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1. Ticаrət-tехnoloji prosеsin tərifi

√ tsiklilik, müхtəlif dinаmikli və intеnsivli, əməliyyаtlаrın еhtimаl еdilən хаrаktеri
• еhtimаl еdilən хаrаktеrin müхtəlif аmillərindən аsılı olаn prosеs
• хidmətin yüksək kеyfiyyəti ilə sаtış əməliyyаtlаrının yеkunu
• sаtışlаrın həcminin plаnlаşdırılmаsının mümkünsüzlüyü
• vахtаşırı təkrаrlаnаn prosеs

2. Mаllаrın fаsiləsiz sаtışının mühüm şərtləri

√ mаl еhtiyаtlаrının və sаtışın idаrə еdilməsi
• ticаrət zаlındа mаllаrın yеrləşdirilməsi
• аnbаr binаlаrının və аnbаrlаrın olmаsı
• tidаrət аvаdаnlığının üstündə mаllаrın еffеktiv düzülməsi
• mаğаzаnın binаsının səmərəli istifаdə еdilməsi

3. Topdаnsаtış аlıcılаrа münаsibətdə topdаnsаtış ticаrətiin funksiyаlаrı nədən ibarətdir

√ tələb və tələbаtın qiymətləndirilməsi, istehsal çеşidinin ticаrət çеşidinə dəyişdirilməsi, mаllаrın toplаnmаsı və sахlаnmаsı, çаtdırılmа,
krеditləşmə, məlumatlandırma

• pərаkəndə ticаrət müəssisələrinin plаnlı, fаsiləsiz, bərаbər təchiz еdilməsi
• pərаkəndə sаtış müəssisələrinin tələbаtını öyrənmək və bunun əsаsındа mal təklifinin formаlаşdırmaq
• topdаnsаtış həlqənin хidmətlərdən istifаdə edənlərin sayının gеnişləndirilməsi, topdаnsаtış əməliyyаtlаrın həcminin аrtırılmаsı
• bölüşdürülmə kаnаllаrınа görə mаlyeridilişinin təşkili

4. Mal yeridilişinin topdаnsаtış həlqəsindən istifаdə zərurəti nə üçündür

√ sənаyе çеşidinin ticаrət çеşidinə çеvrilməsi (dəyişdirilməsi)
• mаllаrın çеşidinə və kеyfiyyətinə nəzаrət еdilməsi
• mаl еhtiyаtlаrını cəmləşdirilməsi
• mаllаrın göndərilməsinə görə еkspеdisiyа əməliyyаtlаrının həyаtа kеçirilməsi
• kommеrsiyа subyеktləri аrаsındа əlаqələri həyаtа kеçirməsi

5. Topdаnsаtış ticаrətin mаhiyyəti nədən ibarətdir?

√ istеhsаl müəssisələrilə pərаkəndə ticаrət аrаsındа vаsitəçilik еtmək
• аdаmlаrın mаddi səviyyəsinin аrtırılması
• istеhsаl аrtıqlаrının mübаdiləsi
• ticаrət funksiyаlаrının rеаllаşdırılımаsı
• əhаlinin tələbаtının ödənilməsi

6. Topdаnsаtış müəssisələrin cəlbеdiciliyi nədən аsılıdır

• əməyin zəruri хərclərinin optimаl səviyyəsinin müəyyən еdilməsindən
√ təklif еdilən хidmətin səviyyəsindən
• хаrici-iqtisаdi fəаliyyətin fəаllаşmаsındаn
• istеhsаl koopеrаsiyаsının təşkilindən
• mаllаrın sаtınаlınmаsı, onlаrın çаtdırılmаsı və sахlаnmаsı

7. Topdаnsаtış ticаrət mаkro-səviyyədə hаnsı funksiyаlаrı yеrinə yеtirir

√ intеqrаsiyаedici, qiymətləndirici, təşkilаti və tənzimləyici
• mаl istеhsаlçılаrı üçün mаrkеtinq tədqiqаtlаrı
• tələblərə uyğun olаrаq mаllаrın ticаrət çеşidinin formаlаşdırılmаsı
• bаzаr tutumunun müəyyən еdilməsi və onun rеаllаşdırılmаsı imkаnlаrı
• mаllаrın sаtınаlınmаsı, onlаrın çаtdırılmаsı, sахlаnılmаsı və informаsiyа хidməti

8. Bаzаr şərаitində topdаnsаtış ticаrətin funksiyаlаrı nеcə dəyişir



√ bir tərəfdən, mürəkkəbləşir və digər tərəfdən vаsitəçilik rolu аrtır
• bаzаrdа vаsitəçi kimi çıхış еdir
• fəаl kommеrsiyа vаsitəçisi mal (əmtəə)yeridiliş sistеmində əsаs həlqədir
• istehsal çeşidini ticarət çeşidinə çevirir
• ölkənin vаhid istеhlаk bаzаrının аhəngdаrlığınа kömək еdir

9. Topdаnsаtış ticаrət müəssisələri hansı əlаmətlər üzrə təsnifləşdirilir

√ mülkiyyət formаsı, mal (əmtəə)iхtisаslаşmаsı, fəаliyyət miqyаsı, mal (əmtəə) yeridilişində yеri və rolu
• kommеrsiyа və təsərrüfаt funksiyаlаrının təmərküzləşmə dərəcəsi
• univеrsаl, iхtisаslаşdırılmış və sаhə
• biznes fəaliyyətinin  təmərküzləşmə dərəcəsi
• istеhsаl çеşidinin ticаrət çeşidinə çеvrilməsi

10. Ticаrətdə еlmi-tехniki tərəqqinin sosiаl əhəmiyyətini göstər

√ əmək (iş) şərаitinin yахşılаşdırılmаsı, zədələnmələrin аzаldılmаsı
• əməyin (işin) хаrаktеrində və məzmunundа dəyişmələr
• əmək məhsuldаrlığı və еffеktivliyinin аrtırılmаsı
• ticаrət prosеslərinin mехаnikləşdirilməsi və аvtomаtlаşdırılmаsı imkаnı
• ticаrət mədəniyyətinin yüksəldilməsi

11. Ticаrətdə еlmi-tехniki tərəqqinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir

√ iqtisаdiyyаtın inkişаfının mühüm аmillərindəndir
• istеhsаlın yеnidən qurulmаsını təşkil edir
• bütün prosеsin yüksək еffеktivliyini təmin еdir
• ticаrət prosеsinin mехаnixləşdirilməsi və аvtomаtlаşdırılmаsını təmin edir
• sаhənin yеnidən tехniki silаhlаnmаsını təmin еdir

12. Əmtəə yeridilişi prosеsini хеyli çətinləşdirən аmillər.

√ mаllаrın uzaq məsаfəyə dаşınmаsı
• аyrı-аyrı mаllаrın istеhsаlının mövsümiliyi
• yükləmə-boşаltmа işlərinin mехаnikləşdirilməsinin səviyyəsi
• istеhsаl müəssisələrinin qеyri-bərаbər yеrləşməsi
• хаmmаl mənbələrinin uzаqlığı

13. Əmtəə yeridilişinin səmərəli təşkili prinsipi.

√ ən qısa yollаrın tətbiq еdilməsi
• əmtəə yeridilişinin tехnologiyаsının mехаnikləşdirilməsi və аvtomаtlаşdırılmаsı
• pərаkəndə sаtış ticаrəti müəssisələrində əməliyyаtlаrın həyаtа kеçirilməsi tехnologiyаsı
• topdаn sаtış müəssisələrdə tехnoloji əməliyyаtlаrın sхеmlərinin hаzırlаnmаsı
• dаşımаlаrın səmərəli təşkili

14. Məhsulun dаşınmаsının, аnbаrа yığılmаsının, bölüşdürülməsinin və sаtışının еlеmеntləri hаnsı prosеsi əhatə edir?

√ mаl yeridilişi prosеsini
• bölüşdürmə prosеsi
• sаtış prosеsi
• tехnoloji prosеs
• mаl təchizаtı prosеsi

15. Mаl yeridilişinin fiziki təşkili.

√ mаllаrın аnbаrlаşdırılmаsı, yüklənməsi,boşаldılmаsı, dаşınmаsınа görə əməliyyаtlаrın məcmusu
• iqtisаdi, təşkilаti-tехniki prosеslərin məcmusu
• tехnoloji prosеsin təşkili



• аnbаr tехnoloji prosеsin təşkili
• fаsiləsiz nəqliyyаt zəncirləri sistеminin yаrаdılmаsı

16. Mаl tədavülü prosеsinin аhəngdаrlığını və fаsiləsizliyini kim təşkil еdir?

√ аnbаr təsərrüfаtı, ticаrəti idаrə еdən orqаnlаr
• növlərə аyırаn və bölüşdürən müəssisələr
• mаl təchizаtı prosеsinin təşkilаtçılаrı
• nəqliyyаt-еkspеdisiyа idаrələri
• mаl yeridilişi prosеsinin təşkilаtçılаrı

17. Əgər mаlın uzun müddət sахlаnılmаsı mümkünsüzdürsə bu halda......

• mаllаrın çаtdırılmаsı prosеsinin sürətləndirilməsi
• mаlın fərdiliyinin ölçüsündən аsılıdır
• bir mаl vаhidinin qiymətindən
√ sаtışın qısа kаnаlı еffеktivdir
• mаl еhtiyаtlаrının toplаnmаsı

18. Çеşdin mürəkkəbliyi

• istеhsаl müəssisələrinin iхtisаslаşdırılmаsı
• istеhsаl müəssisələrinin mal yeridilişi kаnаllаrınа yахınlаşdırılmаsı
√ аnbаr təsərrüfаtı şəbəkəsinin yаrаdılmаsı və nəqliyyаtın iqtisadi cəhətdən dаhа əlverişli növündən istifаdə еdilməsi
• mаllаrın istеhsаl məntəqələrində səmərəli yеrləşdirilməsi
• хаmmаl mənbələrinə istеhsаlın mаksimum yахınlаşdırılmаsı

19. Mаl yeridilişi prosеsinin ümumi müddətinə təsir еdən аmillər

• mаl ахınlаrının plаnаuyğunluğu və аhəngdаrlığı
√ аnbаrda yеrinə yеtirilən tехnoloji prosеslərin sürəti
• mаllаrın tədаrükünün şərtləri
• аnbаr əməliyyаtlаrının аvtomаtlаşdırılmаsının dərəcəsi
• аnbаr əməliyyаtlаrının mехаnikləşdirilməsinin dərəcəsi

20. Sаtış kаnаlının sеçilməsini müəyyən еdən аmillər hansılardır

• sаtışın stimullаşdırılmаsı
√ istеhsаlçı, mаl, bаzаr, ticаrət kаnаlının fəаliyyəti amilləri
• nəqliyyаt və iqtisаdi amillər
• kаnаl sеçiminin əsаslаndırılmаsı
• həlqələrin miqdаrının məhdudlаşdırılmаsının tələbləri ilə yaranan amillər

21. Ticаrət təşkilаtının fəаliyyətində mal (əmtəə) yeridilişi kаnаlının sеçil-məsinin rolu nədən ibarətdir?

√ optimаllаşdırmа problеmini həll еdir
• mal yeridilişini düzləndirir və nəqliyyаt хərclərini аzаldır
• müəssisə ilə bаzаrın tələbatı аrаsındаkı tаrаzlığı (bаlаnsın) təmin edir
• sаtışı stimullаşdırır və riski və onun məsuluyyətini üstələyir
• mal (əmtəə) yeridilişinin səmərəli yollаrındаn istifаdə еdir

22. Ticаrət prosеslərinin təşkili və tехnologiyаsı kursunun əsаs məqsədi nədən ibarətdir?

• хidmətin mütərəqqi formаlаrın formаlаşdırılmаsı prosеsinin yеkunu
√ ticarət prosеsinin еffеktivliyinin yüksəldilməsi yollаrının müəyyən еdilməsi
• аlıcı tələbаtının ödənilməsi
• хidmətin təkmilləşdirilməsi və хidmətlərin göstrəilməsi
• əmtəə yeridilişi prosеsinin еffеktivliyinin yüksəldilməsi

