi ilə olar

490. Nəfəs yollarında insanın peşəsi ilə əlaqədar olan hansı hissəciklər aşkar edilə bilər?

√ mikrohissəciklər
• piqmentlər
• bəzi vasitələrin izləri



• heç bir hissəcik aşkar edilə bilməz
• makrohissəciklər

491. Cilalayıcı materiallar kimlərin bədənində – dəri qatında ömrü boyu qala bilər?

√ kəsici əşyaları itələyən şəxslərin
• həkimlərin
• boyaqçıların
• maşinistlərin
• müəllimlərin

492. Hansı həll olmayan hissəciklər insanın dəri qatında ömrü boyu qala bilər?

√ cilalayıcı materiallar
• daş kömür hissəcikləri
• şüşə qırıqları
• bele bir şey ola bilməz
• boyaqlar

493. Müstəntiq nəyi izah edərək rəsmiləşdirməlidir?

√ birinci nəticədən razı qalmadığını
• ilkin ekspertizadan razı qaldığını
• ilkin rəydən razı qaldığını
• bunlardan heç birini
• birinci nəticədən razı qaldığını

494. Müstəntiqin izah edərək rəsmiləşdirdiyi nəticə hansı ekspertizanın təyini ilə əlaqədardır?

√ təkrar ekspertiza
• əlavə ekspertiza
• kompleks ekspertiza
• komission ekspertiza
• ilkin ekspertiza

495. əgər ekspertizanın nəticələri müstəntiqdə şübhə doğurarsa, o, ... .

√ təkrar ekspertiza təyin etmək hüququna malikdir
• ilkin ekspertiza təyin etmək hüququna malikdir
• əlavə ekspertiza təyin etmək hüququna malikdir
• aktı ləğv edir
• kompleks ekspertiza təyin etmək hüququna malikdir

496. əgər ekspertizanın nəticələri müstəntiqi qane etməzsə, o, ... .

√ təkrar ekspertiza təyin etmək hüququna malikdir
• kompleks ekspertiza təyin etmək hüququna malikdir
• ilkin ekspertiza təyin etmək hüququna malikdir
• aktı ləğv edir
• əlavə ekspertiza təyin etmək hüququna malikdir

497. Ehtimaldan həqiqi biliklərə keçid nə vaxt həyata keçirilir?

√ ekspertiza aparılarkən
• ekspertizadan sonra
• ekspertiza ləğv edildikdən sonra
• heş vaxt
• ekspertizadan əvvəl

498. İstintaqın əvvəlində hansı məlumatın müəyyən qədər xeyri vardır?



√ ehtimal
• yazılı
• riyazi
• heç bir məlumatın xeyri yoxdur
• şifahi

499. İşin tədqiqat hissəsində bəzən aşağıda göstərilən metodların hansından istifadə edilir?

√  orqanoleptik
• qeyd etmə
• ölçü
• heç birindən istifadə edilmir
• laborator

500. Ekspertiza zamanı istifadə edilən metodlar nəticə aktının hansı hissəsində göstərilməlidir?

√ tədqiqat
• giriş
• metodlar heç bir hissədə göstərilmir
• titulda
• rəy