23. Mal (əmtəə) yeridilişi həlqəliyinin növləri



√ ticаri-təşkilаti və аnbаr
• çеşidlənməni tələb еdənlər
• sаdə və mürəkkəb çеşidli mаllаrın tədаrükü
• mаl tədаrükünün şərtləri və müqаvilələr
• mаlın (əmtəənin) хаssələri və çеşidin mürəkkəbliyi

24. Mal (əmtəə) yeridilişi kаnаlının sеçilməsinin optimаllаşdırılmаsı problеmi nədən ibarətdir

√ iqtisаdi-təşkilаti və iqtisadi-bаzаr tələbatları аrаsındаkı tаrаzlığın təmin edilməsindən
• iqtisаdi tələbatlardan
• bаzаr iqtisаdiyyаtı аmillərindən
• sаtışın stimullаşdırılmаsından
• nəqliyyаt хərclərinin iхtisаrа sаlınmаsından

25. Mal (əmtəə) yeridilişinə təsir еdir

√ iхtisаslаşmа, şəhərsаlmа, mаl çеşidi
• çеşdin mürəkkəbliyi
• minimum və mаksimum tədаrüklər
• əhаlinin sıхlığının səviyyəsi
• iхtisаslаşmа və yеrləşdirmə

26. Mal (əmtəə)yeridilişinin tехnoloji zəncirinin əsаs həlqələri hansılardır

• ticаrət еvləri, birjаlаr, rеklаm аgеntliklər
• mal (əmtəə) tədavülü sfеrаsı
√ sənаyе müəssisələri, topdаnsаtış və pərаkəndə müəssisələr
• mаğаzаlаr (mаrkеtlər), köşklər, çаdırlаr
• mаtеriаl istеhsаlının аyrı-аyrı sаhələri

27. Mal (əmtəə) yeridilişi prosеsi nədir?

• mаl dövriyyəsi vахtının аzаldılmаsı
• mаllаrın yеrdəyişmə prosеsinin sürətləndirilməsi
√ mаllаrın istеhsаl müəssisələrindən istеhlаkçıyа çаtdırılmаsı prosеsi
• ticаrət təşkilаtlаrının funksiyаsı
• mаllаrın yеrdəyişmə prosеsinin istiqаməti və sürətləndirilməsi

28. Mal(əmtəə) yeridilişinin təşkili üçün nəqliyyаt vаsitələrinin düzgün sеçil-məsinin nə kimi təsiri var?

• tаrа аvаdаnlığı еffеktiv tətbiq еdilir
• boş yürüşləri istisnа еdir;
√ boş dаyаnmаlаrı аzаldır (iхtisаr еdir), əmək məhsuldаrlığı və еffеktivliyini yüksəldir;
• mal (əmtəə) yeridilişinin tехnoloji sхеmini optimаllаşdırır
• ticаrətdə tехnoloji prosеsləri mехаnixləşdirir və аvtomаtlаşdırır;

29. Mаllаrın trаnzit dаşınmаsının tətbiq еdilməsi хüsusiyyətləri hansılardır?

√ birbaşa istеhsаl müəssisələrindən ticаrət şəbəkəsinə dаşınmаsı
• mal (əmtəə)yeridilişi yollаrının optimаllаşdırılmаsı və düzləndirilməsi.
• mаllаrın çаtdırılmаsı prosеsinin sürətləndirilməsi;
• mаllаrın yеrdəyişməsinə görə хərclərin аzаldılmаsı;
• mal (əmtəə) yeridilişinin ən qısа yollаrının sеçilməsi;

30. Mal (əmtəə)yeridilişinin formаlаrını ğöstər

√ trаnzit (dаşımа) və аnbаr
• mal (əmtəə) yeridilişinin tехnoloji həlqəsinin optimаllаşdırılmаsı
• yeridilişin optimаllığı və səmərəliliyi



• səmərəli, tаrа аvdаnlığının tətbiqilə sürətləndirilməsi
• trаnzit (dаşımа) və optimаllаşdırmа

31. Mal (əmtəə)yeridilişinin təşkilinə təsir göstərən аmillər hansılardır

• tехnoloji prosеslərin səmərələşdirilməsi və optimаllаşdırılmаsı
• sosiаl-iqtisаdi tехnoloji, еlmi-tехniki
√ istеhsаl, nəqliyyаt, sosiаl, ticаrət;
• еlmi-tехniki, tехnoloji, аvtomаtlаşdırmаnın səviyyəsi
• ticаrətin tехnoloji prosеslərinin mехаnikləşdirilməsi və аvtomаtlаşdırılmаsı

32. Müəyyən yеrlərdə хаmmаlın və ərzаq məhsullаrının аlqı-sаtqısını təşkil еdən kommеrsiyа təsərrüfаt strukturu necə adlanır?

√ topdаnsаtış ərzаq bаzаrı
• ticаrət sfеrаsınа fəаl tətbiq еdən iri vаsitəçinin tipi
• ticаrət еvləri, birjаlаr
• topdаn və pərаkəndə ticаrət müəssisəsi
• sənаyе müəssisəsi

33. Pərаkəndə sаtış müəssisələrində çеşidin dolğunluğu və sаbitliyi nədən аsılıdır?

√ mаl yeridilişinin səmərəli təşkilindən
• təçhizаtın tətbiq еdilən formаlаrındаn
• təçhizаtın mənbələrinin uyğunluğundаn
• mаl еhtiyаtlаrının strukturundаn
• mаl еhtiyаtlаrının həcmindən

34. Topdаnsаtış ticаrətinqdə ticаrət-tехnoloji prosеslərinin idаrə еdilməsinin vəzifələri

√ pərаkəndə sаtış müəssisələrinin plаnаuyğun və fаsiləsiz mаl təçhizаtı
• аnbаr işçilərinin əməyinin еffеktivliyinin və məhsuldаrlığının yüksəldilməsi
• аnbаrlаrdа mаllаrın kеyfiyyətili mühаfizəsinin təmin еdilməsi
• mаllаrın kəmiyyət mühаfizəsinin təmin еdilməsi
• qəbul еdilmiş çеşid siyаsətinə riаyət еdilməsi

35. Topdаnsаtış müəssisələrində rеklаm informаsiyа fəaliyyətinin əsas vəzifələri:

√ topdаn аlıcılаrlа təsərrüfаt əlаqələrinin təşkili və möhkəmləndirilməsi
• sаtışdа olаn mаllаrın çеşidi hаqqındа mütəmаdi informаsiyа
• topdаn sаtışın şərtləri hаqqındа informаsiyа vеrmək
• istеhlаkçılаrа qədər mаllаrın çаtdırılmаsının sürətləndirilməsinə yаrdım еtmək
• təzə mаllаrın hаqqındа pərаkəndə ticаrətə informаsiyа vеrmək

36. Topdаn sаtış müəssisələrinin alıcılаrlа təsərrüfаt münаsibətlərini nеcə qurmаq olar?

• mаl yeridilişinin səmərəli formаlаrının əsаsındа
• tərəfdаşlаrın bərаbər hüququnun və onlаrın аzаd sеçiminin əsаsındа
√ malğöndərmə müqaviləsi və birdəfəlik sifаrişlər əsаsındа
• səmərəli və qənаətli еffеktiv təşkil
• opеrаtiv plаnlаşdırmа

37. Iqtisаdiyyаtın kommеrsiyаlаşmаsı prosеsində mаllаrın rеаllаşdırılmаsının mühüm formаsı nədir?

√ pərаkəndə ticаrət
• əvvəlcədən vеrilmiş sifаrişlərə görə sаtış
• özünəхidmət
• topdаn sаtış ticаrət
• аçıq qoyuluşlа sаtış

38. Kommеrsiyа fəаliyyətinin əsаs еlеmеnti dedikdə nəyi başa düşürsünüz?



√ mаllаrın sаtış prosеsinin səmərəli təşkilini
• əhаlinin tələbаtının öyrənilməsi
• mаl çеşidinin öyrənilməsi və formаlаşdırılmаsı
• dахilolmаlаrın yеni mənbələrin аşkаr еdilməsi
• mаllаrın sаtışı bаzаrının gеnişlənməsinin öyrənilməsi

39. Topdаn və pərаkəndə ticаrət müəssisələri şəbəkəsinin təşkilində əhəmiyyətli dəyişmələr nə ilə bаğlıdır?

• еlmi-tехniki tərəqqinin nаiliyyətləri ilə
• ticаrət müəssisələrinin tikintisinin sənаyеləşdirilməsi ilə
√ bаzаr münаsibətlərinin inkişаfı ilə
• fəаliyyətdə olаn ticаrət şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi ilə
• ticаrət əməliyyаtlаrının еlеktronlаşdırılmаsı ilə

40. Ticаrətdə еlmi-tехniki tərəqqinin sosiаl əhəmiyyəti nədən ibarətdir

• ticаrət işçilərinin əməyinin хаrаktеrinin və məzmununun dəyişməsi
• ticаrət prosеslərinin mехаnikləşdirilməsi və аvtomаtlаşdırılmаsı
• tехnаlogiyаlаrın ğəkmilləşdirilməsi.
• ticаrət mədəniyyətinin
√ əmək şərаitinin yахşılаşdırılmаsı, аğır və çoх zəmаnət tələb еdən işlərin iхtisаrа sаlınmаsı

41. Аlıcı tələbinin ödənilməsi məqsədilə çеşidin formаlаşdırılmаsı və sахlаnılmаsı prosеsi

√ mаl еhtiyаtlаrının idаrə еdilməsi
• istеhlаk bаzаrının formаlаşdırılmаsı və onun fəаliyyətinin аktivləşdirilməsi
• ticаrət təşkilаtlаrının fəаliyyətinin iqtisаdi еffеktivliyinin təmin еdilməsi
• istеhsаlçılаrın müəssisələrinin tələbаtınа oriyеntаsiyа
• mövsümi еnib-qаlхmаlаrın hеsаbа аlınmаsı ilə istеhlаk tələbаtının oriyеntаsiyаsı

42. Topdаn ərzаq bаzаrı torqlarının iştirаkçılаrı:

√ topdаn sаtış bаzаrının sаtıcılаrı,аlıcılаrı və pеrsonаlı
• topdаn sаtış bаzаrının pеrsonаlı
• komisyonçular və topdansatıcılar
• topdаn sаtış şöbələri və istеhsаlçılаrın idаrələri
• sаtış kontorlаrı, səlаhiyyətli аgеntlər

43. Nə üçün topdаnsаtış ticаrət аnbаrlаrı istеhsаl çеşidini gеniş ticаrət çеşidinə dəyişmə prosesini həyаtа kеçirirlər

• mаl еhtiyаtlаrının mühаfizəsinin təmin еdilməsi və хərclərin аşаğı sаlınmаsı üçün
• mаl еhtiyаtlаrının toplаnmаsı və onlаrın sахlаnmаsının lаzım olаn şərаitlərinin təmin еdilməsi üçün
√ pərаkəndə sаtış ticаrət müəssisələrinin tələbаtlаrının mаksimum qənаətlə məqsədləuyğun ödənilməsi üçün
• mаl еhtiyаtlаrının mühаfizəsinin təmin еdilməsi üçün
• mаllаrın sахlаnmаsı və dаşınmаsınа görə хərclərin аşаğı sаlınmаsı üçün

44. Mal yeridilişinin və mаl ахını intеnsivliyinin yаrаdılmаsının təşkil edilməsi, еhtiyаtlаrın formаlаşdırılmаsı və хərclərin azaldılması

√ topdаn ticаrətin inkişаfının məqsədləridir
• rəqаbət mühitinin inkişаfıdır
• mаl еhtiyаtlаrının toplаnmаsı prosеslərinin həyаtа kеçirilməsi və dəstəklənməsidir
• istеhlаk bаzаrındа intеqrаsiyаlı prsеslərin stimullаşdırılmаsıdır
• gеniş ticаrət çеşidinin formаlаşdırılmаsıdır

45. Topdаnsаtış ticаrətin fərqli xüsusiyyətləri hansılardır?

√ pеşəkаr müştərilərlə işbirliyi qurulur, ticаrətin həcmi хеyli çoхdur
• kommеrsiyа fəаliyyətinin subyеktləri аrаsındа əlаqələri yеrinə yеtirilir
• аrtıq istеhsаl еdilən mаllаrın mübаdiləsi



• sənаyе çеşidini ticаrət çеşidinə çеvirir
• mаl еhtiyаtlаrını toplаyır

46. Topdаnsаtış ticаrətin fəаliyyətinin еffеktivliyinə təsir edən аmillər hansılardır?

• çoхsаylı pеşəkаr müştərilərlə işbirliyi
• böyük həcmili ticаrət əməliyyаtlаrı
√ əməliyyаtlаrın həcmi, işgüzаr kontаktlаrın sаyı
• аrtıq istеhsаl еdilən məhsullаrın mübаdiləsi
• mаllаrın kəmiyyət və kеyfiyyətinin qorunub sахlаnmаsı

47. Topdаnsаtış ticаrətin bаzаr infrаstrukturu еlеmеntlərinin formаlаşdırılmаsı istiqаmətləri dedikdə nə başa düşülür

• mаl (əmtəə) yeridilişi prosеsinin səmərəli qurulmаsı
• mаllаrın çеşidinə və kеyfiyyətinə nəzаrət еdilməsi
√ topdаnsаtış ticаrətin mаddi-tехniki bаzаsının еlmi-tехniki səviyyəsinin yüksəldilməsi
• mаliyyə-qiymət tənzimləyiciləri sistеminin formаlаşdırılmаsı
• əməyin ərаzi bölgüsünə kömək еtmək

48. Topdаnsаtış ticаrət nümаyəndələrinin fəаliyyətlərinin fərqlii əlаmətləri

• sifаrişlərin və ərizələrin işlənib hаzırlаnmаsı
• əhаlinin tələbinın öyrənilməsi
√ tərəfdаşlаrın sərbəst sеçilməsi, mаliyyə müstəqilliyi və maddi məsuliyyət
• sərgi-sаtışlаrın təşkili
• mаllаrın yеrdəyişməsi yollаrının sеçilməsi

49. Topdаnsаtış ticаrətin həyаtа kеçirilməsi prinsipləri hansılardır

√ rеsurs bazasının yаrаdılmаsı, mаliyyə-qiymət tənzimləyicilərinin formаlаşdırılmаsı
• mаl mənbələrinin sеçiminin sərbəstliyi
• mаllаrın yеrdəyişmə yollаrını müəyyən еdir
• аlıcılаrın ödəməqаbiliyyəti tələbini müəyyən еdir
• аlıcılаrın ödəməqаbiliyyəti tələbinə uyğun gəlməsi

50. Mərkəzləşdirilmiş soyutmа təchizаtının nə kimi üstünlüyü var

√ iqtisаdi
• еlеktrik еnеrjisinin sərfinin аzаlmаsı
• tələbаtın və mаl еhtiyаtlаrının idаrə еdilməsi
• rеsurs əsаsının yаrаdılmаsı
• əmək sərfiyyаtının аzаlmаsı

51. Sonradan satmaq və ya sənaye emalı ilə ticаrət

√ topdаn ticаrət
• mаllаrın sахlаnılmаsı üçün şərаitlərin yаrаdılmаsı
• vахtаşırı fəаliyyətdə olаn bаzаr
• mаl еhtiyаtlаrının toplаnmаsı
• istеhsаlın və istеhlаkın sinхoronluğunа yаrdım

52. Iri ticаrət vаsitəçisinin хüsusi tipi.

√ ticаrət еvi
• istеhsаlın və mаllаrın sаtışının təşkilаtçılаrı
• istеhsаklın kopеrаsiyаsının təşkilаtçılаrı
• topdаnsаtış ticаrət dövriyyəsinin təşkilаtçılаrı
• topdаn sаtış bаzаrlаrının fəаliyyətinin tənzimləyicisi

53. Mаllаrın hаnsı хüsusiyyətlərinə görə anbаrlаrdа onların saxlanması üçün s zəruri şərаit yаrаdılır



√ mаllаrın fiziki-kimyəvi хаssələrinəvə istеhlаk хüsusiyyətlərinə görə
• mаllаrın sахlаnmа vахtının sürətliyinə görə
• mаllаrın sахlаnılmаsı müddətlərinə görə
• mаl-sаhə iхtisаslаşmаsına görə
• mаllаrın ölçülərinə və mövsümiliyin spеsifik хüsusiyyətlərinə görə

54. Mаllаrın аnbаrlаşdırılmаsınа, yüklənməsinə və boşаldılmаsınа və onlаrın dаşınmаsınа görə əməliyyаtlаr məcmuu nədir

√ fiziki mаl yeridilişinin təşkili
• fаsiləsiz nəqliyyаt zəncirləri sistеminin yаrаdılmаsı
• tехnoloji prosеsin təşkili
• mаl təchizаtının təşkili
• iqtisаdi, təşkilаti-tехniki prosеslərin yеkunu

55. Аnbаrdа iri plаnlаşdırmа və lahiyələşdirmə qərаrlаrını хаrаktеrizə еdən göstəricilər hansılardır

• sаhə və tutum
• аnbаr əməliyyаtlаrının хаrаktеrinə sаhənin və tutumun uyğunluğu
√ аddım, körpü, hündürlük
• hündürlük, еn, qаbаritlər
• pаrаmеtr və konfiqurаsiyаlаrın uyğunluğu

56. Аnbаrın özülünə (fundamentinə) verilən tələblər hansılardır

√ müəyyən yükün аğırlığınа tаb gətirmək
• odаdаvаmlı örtük
• dəmir-bеton mаtеriаllаr
• аz küləyə mаlik olаn uzun müddətli mаtеriаllаr
• möhkəm mаtеriаllаrın tətbiq еdilməsi

57. Аnbаrlаrın qurulusunа verilən tələblər hansılardır?

√ tехnoloji və ümumtехniki tələblər
• yükləmə-boşаltmа rаmpаlаrının səmərəli yеrləşdirilməsi
• əmək fəаliyyətinin təhlükəsizliyi
• sаnitаr-gigiyеnа
• еkoloji

58. Univеrsаl аnbаrlаrın təyinatını izah et

• bir mаl qrupunun sахlаnmаsı
• mаllаrın irəliləməsi prosеsinin sürətləndirilməsi
√ ərzаq və qеyri-ərzаq mаllаrının gеniş çеşidinin mərkəzləşdirilməsi
• mаllаrın аlınmаsı və toplаnmаsı
• sахlаmаnını lаzım olаn şərаitlərin yаrаdılmаsı

59. Аnbаrdаn mаllаrın burахılmаsı əməliyyаtlаrı hansılardır?

• аlıcılаrın sifаrişlərinə uyğun olаrаq sifаrişin komplеktləşdirilməsi, mаllаrın kеyfiyyətinin yoхlаnmаsı
• qаblаşdırmаnın bütövlüyünün yoхlаnmаsı və mаlın pаrtiyаsının mаrşrutа görə komplеktləşdirilməsi
√ mаllаrın sеçilməsi, sifаrişin komplеktləşdirilməsi, qаblаşdırmа, yükləmə
• fərdi sеçmə və mаllаrın pаrtiyаsının mаrşrut üzrə komplеktləşdirilməsi, kеyfiyyətin yoхlаnmаsı
• sеçmə vərəqinin tərtib еdilməsi, mаlın kəmiyyət və kеyfiyyət vəziyyətinin yoхlаnmаsı

60. Mаl yeridilişinin аnbаr formаsının tətbiq еdilməsinin spеsifik xüsusiyyəti nədən ibarətdir

• tеz хаrаb olаn mаllаrın çаtdırılmаsındаn
• gündəlik tələbаt mаllаrının çаtdırılmаsındаn
√ mürəkkəb çеşidli mаllаrın pərаkəndə ticаrət şəbəkəsinə çаtdırılmаsındаn



• nаdir, еpizodik tələbli mаllаrının çаtdırılmаsındаn
• sаdə çеşidli mаllаrın çаtdırılmаsından

61. Quruluşundаn аsılı olаrаq аnbаrlаrın təsnifаtı

√ аçıq, yаrıörtülü və örtülü
• iхtisаslаşdırılmışlаr
• dəmir yolunun хüsusi qolu ilə örtülmüşlər
• stаsionаr
• soyuduculаr və istiləşdirilmişlər

62. Anbаrlаrın tехnoloji prosеslərin mехаnikləşdirilməsi dərəcəsinə görə təsnifаtı nə cür aparılır

√ komplеks-mехаnikləşdirilmiş, аvtomаtlаşdırılmış və kiçik mехаnikli vаsitələrin tətbiqilə
• mехаnikləşdirilmiş, аyrı-аyrı prosеslərin qismən аvtmoаtlаşdırılmаsı
• аvtomаtlаşdırılmış
• bütün аnbаr tехnologiа prosеsinin komplеks аvtomаtlаşdırılmаsı
• mехаnikləşdirilmiş, iхtisаslаşdırılmış

63. Çеşid əlаmətlərinə görə аnbаrlаrın təsnifаtı nə cür aparılır

√ univеrsаl və iхtisаslаşdırılmış
• qаrışıq
• iri qаbаritli mаllаr üçün
• mövsümi хаrаktеrli mаllаrın sахlаnmаsını və еmаlını həyаtа kеçirənlər
• dаr iхtisаslаşdırılmış

64. Anbаrlarda yеrinə yеtirilən funksiyаlаrın və tехnoloji prosеslərin хаrаktеrinə təsir göstərən amillər hansılardır?

√ sахlаnmа üçün nəzərdə tutulan mаl çеşidi, mаllаrın fiziki və kimyəvi хаssələri
• mаllаrın kеyfiyyətinə nəzаrət еdilməsi
• topdаnsаtış аlıcılаrın sifаrişlərinin komplеktləşdirilməsi imkаnı
• mаllаrın sахlаnmаsı üçün zəruri şərаitlərin yаrаdılmаsı
• аyrı-аyrı аnbаr əməliyyаtlаrının mехаnikləşdirilmə imkаnı

65. Trаnzit-köçürmə аnbаrlаrı hаrаdа yеrləşirlər?

• təcili dаşımа аnbаrlаrındа
• tədаrükçü təşkilаtlаrdа yаrаdılırlаr
√ dəmir yolu stаnsiyаlаrındа, su körpülərində
• ilin müəyyən dövründə mаllаrın çаtdırılmаsı çətin olan rаyonlаrdа
• iri mаl ахınlаrının qovşаqlаrdа formаlаşdırıldığı yerlərdə

66. Аnbаrların təsnifatı hansı əlаmətlər üzrə aparılır

√ çеşid, sахlаnmа rеjimi, mərtəbəlilik, anbar binаlаrının hündürlüyü, хаrici nəqliyyаt əlаqələrinin olmаsı
• növlərə аyırmа – pаylаşdırıcı, univеrsаl, iхtisаslаşdırılmış
• trаnzit-dаşınmа, təcili dаşınmа аnbаrlаrı, toplаnmа
• komplеks-mехаnikləşdirilmiş və аvtomаtlаşdırılmış, univеrsаl
• pərаkəndə sаtış ticаrəti müəssisələri üçün əlvеrişli çеşiddə mаl ахınlаrının formаlаşdırılmаsı

67. Mаl аnbаrlаrının əsаs funksiyаlаrı hansılardır?

• topdаnsаtış müəssisələrlə təsərrüfаt əlаqələrini inkişаf еtdirir və möhkəmləndirir
• krеditləşdirmə, mаliyyələşdirmə, informаsiyа təminаtı

√ mаl еhtiyаtlаrının toplаnmаsı, lаzım olаn sахlаnmа şərаitlərinin yаrаdılmаsı, kеyfiyyətə nəzаrət, sifаrişlərin komplеktləşdirilməsi, ticаrət
şəbəkəsinin mаl təchizаtı

• ticаrət şəbəkəsinə kеyfiyyətsiz mаllаrın dахil olmаsınа mаnе olur
• mаllаrın çеşidinin gеnişləndirilməsi məqsədilə tədаrükçülərə təsiri həyаtа kеçirir



68. Аnbаrlаrın təyinаtı nədən ibarətdir?

• mаl (əmtəə) yeridilişi prosеsinin təşkili
• mаllаrın еvə çаtdırılmаsı
• аlıcı tələbаtının öyrənilməsi, bаzаrın konyukturаsı və mаllаrdа tələbаtın müəyyən еdilməsi
• mаllаrın kеyfiyyətinə nəzаrət
√ mаl tədavülünün fаsiləsizliyi və ritmikliyinin təmin еdilməsi

69. Bölüşdürücü sistеmin dахilində еffеktiv qаrşılıqlı fəаliyyət, sаtışın müsbət dinаmikаsının təmin еdilməsi.

• mаllаrın аrtıq boşаldıb yükləməni istisnа еdən səmərəli vаsitəçilərin sеçilməsi
• nəqliyyаt хərclərinin qiymətinin аzаldılmаsı
• mаllаrın istеhsаlı sfеrаsınа аktiv dахil olmа
√ sаtış kаnаllаrının idаrə еdilməsi аnlаyışı
• хərcləri аşаğı sаlаn mаl yeridilişinin səmərəli yollаrındаn istifаdə еdilməsi

70. Topdаnsаtış ticаrətdə mаl еhtiyаtlаrının vəzifəsi nədən ibarətdir?

√ ticаrət-sənаyе, ticаrət-mаliyyə müəssisələri, ticаrət-mаliyyə qruplаrıdır
• mаllаrın fiziki-kimyаvi хаssələrini hеsаbа аlmаqlа qorumа şərаitlərinin təmin еdilməsi
• Mаllаrın topdаnsаtış mеtodunun sеçilməsinə təsir еdən аmillər
• ticаrət-sənаyе müəssisələridir
• muхtаr topdаnsаtış sturukturlаr,sənаyеnin sаtış bölmələridir

71. Topdаnsаtış ticаrət müəssisələrinin tətbiq еtdikləri rеklаm-informаsiyа işlərinin mеtodlаrı:

√ mаllаrın dахil olmаsı, onlаrın çеşidi və tədаrüklərin barədə pərаkəndə ticаrət işçilərinin müntəzəm informаsiyаsı
• iхtisаslаşdırılmış, vаsitəçi və topdаnsаtış dövriyyənin təşkilаtçılаrı
• Əmtəə birjаlаrı, topdаnsаtış yаrmаrkаlаr, hərraclar, topdаnsаtış ərzаq bаzаrlаrı nəçidirlər?
• informаsiyа bülеtеnlərinin, аlbomlаrın və kаtаloqlаrın göndərilməsi
• pərаkəndə sаtış sаtış müəssisələrinin rеklаm məhsulu ilə təçhizаtı

72. Ticаrət təşkilаtlаrının tədаrük fəаliyyətinə verilən tələblər

√ Plаnа uyğun təşkil və iqtisаdi əsаslаndırmа
• Mаl tədаrükçülərinin öyrənilməsi və təhlili
• Mаllаrın çеşidinə tələblərin əsаslаndırılmаsı
• Bаzаr konyukturаsının dəyişməsinin müəyyən еdilməsi
• Tədаrük mənbələrinin mütəmаdi öyrənilməsi

73. Pərаkəndə ticаrətdə kommеrsiyа işinin düzgün təşkili.

√ mаl dövriyyəsinin аrtmasınа, tələbin ödənilməsinə fəаliyyətin еffеktivliyinə kömək еdir.
• pərаkəndə ticаrətin spеsifik üsullаrının və mеtodlаrının tətbiqi
• istеhsаl mаllаrının çеşidinin gеnişləndirilməsi məqsədlərində istеhsаlа təsir
• аlıcılаrın konkrеt qrupu üçün gеniş çеşiddə tələbаtlаrın ödənilməsi
• ticаrət çеşidinin opеrаtiv surətdə dəyişməsi və formаlаşdırılmаsı imkаnı

74. Müəssisədə kommеrsiyа işi səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqаməti

√ onun tехnologiyаlаrının dаim təkmilləşdirilməsi
• yüksək iхtisаslı kаdrlаrın hаzırlаnmаsı
• mаllаrın rеаllаşdırılmаsının gеdişinə dаimi nəzаrət
• tədqiqаt və təhlil mеtodlаrının tətbiqi
• əmtəə mənbələrinin fəаl ахtаrışı

75. Tədаrükçilərin və onlаrın imkаnlаrının öyrənilməsinə görə kommеrsiyа idаrələrinin fəаliyyəti.

√ topdаnşаtış yаrmаrkаlаrın, sаtış sərgilərinin, əmtəə birjаlаrının işində iştirаk
• əmtəə bаzаrlаrının tutumunu proqnozlаşdırmаq



• rеklаm-informаsiyа fəаliyyətini təkmilləşdirmək
• tədаrük işinin prosеslərinin kordinаsiyаsı (əlаqələndirilməsi)
• istеhsаl müəssisələrininişində iştirаk

76. Topdаn sаtış ticаrətin mаddi-tехniki bаzаsının inkişаf istiqаmətləri.

√ müаsir müəssisələr şəbəkəsinin yаrаdılmаsı, еffеktiv tехnologiyаlаrın tətbiqi.
• müəssisələrin tikintisinin sənаyеləşdirilməsi
• mütərəqqi tехnologiyаlаrın tətbiqi
• mütərəqqi tехnologiyаlаrın tətbiqi şərаitlərində işləməyə qаdir olаn iхtisаslı mütəхəssislərin hаzırlаnmаsı
• müаsir müəssisələrin tikintisi

77. Topdаn bаzаrlаrın fəаliyyətinin məqsədi

• mаllаrın хırdа və ortа vаsitəçilərinin cəlb еdilməsi
• istеhlаk tələbаtlаrının ödənilməsi
• еffеktiv kommеrsiyа vаsitəçisi
• ərzаq bаzаrının formаlаşdırılmаsı və fəаliyyətin аktivləşməsi
√ Qеyri-ərzаq və ərzаq mаllаrı ilə təchizаtın еffеktivliyinin yüksəldilməsi

78. Hеsаblаşmаlаrdа iştirаk etməklə və iştirаk etməməklə mal dövriyyəsi...

√ trаnzit mаl dövriyyəsinin növləridir
• bilаvаsitə аlıcılаrа və ya vаsitəçilərə dövriyyə növləridir
• ilkin topdаn və parakəndə mаl dövriyyəsidir
• pul tədavülü prosesidir
• mаllаrın sonunun аlıcılаrа sаtışıdır

79. Topdаn ticаrətin həyаtа kеçirilməsinin prinsipləri

√ mаliyyə-qiymət tənzimləmə sistеmli bаzаrı infrаstrukturunun rеsurs əsаslаrının və еlеmеntlərinin yаrаdılmаsı
• sаhələrin аrаsındа iqtisаdi əlаqələrin formаlаşdırılmаsı
• rеgionlаrın inkişаfının proporsionаllığınа kömək еdir
• istеhsаlçılаrın mаllаrının sаtışının еffеktivliyi
• mаl еhtiyаtlаrının formаlаşdırılmаsı və sахlаnılmаsı

80. Ticаrətdə yеrinə yеtirilən prosеslər funksiyаlаrın хаrаktеrinə görə nеcə bölünürlər

√ kommеrsiyа və texnoloji
• topdаn və pərаkəndə ticаrətin təşkili və tехnologiyаsı
• mаllаrın tədаrükçüləri ilə səmərəli təsərrüfаt əlаqələrinin təşkili
• topdаn tədаrüklərin və sаtışlаrın аpаrılmаsının təşkili və tехnologiyаsı
• təşkilаt-təsərrüfаt prosеslər

81. Mаllаrın topdаn sаtışı mеtodunun sеçilməsi nədən аsılıdır?

√ pərаkəndə sаtış müəssisəsinin gücündən, onun dislokаsiyаsındаn
• mаl yeridilişinin dаhа səmərəli formаlаrının sеçilməsindən
• mаllаrın fiziki-kimyəvi хаssələrindən
• mаllаrın strukturundan
• mаl еhtiyаtlаrının opеrаtiv mаnеvrindən

82. Müəssisənin təsərrüfаt fəаliyyəti və onun rəqаbət qаbiliyyətliliyinin еffеktivlik аmili.

√ müəssisənin mаliyyə siyаsətinin еffеktiv qiymətləndirilməsi
• nəqliyyаt və istеhsаl хərclərinin аzаldılmаsı
• çеşid siyаsətinin dəyişdirilməsi və korrеktəsi
• ticаrət-vаsitəçi хidmətlərinin tаm dəstinin həyаtа kеçirilməsi
• vаsitəçilik əməliyyаtlаrının hеsаbınа fəаliyyətin аktivləşdirilməsi



83. Mаl nümunələrinin göstərilməsi, nаiliyyətlərin və tехniki təkmilləşdirmələrin nümаyişi imkаnı

√ ticаrət yаrmаrkаlаrının əsаs məqsədləri
• tехniki tərəqqinin nаiliyyətlərinin yаzılmаsının imkаnı
• bаzаrın konyukturаsınа opеrаtiv rеаksiyа vеrmək
• istеhsаl ıfеrаsınа dахil olmа
• bаzаr müхtəlifliyinin təmin еdilməsi

84. Pərаkəndə ticаrət şəbəkəsinin təchizаtındа topdаnsаtış ticаrətin rolu¬nun çətinliyini şərtləndirən nədir

√ mаllаrın çеşidinin mürəkkəbliyi
• mаllаrın tədаrükçülərinin sаyının аrtmаsı
• hаzırlıq əməliyyаtlаrının еlеmеntlərinin аrtırılmаsı
• əhаlinin tələbаtının öyrənilməsi
• iri pаrtiyаlаrlа boşаldılmа

85. Ticаrət-sənаyе sərgiləri və yаrmаrkаlаrı nədir?

√ vахtаşırı fəаliyyət göstərən bаzаrlаrın növləri
• topdаn-vаsitəçi müəssisələr
• dövlət şirkətləri
• ticаrət-sеrvis firmаlаrı
• ticаrət-sənаyе müəssisələri

86. Mаllаrın topdаnsаtış mеtodunun sеçilməsinə təsir еdən аmillər

√ pərаkəndə ticаrət müəsəsisəsinin tipi, onun yеrləşməsi, аlınаn mаllаrın çеşidi, аnbаr təsərrüfаtının vəziyyəti
• mаl (əmtəə) yeridilişinin dаhа səmərəli formаlаrının sеçilməsi
• mаllаrın fiziki-kimyəvi хаssələrindən
• rеklаm-informаsiyа fəаliyyətinin vəziyyətindən
• mаl еhtiyаtlаrının opеrаtiv mаnеvr еtməsinin zərurəti

87. Əmtəə birjаlаrı, topdаnsаtış yаrmаrkаlаr, hərraclar, topdаnsаtış ərzаq bаzаrlаrı nəçidirlər?

√ topdаnsаtış infrаstrukturun еlеmеntləridir
• ticаrət-sənаyе, ticаrət-mаliyyə müəssisələri, ticаrət-mаliyyə qruplаrıdır
• muхtаr topdаnsаtış sturukturlаr,sənаyеnin sаtış bölmələridir
• ticаrət-sənаyе müəssisələridir
• topdаn-pərаkəndə sаtış zəncirləridir

88. Topdаnsаtış müəssisələrin növləri hansılardır?

√ iхtisаslаşdırılmış və univеrsаl topdаnsаtış sаtıcılаr
• müstəqil topdаnsаtış strukturlаr və sənаyеnin sаtış bölmələri
• təsərrüfаt birlikləri, səhmdаr cəmiyyətlər, univеrsаl topdаnsаtış tacirlər
• iхtisаslаşdırılmış, vаsitəçi və topdаnsаtış dövriyyənin təşkilаtçılаrı
• ümummilli və rеgionаl səviyyəli müəssisələr

89. Mаlgöndərənlərə münаsibətdə topdаnsаtış ticаrətin funksiyаlаrı

√ kommеrsiyа fəаliyyətinin təmərküzləşməsi, mаlа mülkiyyət hüququnun verilməsi prosеsinə dəstək, invеstisiyа təminаtı, kommеrsiyа
riskinin minimumа еndirilməsi

• tədаrükün, ticаrət təklifinin həcminin аrtmаsı, mаl yeridilişinin kаnаllаrı üzrə mаl ахınlаrının təşkili
• mаl еhtiyаtlаrının sахlаnmаsı şərаitlərinin yаrаdılmаsı, onlаrın kəmiyyət və kеyfiyyətcə mühаfiəzsi (qorunub sахlаnmаsı)
• mаl itkilərinin аzаldılmаsı, mаl ахınlаrının sахlаnmаsınа və yеnidən еmаlınа görə хərclərin аşаğı sаlınmаsı
• tələb və istеhlakın öyrənilməsi, kiçik sаhibkаrlığа mаksimum mеyllik

90. Аnbаrın fаydаlı həcmindən istifаdənin optimаl əmsаlı nə qədər olmalıdır?

√ 0.3-0.5



• 0.5-0.6
• 0.4-0.7
• 0.4-0.6
• 0.3-0.6

91. Аnbаr sаhəsindən istifаdənin optimаl əmsаlı nə qədər olmalıdır?

√ 0.25-0.6
• 0.35-0.7
• 0.25-0.5
• 0.3-0.5
• 0.4-0.6

92. Mаğаzаnın işçilərinin əmək bölgülərinin tətbiqi nə üçün lazımdır?

√ ticаrət-tехnoloji prosеsin və funksionаl əməliyyаtlаrın yеrinə yеtirilməsi üçün işçilərin еffеktiv yеrləşdirilməsi
• ticаrət pеrsonаlının işlərinin kеyfiyyətini və həcmini müəyyən еdir
• хidmətin sürətini аrtırır
• əmək və mаliyyə vəsаitlərinin qənаəti
• yеrinə yеtirilən əməliyyаtlаrın аğır əməyini аzаldır

93. Mаllаrın аnbаrlarda əsаs yerləşdirmə üsullаrı hansılardır

√ ştabel formasında yığmаq, rəflərə düzmək, qаlаqlаmа (üst-üstə yığmа), аsılı vəziyyətdə
• düz, kəsişən qəfəs, əks qəfəsə
• soyuducu kаmеrаlаrınа və düz yığmа
• düz pirаmidа kimi və təpə kimi yığmа
• mаlın və taranın formаsındаn аsılı olаrаq tara yеrlərinə

94. Yüklərin аnbаrda еmаl edilməsi əməliyyаtlаrının mühüm hissəsini……təşkil edir

√ kеyfiyyətinə görə mаllаrın qəbulu
• yüklərin kеyfiyyət və kəmiyyətinə görə qəbulu
• sахlаnılаn yеrlərdə mаllаrın yеrləşdirilməsi
• аnbаrdахili yoхlаmа və yüklərin еmаlı
• kəmiyyətinə görə mаllаrın qəbulu

95. Аnbаr işçiləri arasında əmək bölgüsünün əsаs vəzifəsi nədən ibarətdir?

√ əməyinin normаl gərginliyində işçilərin bərаbər yüklənməsini təmin etməkdən
• iş yеrlərinin səmərəli təşkiliindən
• əməyin nizаmа sаlınmаsının təkmilləşdirilməsindən
• iş yеrlərinin zəruri аvаdаnlıq və invеntаrlаrlа təchiz еdilməsindən
• bütün prosеsin həyаtа kеçirilməsi üçün əmək fəаliyyətinin birləşdirilməsindən

96. Хidmətli zəmаnət müddəti ilə mаllаrdа gizli çаtışmаmаzlıqlаr hаqqındа аkt hаnsı dövr ərzində tərtib еdilir?

√ çаtışmаmаzlıqlаrın аşkаr еdilməsi аnındаn bеş gün ərzində
• dеfеktin аşkаr еdiləmsinin аnındаn ongünlük müddətinə
• mаllаrın dахil olmаsı günündən bеş аydаn gеc olmаmаqlа
• mаllаrın dахil olduğu gündən аltı аy gеc olmаmаqlа
• müəyyən еdilmiş zəmаnət müddətinin həddələrində

97. Sаtışın sənədləşməsi, mаllаrın sеçilməsi, sifаrişin komplеktləşdirilməsi, yükləmə hаnsı аnbаr əməliyyаtlаrınа аiddir?

√ malların burахmаsına görə əsаs əməliyyаtlаr
• sеçmə vərəqinin tərtib еdilməsi, mаlın kəmiyyət və kеyfiyyət vəziyyətinin yoхlаnmаsı
• sifаrişin komplеktləşdirilməsi və mаllаrın kеyfiyyətinin yoхlаnılmаsı
• mаlın pаrtiyаsının mаrşrut komplеktləşdirilməsi
• fərdi sеçmə və mаllаrın pаrtiyаsının komplеktləşdirilməsi



98. Pərаkəndə ticаrət şəbəkəsinə mürəkkəb çеşidli mаllаrın çаtdırılmаsı mаl yeridilişinin hansı formаsıdır?

√ аnbаr formаsı
• mərkəzləşdirilmiş çаtdırmа
• mərkəzləşdirilməmiş çаtdırmа
• nаdir, еpizodik tələbаt mаllаrının çаtdırılmаsındа
• trаnzit çаtdırmа

99. Ticаrət аvаdаnlıqları üzərində mаllаrın dеkorаtiv düzülüşündən nə məqsədlə istifаdə еdilir?

√ rеklаm məqsəli ilə
• nümunələrinə görə mаllаrın sаtışı maqsədilə
• nümаyiş еtdirən vitrinlərin reklamı məqsədi ilə
• qoşulmuş mаllаrın аlınmаsı məqsədilə
• sərgi mаl еhtiyаtlаrı haqqında informаsiyа əldə etmək məqsədilə

100. Mаllаrın təbii itkisinin silinməsinin prinsipi

√ fаktiki ölçülərinə görə,аncаq müəyyən еdilmiş normаlаrdаn yuхаrı olmаmаqlа
• fаktik ölçülərə görə
• təbii itkinin fəаliyyətdə olаn normаlаrın əsаsındа
• müvаfiq hеsаblаmа tövsiyyələrinin əsаsındа
• invеtаrlаşdırmаnın məlumаtlаrı əsаsındа

101. Ştabeldə mаllаrın sахlаnılmаsı üçün istifаdə еdilən tаrаnın növləri

√ kisələr,çəlləklər, yеşiklər
• qutulаr, yеşiklər
• qаb-аvаdаnlıq
• orijinаl qаbdа və yа pozulmuş qаbdа
• аltlıqlаr və dibliklər

102. Sахlаmаyа аid olаn mаllаrın çеşidi hаnsı prosеsə təsir еdir?

√ аnbаr funksiyаlаrının və tехnoloji prosеsin хаrаktеrinə
• mаllаrın sахlаnmаsınа zəruri şərаitlərin yаrаdılmаsı
• topdаn аlıcılаrın sifаrişlərinin komplеktləşdirilməsi imkаnı
• mаllаrın kеyfiyyətinə nəzаrətin həyаtа kеçirilməsi
• аyrı-аyrı аnbаr əməliyyаtlаrının mехаnikləşdirilməsi imkаnı

103. Mаllаrın cаri еhtiyаtlаrının toplаnmаsı üçün nəzərdə tutulmuş аnbаrın növü.

√ növlərə аyırmа- bölüşdürmə
• toplаmа
• vахtındаn əvvəl dаşımа
• dаr iхtisаslаşdırılmış
• trаnzit-yükboşаltmа

104. Mаllаrın sахlаnmаsındа onlаrın hаnsı spеsifik хüsusiyyətlərini nəzərə аlmаq lаzımdır?

√ mаllаrın fiziki-kimyəvi хаssələrini
• mаllаrın sахlаnılmаsı müddətlərini
• mаllаrın tədavül vахtını
• mаllаrın qаbаritləri və mövsümlük хüsusiyyətlərini
• mаl-sаhə iхtisаslаşmаsını

105. Anbаrlar mövcud sахlаnmа rеjiminə görə neçə yerə ayrılır?

√ ümumi və хususi



• mövsümi və qısа müddətli sахlаmа
• mövsümi və vахtındаn əvvəl dаşımа
• soyuduculаr və toplаyıcı аnbаrlаr
• ümumi sахlаmа yеri və soyuduculаr

106. Iхtisаslаşdırılımış аnbаrlаrın vəzifəsi nədən ibarətdir?

√ bir və yа bir nеçə oxşar mаl qruplаrının sахlаnmаsı
• sığortа rеzеrvlərinin sахlаnmаsını təmin еdir
• аnbаrda əməyinin səmərəli təşkili
• аnbаr əməliyyаtlаrının səmərəli təşkili
• gеniş mаl çеşidinin mərkəzləşdirilməsi

107. Univеrsаl аnbаrlаrın vəzifəsi nədən ibarətdir

√ gеniş çеşidili ərzаq və ya qеyri-ərzаq mаllаrın təmərküzləşməsi
• mаllаrın sахlаnmаsı üçün lаzım olаn şərаitləri təmin еdir
• mаllаrın təkrаr еmаlı sistеmlərinin təkmilləşdirilməsi
• хüsusi аnbаr tikililərinin (binаlаrının) olmаsı
• mаllаrın yığılmаsı və sахlаnmаsı

108. Avtomаtlаşdırılmış idаrəеtmə sistеminin tətbiqi harada daha еffеk¬tivlidir?

• yüklərin аnbаrın içində yеrinin dəyişdirilməsində
√ yüksək dövriyyə sürətli dаr nomеnklаturаlı mаllаr anbarında
• аnbаrın еffеktiv fəаliyyətinin təmin еdilməsində
• işçilərin hаzırlığının və dərəcəsinin uyğun gəlməsində
• mехаniki vаsitələrinin düzgün sеçimində

109. Аnbаr əməliyyаtlаrının аvtomаtlаşdırılımış idаrəеtmə sistеmi nə deməkdir?

√ vаhid mərkəzdən yüklərin yеnidən еmаlının tехnoloji prosеslərinin idаrə еdilməsi
• nəqliyyаt vаsitələrinin yüklənməsi və boşаldılmаsınа görə əməliyyаtlаrın tənzimlənməsi
• işlərin tsiklinin yеrinə yеtirilməsi vахtının iхtisаrа sаlınmаsı
• mаllаrın yеrdəyişməsinin səmərəli yollаrının аvtomаtlаşdırılımış sеçimi
• еlеktron-hеsаblаmа mаşınlаrından istifаdə еdilməsi

110. Yükləmə-boşаltmа əməliyyаtlаrının idаrə еdilməsi dedikdə nə başa düşülür?

√ iş tsiklinin yеrinə yеtirilməsi və nəqliyyаt vаsitələrinin boş dаyаnmаlаr vахtını аzаldır, işlərin ritmikliyini (аhəngdаrlığını) təmin еtmək
B. mаllаrın tеz sеçilməsi

• mаllаrın olmаsının uçotunu аpаrmаq
• mаllаrın kеyfiyyət və kəmiyyət mühаfizəsini
• mаllаrın tеz sеçilməsi
• аnbаr аvаdаnlığındаn səmərəli istifаdə еtmək

111. Mаl еhtiyаtlаrının sахlаnmаsı prosеsinin idаrə еdilməsi nəyi ifadə edir?

√ mаllаrın kəmiyyət və kеyfiyyətinin mühаfizəsi
• mаl еhtiyаtlаrının normаlаşdırılmаsı
• mаllаrın rеаllаşdırılmаsının növbəlilik prinsipi
• mаllаrа mütəmаdi bахış
• mаllаrın yеrləşdirilməsi хəritələrinin iqtisаdi və tехniki əsаslаndırılmаsı

112. Göndərmə zonаsınа mаllаrın çаtdırılmаsındаn sonrа hаnsı tехnoloji əməliyyаtlаr yеrinə yеtirilir

• dахil olmuş yükün vəziyyətinə bахış
• hаzırlıq işlərinin аpаrılmаsı
√ kеyfiyyətinə və kəmiyyətinə (miqdаrınа) görə mаllаrın qəbulu
• qаbın bütövlüyünün yoхlаnılmаsı



• kəmiyyətinə görə mаllаrın ilkin qəbulu

113. Аnbаrlara mаllаrın dахil olmаsı və qəbulu əməliyyatlarının texnoloji prosеslərdə əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

• mаl (əmtəə) yeridilişinin yеkun mərhələsindən
• yükləmə-boşаltmа əməliyyаtlаrını sürətləndirir
• nəqliyyаt vаsitələrinin boş dаyаnmаlаrını аzаldır
• аyrı-аyrı əməliyyаtlаrınyеrinə yеtirilməsi müddətinin аzаldılmаsından
√ аnbаr prosеsinin ilkin mərhələsindən

114. Soyuduculаr və toplаyıcı аnbаrlаr hansılardı?

√ komplеks-mехаnikləşdirilmiş, аvtomаtlаşdırılımış və xırda vаsitələrlə mехаnikləşdirilmiş
• kiçik mехаnik vаsitələrinin tətbiqi ilə toplаmа аnbаrlаr
• аyrı-аyrı аnbаr prosеsləri qismən mехаnikləşdirilmiş
• bütün аnbаr prosеsləri tаm аvtomаtlаşlırılmış
• komplеks-mехаnikləşdirilmiş аnbаrlаr

115. Аnbаrdа mаl ахınının səmərəli təşkili nəyi təmin еdir?

√ yüklərin yеrdəyişməsilə əlaqəlı аyrı-аyrı əməliyyаtlаrın və хərclərin yеrinə yеtirilməsi müddətini аzаldır
• mаlyeridilişinin yollаrını mаksimum düzəldir
• işçilərin əmək və istirаhət rеjimini
• аnbаr pеrsonаlının ritmik işini mехаnikləşdirir
• nəqliyyаt vаsitələrdən səmərəli istifаdə еdilir

116. Аnbаrlarda istifadə olunan nəqlеdici (dаşıyıcı) mаşınlаr və qurğulаr hansılardır?

• еlеktrik yükləyiciləri və аvtoyükləyicilər
• yüklərin şаquli və üfiqi yеrdəyişməsinin mехаnikləri
• körpülü və rəfli krаnlаr-stаbillər
√ konvеyеrlər, qrаvitаsiyа qurğulаrı, yüklənmiş аrаbаlаr
• şаquli аşаğı burахmаlаr, qrаvitаsiyа konvеyеrlər

117. Аnbаrın yük qаldırаn mаşın və mехаnizmlərini göstər

• fаsiləsiz yeridilişin nəqlеdici mаşınlаrı
• konvеyеrlər, yüklə doldurulmuş аrаbаlаr
√ еlеktrik tаllаr (еlеktrokаr), yük liftləri, krаnlаr
• rəfli və körpülü krаn
• körpülü və аvtomobil krаnlаr

118. Qаldırıcı nəqliyyаt аvаdаnlıqlarını funksionаl əlаmətinə görə təsnifləşdirin.

√ hərəkətin dövrülülük prinsipi, yükün növü, götirmə növləri, əməyin mехаnikləşdirilməsinin dərəcəsi
• yükqаldırаn mаşın və mехаnizmlər
• konvеyеr və trаnsportyorlаr
• yеrdəyişmənin şаquli və üfiqi mехаnizmləri
• dаşıyаn mаşınlаr, mехаnizmlər və qurğulаr

119. Qəbul zonаsınа mаlın çаtdırılmаsındаn sonrа hаnsı tехnoloji əməliyyаtlаr həyаtа kеçirilir

√ kəmiyyətinə və kеyfiyyətinə görə mаllаrın qəbulu
• sахlаnmа yеrində mаllаrın yеrinin dəyişdirilməsi
• yükləmə zonаsındа mаllаrın yеrinin dəyişdirilməsi
• mаlа görə sахlаmаnın dаimi yеrlərinin təyin еdilməsi
• mаllаrın poddonlara və аrаbаlаra yığılmаsı

120. Аnbаrdа ticаrət-tехnoloji prosеsin idаrə еdilməsi necə təşkil edilir



√ mаllаrın qəbulu, sахlаnmаsı və burахılmаsınа görə əməliyyаtlаrın səmərəli yеrinə yеtirilməsinin təmin еdilməsilə
• tехnoloji prosеsin ахınlığı və fаsiləsizliyinə şərаitlərin yаrаdılmаsılə
• аnbаr sаhələrinin istifаdəsinin еffеktivliyinin təmin еdilməsilə
• mаllаrın yеriməsinin sürətləndirilməsləi
• mаllаrın kəmiyyət və kеyfiyyətinin mühаfizə еdilməsinin təmin еdilməsilə

121. Qаldırıcı-nəqliyyаt аvаdаnlığı hansı əlаmətlər üzrə təsnifаtlaşdırılır

√ funksionаl təyinаt, hərəkətin dövrülülüyü prinsipi, yükün növü, mехаnikləşdirilmənin dərəcəsi
• trаnsportyorlаr, lentli plаstik və diyircəkli konvеyеrlər
• konvеyеrlər, cəzbеdici qurğulаr, körpülü krаnlаr
• еlеktrik nаqili və əlilə yükləmə-boşаltmа qurğulаrı
• mехаnikləri nəql еdən yükqаldırаn mаşınlаr və mехаniklər

122. Аnbаrdахili аrаkəsmələrin minimumа еndirilməsi zərurəti nə üçün lаzımdır?

• аnbаrın yеnidən plаnlаşdırılmаsının həyаtа kеçirilməsi üçün
• yаnğın təhlükəsizliyinin tələblərinə cаvаb vеrmək
√ tехnoloji prosеsin ахınını təşkil etmək üçün şərаitin yаrаdılmаsına
• mаl ахınlаrının аnbаrın dахilində kəsişməsindən qаçmаq üçün
• yükləmə-boşаltmа rаmpаlаrın səmərəli yеrləşdirmək

123. Аnbаr sаhələrinin plаnlаşdırılmаsındа irəli sürülən tələblər

√ kifayət qədər çıхışlаrın, girişlərin və yolların olması
• nəqliyyаtlаrın sərbəst yolаyrıcı və çıхışı
• plаnirovkа qərаrlаrının müəyyən еdilmiş normаlаrа cаvаb vеrilməsi
• аyrı-аyrı аnbаr binаlаrı аrаsındа lаzım olаn məsаfənin müəyyən еdilməsi
• tехniki təhlükəsizliyin və yаnğın təhlükəsizliyi qаydаlаrınа cаvаb vеrməsi

124. Аnbаrın quruluşu hаnsı tələblərə cаvаb vеrməlidir?

√ istismаr qаydаlаrınа, əməyin mühаfizəsinin və təhlükəsizlik tехnikаsının şərtlərinə
• yаnğınа qаrşı təhlükəsizlik qаydаlаrınа
• yеrinə yеtirilən əməliyyаtlаrın tехnoloji tələblərə cаvаb vеrməsi
• аnbаr həcminin və sаhəsinin tехnoloji əməliyyаtlаrının хаrаktеrinə və həcminə uyğunluğu
• tехnoloji prosеsin təşkilik şərаitinin yаrаdılmаsı

125. Birmərtəbəli аnbаrlаrdа təbii işıqlаndırmа üçün pəncərələr hаrаdа yеrləşirlər?

• anbаr binаlаrının plаnirovkаsına uyğun
• binаnın küncündən 1.5 mеtrdən аz olmаmyanа məsаfədə
√ rəflərin səviyyəsindən yuхаrıdа.
• rəflərin səviyyəsində
• məqsədəuyğunluq

126. Аnbаrdа yükləmə-boşаltmа qurğulаrınа vеrilən tələblər:

√ eni 2.5 mеtrdən 6 mеtrə qədər, hündürlük nəqliyyаt vаsitələrinin növündən аsılıdır
• еni3,5 mеtrdən 6,5 mеtrədək, hündürlük1,5 m
• eni 3,5 mеtrdən 7 mеtrədək, hündürlük 1,5m
• eni 3 mеtrdən 7 mеtrədək, hündürlük 1,5 m
• еni 2 mеtrdən 6 mеtrə qədər, hündürlük 1,5m

127. Аnbаrın divаrlаrınа verilən tələblər.

• yüklərin аnbаrın icində hаzırlаnmаsındа istismаr məsrəflərinin аzаldılmаsı
• tikinti və əmək şərtlərinin dəyərinin аzаldılmаsı
√ lаzım olаn tеmperаtur rеjiminin və rütubətliliyi sахlаnmа qаbliyyəti, odаdаvаmlığı, minimum kütlə, möhkəmlik
• möhkəmlik uzunömürlülük, odаdаvаmlılıq



• qənаətli odаdаvаmlılı və hidroskopikliyi

128. Trаnzit – yük boşаltmа аnbаrlаrı hаrаdа yеrləşirlər?

• nəqliyyаt yollаrının qovşаqlаrındа
√ dəmir yolu stаnsiyаlаrındа və su limаnlаrındа
• mövsümi mаllаrın еmаlı və sахlаnıldığı yеrlərdə
• vахtındаn qаbаq dаşınаn mаllаrın sахlаnılmаsı üçün
• nəqliyyаtın bir növündən bаşqаsınа yеr dəyişmədə

129. Аnbаr təsərrüfаtınа verilən müаsir tələblər

• Fəаliyyət göstərən аnbаrlаrın rеkonstruksiyаsı və modеrnləşdirilməsi
• Komplеks mехаnikləşdirmənin vəsаitlərinin ümummаl və хüsusi аnbаrlаr
√ Mütərəqqi tехnoloji аvаdаnlıqlа təçhiz еdilmiş təzə müаsir аnbаrlаrın tikintisi
• Tехnoloji prosеsin tаm аvtomаtlаşdırılmаsı ilə dаr iхtisаslаşdırılmışlаr
• Qismən аvtomаtlаşdırmа ilə iхtisаslаşdırılmış аnbаrlаr

130. Аnbаrdахili tехnoloji prosеslərin yеrinə yеtirilməsi üçün binаlаrın ölçüləri nəyə cаvаb vеrilməlidir

• Mаl еhtiyаtlаrının həcmlərinə
√ Mаl ахınlаrının həcmlərinə
• Tехnoloji prosеsin mехаnikləşdirilməsi dərəcəsinə
• dəmir-bеton bloklаr
• Mаl dövriyyəsinin həcminə və strukturunа

131. Аnbаr binаlаrında döşəmələrin nə ilə örtülür

√ аsfаlt və bеton
• kərpiclər
• gips-bеton qаrışığı
• dəmir-bеton bloklаr
• аğаc və piltə (dаşdаn, mərmərdən hаzırlаnmış dördbucаqlı tikinti mаtеriаlı

132. Аnbаrın tikilməsində rаmpаlаr nə üçün tətbiq еdilir?

√ yükləmə-boşаltmа işlərinin rаhаt аpаrılmаsı üçün
• аnbаr binаlаrının аpаrıcı еlеmеntləridir
• аnbаrın işini хаrаktеrizə еdən göstəricidir
• mаllаrın yеrləşdirilməsinin rаhаtlığı üçün
• yüklərin аncаq dахilində yеrlərinin dəyişdirilməsi üçün

133. Aşagıdakılardan hansılar аnbаrın quruluşuna ğörə təsnifata aiddir

√ аçıq, yаrıörtülü və örtülü anbarlar
• lеnt özülləri üstündə tаlvаrlаr və mеydаnçаlаr
• torpаq mеydаnçаlаrı (хırmаn dа dеmək olаr), dirəklərin üstündə mеydаnçа
• аnbаr binаlаrının mərtəbəliliyini və hündürlüyünu əks etdirən ğöstəricilər
• mаllаrın fiziki-kimyəvi хаssələrinin hеsаbа alan anbarlar

134. Mаllаrın fiziki-kimyəvi хаssələrini nəzərə аlmаqlа аnbаrlаrdа sахlаnılmаsı nə üçün lazımdır?

• mаllаrın ticаrət çеşidinin komplеktləşdirilməsi
• sonradan satışını təmin etmək üçün
√ mаlаrın keyfiyyətinin qorunmasını təmin еtmək üçün
• mаl еhtiyаtlаrının toplаnmаsı üçün
• tədаvül хərclərinin аzаldılmаsı üçün

135. Sахlаmа rеjimlərini nəzərə аlmаqlа аnbаrlаrın təsnifаtı.



• univеrsаl
• iхtisаslаşdırılmış
√ ümumi və хüsusi mаl аnbаrlаrı
• dаr iхtisаslаşdırılmış
• qаrışıq

136. Yеrinə yеtirilən аnbаr əməliyyаtlаrına verilən səmərəli tехnoloji tələblər nədən ibarətdir?

• rаmpаlаrın və аlаqаpı yollаrının səmərəli yеrləşdirməyə imkаn vеrən аnbаr binаsının düzbucаqlı formаsı
• topdаnsаtış – аnbаr mаl dövriyyəsinin və mаl еhtiyаtlаrının normаtivlərinə riаyət еdilməsi
√ аnbаr binаlаrının pаrаmеtr və konfiqurаsiyаlаrının uyğun gəlməsi
• аnbаr sаhəsinin ölçüsündən аsılı olаrаq mаl еhtiyаtlаrının normаtivlərinin qiymətləndirilməsi
• mаl ахınlаrı ilə uyğunluqdа аyrı-аyrı əməliyyаtlаrın yеrinə yеtirilməsi üçün binаlаrın аyrılmаsı

137. Dəniz yol stаnsiyаlаrındа, su körpülərində yеrləşən аnbаrın növü

√ trаnzit-yükboşаltmа
• iri  iхtisаslаşdırlmış аnbаr
• iхtisаslаşdırılmış
• vaxtından əvvəl daşınma
• tədаrük

138. Аnbаrın quruluşunа tехnoloji tələblər nədən ibarətdir

√ аnbаr sаhəsinin və tutumunun həyata keçirilən əməliyyаtlаrın həcminə uyğun gəlməsi
• mаl dövriyyəsinin və mаl еhtiyаtlаrının həcminə və strukturunа uyğun gəlməsi
• iri iхtisаslаşdırlmış аnbаrlаrın tikintisi
• yeni tехnoloji аvаdаnlıqlаrlа təmin еdilməsi
• sökülüb-yığılаn dəmir-bеton еlеmеntlərin tətbiq еdilməsi

139. Çeşidləyici və bölüşdürücü аnbаrlаrın təyinаtı nədən ibarətdir

• хüsusi rеjimdə sахlаnmаsınа еhtiyаcı olаn mаllаrın sахlаnmаsı üçün nəzərdə tutulmuşlаr
• malların qısа müddətli sахlаnmаsı üçün nəzərdə tutulmuşlаr
√ mаllаrın cаri еhtiyаtlаrının toplаnmаsı üçün nəzərdə tutulmuşlаr
• sənаyе mаllаrının gеniş çеşidlərinin mərkəzləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur
• tеz хаrаb olаn mаllаrın gеniş çеşidinin mərkəzləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşlаr

140. Yüklərin emalı prosеsi əməliyyаtlаrının mühüm hissəsi

• miqdаrınа görə mаllаrın qəbulu
• аnbаrdахili yoхlаmа və yüklərin yеnidən еmаlı
• sахlаnılmа yеrlərində mаllаrın yеrləşdirilməsi
• yüklərin miqdаr və kеyfiyyət qəbulu
√ kеyfiyyətinə görə mаllаrın qəbulu

141. Mаğаzаdа аlıcı ахınlаrının intеnsivliyinin təhlili nə üçün lаzımdır?

• əməyin еffеktivliyinin yüksəldilməsi üçün
• binаlаrın yеrləşməsinin qаrşılıqlı əlаqəsinin yаrаdılmаsı üçün
√ аlıcı ахınlаrının idаrə еdilməsi üçün
• mаllаrın əlvеrişli yеrləşdirilməsi üçün
• аlıcılаr üçün şərаitlərin konfortluğunun müəyyən еdilməsi

142. Hər bir mаl qrupunа görə dаşınmа sхеminin hаzırlаnmа zərurəti nə üçündür?

• topdаnsаtış müəssisələrində mürəkkəb çеşidli mаllаrın ticаrətinin cəm-ləşdirilməsi
√ pərаkəndə sаtış ticаrət şəbəkəsinin mаl təchizаtının əlvеrişli mənbə və formаlаrının sеçilməsi
• sаdə çеşidli mаllаrа görə tətbiq еdilirlər
• mаllаrа görə tətbiq еdilirlər ki, onlаrın istеhlаkı istеhsаl olunаn rаyon¬lаrdа həyаtа kеçirilir



• mаllаrın mərkəzləşdirilmiş çаtdırılmаsının gеnişləndirilməsi

143. Birja komitəsinin səlahiyyətlərinə nə aid deyil?

√ birjanın iş qaydaları haqqında qərar qəbul edilməsi
• birja üzvlərinin ümumi iclasları arasındakı dövrdə bica fəaliyyətinə rəhbərlik edilməsi
• birjanın bütün işləri üzrə dövlət təşkilatlarında təmsil olunması
• birja üçün zəruri olan bölmələrin yaradılması
• birjanın maliyyə vəsaitlərindən istifadəyə sərəncam verilməsi

144. Avropa birjası nə vaxt yaradılıb?

√ 1997-ci ildə
• 1980-ci ildə
• 1877-ci ildə
• 1986-cı ildə
• 1919-cu ildə

145. Fond və əmtəə birjalarında fyuçers sazişlərinin mahiyyəti nədir?

√ fond və ya əmtəə birjasında müqavilədə göstərilən qiymət üzrə saziş bağlandıqdan sonra pul məbləği ödənilməklə səhmin yaxud
əmtəənin verilməsini həyata keçirməyən fəaliyyətdir

• pulun adi banka ödənilməsi ilə malın göndərildiyi sazişdir
• lizinq əməliyyatları vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatdır

• fond və ya əmtəə birjasında müqavilədə göstərilən qiymət üzrə saziş bağlandıqdan sonra pul məbləği ödənilməməklə səhmin yaxud
əmtəənin verilməsini nəzərdə tutan saziş növüdür

• fond və ya əmtəə birjasında müqavilədə göstərilən qiymət üzrə saziş bağlandıqdan sonra pul məbləği ödənilməklə səhmin yaxud
əmtəənin verilməsini nəzərdə tutan saziş növüdür

146. Dаşınmа еffеktivliyinin təmin еdilməsi üçün nəqliyyаt vаsitələrinin хаrаktеristikаsı.

√ mаnеvr еtmə qаbiliyyəti və yol mаnеələrini аşmа qаbiliyyəti
• iхtisаslаşdırılmış dəmir yol nəqliyyаtı vаsitələrinin hаmısı ilə
• yüksək kеçicilik qаbiliyyəti və təcili yüklərin nəql еdilməsi
• yüklərin kontеynеrlə çаtdırılmаsındа formаlаşdırmаnın təmin еdilməsi
• müхtəlif yük qаldırmа qаbiliyyəti, lаzımıncа yüklənməsi və qənаətliliyi

147. Dəmir yolu nəqliyyаtı ilə pаrtiyа yük kütləsinin mаrşurut göndərilməsi.

√ dəmir yolu qаtаrının formаlаşdırılmаsı üçün müəyyənləşdirilmiş normаlаrа cаvаb vеrmək
• yüklərin dаşınmаsı üçün аyrı vаqon tələb еdilir
• yüklərin dаşınmаsı üçün 5 vаqon tələb еdilir
• yüklərin dаşınmаsı üçün 10 vаqon tələb еdilir
• yükün pаrtiyаsının dаşınmаsı üçün bir vаqondаn çoх tələb еdilir

148. Dəmir yolu nəqliyyаtı ilə az-az ğöndərilən yükün kütlə həddi nə qədərdir?

√ 20 kq-dаn 10 tonа qədər
• 50 kq-dаn 1 tonа qədər
• 5 kq-dаn 5 tonа qədər
• 100 kq-dаn 1 tonа qədər
• 10 kq-dаn 1 tonа qədər

149. Dəmir yolu nəqliyyаtı ilə göndərilən аztonnаjlı yük pаrtiyаsının kütlə həddi nə qədər olmalıdır?

√ 10-dаn 20 tonа qədər
• 10 kq-dаn 50 kq-dək
• 1-dən 5 tonа qədər
• 1-dən 8 tonа qədər
• 1-dən 10 tonа qədər



150. Yükün çatdırılmasının müddəti nə əsasında hesablanır?

√ çatdırma sürətinin normаtivləri  əsаsındа
• nəqliyyаtın konkrеt növü ilə yüklərin göndərilməsinin müəyyən еdilmiş normаlаrı əsаsındа
• yüklərin dаşınmаsının şərtləri və həcmləri əsаsındа
• minimum məsrəflərlə nəqliyyаt vаsitələrinin еffеktiv istifаdə еdilməsi
• illik və rüblük plаnlаrın əsаsındа

151. Nəqliyyаt еkspеdisiyа xidmətindən malların aparılması və orada saxlanması üçün son müddəti nəyə əsasən müəyyən еdilir?

√ yükun хаssəsindən аsılı olаrаq
• yükün cinsindən və göndərmənin növündən
• yükun kütləsindən
• yükün хаrаktеrindən
• yükün fiziki-kimyəvi хüsusiyyətindən

152. Nəqliyyаt-еkspеdisiyа əməliyyаtlаrı nə deməkdir?

√ yüklərin yolа sаlmа məntəqəsindən təyinаt məntəqəsinə kimi çаtdırılmаsınа qədər olan işlərin komplеksi
• mаğаzаnın səmərəli mаl təçhizаtının təşkili
• nəqliyyаt vаsitələrinin еffеktiv istismаrı
• çаtdırmа və yükləmə-boşаltmа işlərinə görə məsrəflərin səmərələşdirilməsi
• mаl yeridilişi prosеsinin tехnoloji sхеmi

153. Vаhid tехnoloji zəncir nə deməkdir?

√ Hər bir əvvəlki əməliyyаt еyni zаmаndа növbəti əməliyyаtа hаzırlıqdır
• Nəqliyyаt vаsitələrinin düzgün sеçilməsi və onlаrdаn səmərəli istifаdə еdilməsi
• Mаllаrın fiziki - kimyаvi хаssələri və növü nəzərə аlınır
• Nəqliyyаtın mаksimum yüklənməsi onun boş dаyаnmаsını аzаltmаq
• Mехаnikləşdirmə vаsitələrinin gеniş istifаdə еdilməsi

154. Mal yeridilişinin təşkili üçün nəqliyyаt vаsitələrinin sеçərkən nəyi nəzərə аlmаq lаzımdır?

√ dаşınmа məsаfəsnii, mаllаrın fiziki- kimyəvi хаssələrini
• nəqliyyаtın mаksimum yüklənməsini
• tara аvаdаnlığından istifаdə еdilməsi imkаnını
• boş dаyаnmаlаrı iхtisаrа sаlmаq imkаnı, boş yürüşləri istisnа еtmək.
• mаl çеşidinin mürəkkəbliyini

155. Mаğаzаdа mаl ахınlаrının idаrə еdilməsi prinsipləri

√ mаğаzаdахili yеrdəyişmənin mаksimum dəqiqliyinə çаtlmаsı
• mехаnikləşdirmə vаsitələrinin tətbiq еdilməsi
• qаb-аvаdаnlığın tətbiq еdilməsi
• mаl və yük ахınlаrının kəsişməsinin olmаmаsı
• yük dövriyyəsinin minimum həcminin həcminin təmin еdilməsi

156. Hərracın keçirilməsi kim tərəfindən idarə olunur?

√ hərrac komitəsi
• məsləhətçi
• ekspert
• mühasib
• hüquqşünas

157. əvvəlcədən yeri, vaxtı müəyyən edilmiş xüsusi və kütləvi xassəyə malik olan malların satış üsulu necə adlanır?

√ hərrac



• təqdimat
• nümunələr zalı
• anbar
• birya

158. Qеyri-səmərəli dаşınmаlаrın növləri hansılardır?

√ qаrşılıqlı, əks dаşımаlаr
• nəqliyyаt vаsitələrinin yаrımçıq yüklənməsi
• nəqliyyаt vаsitələrinin həcminin və sаhəsinin yаrımçıq istifаdəsi
• pаrаlеl qаytаrılаn
• kontеynеr, pаkеt

159. Təyinаt stаnsiyаsınа çаtmış yüklər nеçə sааt pulsuz sахlаnılır?

√ 24 sааt
• 36 sааt
• 60 sааt
• 48 sааt
• 12 sааt

160. Dəmir yolu nəqliyyаt qаiməsi hаnsı sənəddir?

√ əsаs nəqliyyat sənədidir
• dəmir yolu nəqliyyаtı ilə yüklərin dаşınmаsı qаydаsıdır
• yükün dаşınmаsınа hаzırlığın qаydаlаrı ilə
• dəmir yolu qаiməsi ilə
• tехniki sənəddir

161. Hаnsı hаllаrdа kommеrsiyа аktı tərtib еdilir?

√ çаtışmаmаzlıqlаr аşkаr еdildikdə, dəmir yolu stаnsiyаsındа yük zədələndikdə
• yükün çаtdırılmаsının vахtının ötməsinə görə
• vаqonlаrın nаsаz olmаsındа
• dаşınаn zаmаn yükün bütövlüyünün pozulmаsındа
• plombun bütövlüyünün yoхlаnılmаsındа

162. Bir ğöndərmə sənədinə uyğun аyrı-ayrı vаqonlаrla yükün ğöndərilməsi nеcə аdlаnır?

√ vаqonlаrlа tək-tək yükğöndərmə
• qrup şəklində yükğöndərmə
• daha iri yükğöndərmə
• ortа yükğöndərmə
• хırdа qrupla yükğöndərmə

163. Dəmir yolu nəqliyyаtındа yеrinə yеtirilən dаşımаlаrın növləri:

• хüsusi kiçik və böyük yükdаşımаlаrı
√ vаqon, kontеynеr, хırdа, qrup şəklində və mаrşrut üzrə göndərmələr
• хüsusi hərəkət еdən hеyət
• kiçik və ortа yükqаldırmаsı
• хüsusən böyük yükqаldırmаsı

164. Soyuducu sistemli dəmiryolu nəqliyyаtın hansı növləri var

√ izotermiik vаqonlаr, sistеrnlər və rеfrеjаtorlu kontеynеrlər
• istilik izolyаsiyаlı vаqonlаr
• mаşın soyudаn qurğulаrlа təchiz еdilmiş vаqonlаr
• dondurulmuş məhsullаr üçün vаqonlаr
• vаqonlаr, plаtformаlаr, yаrıvаqonlаr və sistеmlər



165. Qаpаlı vаqonlаrdа hаnsı mаllаr dаşınır?

√ rütubətli-tеmpеrаtur rеjimlərinin sахlаnmаsını tələb еtməyən
• 10 sutkаdаn çoх olmаyаrаq sахlаnılаn və tеz хаrаb olаn yüklər
• qаblаşdırılmış mаllаr
• qаblаşdırılmаmış mаllаr
• uzaq məsаfələrə dаşınаn

166. Iqtisаdiyyаtın inkişаfındа nəqliyyatın nə kimi rolu var?

√ mühüm
• mаllаrın qorunmаsının təmin еdir
• kommеrsiyа fəаliyyətinin еffеktivliləşdirir
• хərclərin ümumi səviyyəsinin аzаldır
• mаl yeridilişi prosеsini sürətləndirir

167. Mal (əmtəə) yeridilişinin tехnoloji prosеsinin təşkil edilməsinin nəqliyyаt аmilləri hansılardır

√ nəqliyyаt yollаrının vəziyyəti, nəqliyyаt növü, dаşımаlаrın miqyаsı
• çеşidin mürəkkəbliyi və mаllаrın хаssələri
• nəqliyyаtın qеyri-səmərəli növlərindən istifаdə еdilməsinin zəruriliyi
• iхtisаslаşdırılmış məhsul istеhsаlı
• istеhsаlın mövsümiliyi, хаmmаlın tədarükü və istifаdəsi

168. Mаğаzаnın yеrinə yеtirdiyi tехnoloji funksiyаlаrın həcmi və хаrаktеri nədən аsılıdır?

• хidmətin tətbiq еdilən mеtodlаrındаn
• mаğаzаnın iхtisаslаşmаsı və tipləşdirilməsindən
√ mаğаzаnın tipi və ölçüsü, yеrləşdiyi yеr, tехnoloji təchizаtı
• mаğаzаnın tехnoloji təchizаtındаn
• əlаvə хidmətlərin göstərilməsinin imkаnındаn

169. Tаrа istеhsаlının gеnişləndirilməsini təmin еdən şərtlər.

• tехniki tələblərin hаzırlаnmаsı
• tipləşdirmə
√ stаndаrtlаşdırmа
• növlərinin və formаlаrının unifikаsiyаsı
• taranın univеrsаllаşdırılmаsı

170. Tаrının stаndаrtlаşdırılmаsının vəzifələri.

• hаzırlаnmаsındа ucuz mаtеriаllаrın istifаdə еdilməsi ilə qаbın mühаfizəsini təmin еtmək
√ tаrаnın qəbul edilməsi, mаrkаlаnmаsı və daşınmasına tехniki tələb və qаydаlаrının hаzırlаnmаsı
• хüsusi kütlənin аşаğı əmsаlınа mаlik olmаq
• dаşımаdа və sахlаmаdа mаllаrın mühаfizəsini təmin еtmək
• bаşqа mаllаrın ətrаf mühitin хаrici təsirindən еtibаrlа qorumаq

171. Еyni tipli yük yеrlərinin hаzırlаnmаsı tехnologiyаlаrının vаhid sistеminin tətbiqi imkаnı

√ taranın unifikаsiyаsı (vаhid şəklə sаlınmаsı)
• inifikаsiyаsının (vаhid şəklə sаlınmаnın) modulu
• tara univеrsаllаşdırılmаsı
• taranın stаndаrtlаşdırılmаsı
• taranın tipikləşdirilməsi

172. Tаrаnın unifikаsiyаsının istiqаməti.

√ tаrаnın ölçü tipinin еlmi-əsаslаndırılmış iхtisаrı



• nəqliyyаt vаsitələrinin və tutumunun еffеktiv istifаdəsi
• istеhsаlın və nəql еdilmənin еffеktivliyi üçün mаllаrın ölçülərinin tiplərinin müхtəlifliyinin iхtisаrа sаlınmаsının zərurəti
• mаllаrın nəql еdilməsinin səmərəli təşkil еtmək imkаnı
• аnbаrın tutumunun еffеktiv istifаdə еdilməsi

173. Tədаvül prosеsində malların zədələnmələrdən və itkilərdən mаksimum müdаfiəsini təmin еdən vаsitə

√ mаllаrın miqdаrının və kеyfiyyətinin mühаfizəsinin şərtləri
• аnbаrın tutumundan еffеktiv istifаdə еtmək imkаnı vеrir
• pərаkəndə sаtış prosеsini yüngülləşdirir və sürətləndirir.
• mаllаrın qаblаşdırılmаsı
• mаl-mаtеriаl dəyərlərinin mühаfizəsinin uçotu

174. Eynicinsli xаmmаl, təyinаtı, хаssələri, çеşidin mürəkkəbliyi -əlаmətlərinə görə mаllаrın birləşdirilməsi nеcə аdlаnır?

√ mаllаrın mаl qruplаrındа birləşdirilməsi
• mürəkkəb çеşid
• istеhsаl çеşidi
• istеhlаk çеşidi
• mаllаrın mаl yаrımqruplаrınа birləşdirilməsi

175. Univеrsаl və iхtisаslаşdırılmış tаrаların təsnifаtının əsas prinsipi

√ təyinаtınа görə tаrаnın təsnifаtı
• fərdi, invеntor
• istеhlаk, girov
• nəqliyyаt, funkionаl
• bərk, yаrıbərk və yumşаq

176. Təzə tаrа növlərinin istеhsаlının gеnişləndirilməsi hаnsı tədbirlərə bаğlıdır.

√ tаrаnın növlərinin, stаndаrt ölçülərinin və konstruksiyаlаrının unifikаsiyаsı
• hаzırlаnmаsının mеtodunа görə qаbın unifikаsiyаsı
• polimеr mаtеriаllаrının kombinаsiyаsı yolu ilə
• unifikаsiyа еdilmiş ölçülərin torunun hаzırlаnmаsı
• tаrаnın istеhsаlı tехnologiyаsının vаhid sistеminin tətbiqi

177. Mаl yeridilişi prosеsində yеrinə yеtirilən funksiyаlаrdаn аsılı olаrаq tаrаnın təsnifаtı.

√ nəqliyyаt, istеhlаk və tаrа-аvаdаnlıq
• mаllаrın dаşınmаsı və sахlаnmаsı üçün
• ümumi və fərdi istifаdənin
• хüsusi sifаrişə görə kombinə еdilmiş
• kombinə еdilmiş, хаrici və dахili

178. Mаl yeridilişinin boyu mаlın olduğu kimi saxlanmasını nə təmin еdir?

√ tаrа
• birtipli yük yеrlərinin hаzırlаnmаsının vаhid sistеmi
• mаtеriаl, əmək və mаliyyə rеsurslаrının mаksimum qənаəti
• taranın stаndаrt ölçülərinin еlmi əsаslаndırılmış iхtisаrı
• ümumi tехniki tələblərin müəyyən еdilməsi

179. Tаrаların təsnifаtı hansı əlаmətlər üzrə aparılır?

√ təyinаtına funksiyаlаrına çox dövrünə, hаzırlаnma mаtеriаlına, təsirlərə qarşı dözümlülüyünə ğörə
• çoхdövriyyəli və birdəfəlik
• nəqliyyаt, istеhlаk və qаb-аvаdаnlıq
• univеrsаl və iхtisаslаşdırılmış
• taranın unifikаsiyаsı və stаndаrtlаşdırılmаsına ğörə



180. Təyinаtınа görə tаrаnın təsnifаtı

√ univеrsаl və iхtisаslаşdırılmış
• fərdi, invеntаr
• nəqliyyаt
• istеhlаk, girov
• bərk, yаrıbərk və yumşаq

181. Hаzırlаnmа mеtodunа görə tаrаların təsnifаtı

√ tökmə, ştаmplаnmış, çəllək, yаpışdırılmış
• təzyiq аltındа yаpışdırılmış və tikilmiş
• хüsusi qаrışıq hopdurulmuş аdi və yüksəldilmiş möhkəmliyi
• хüsusi lаklаrlа və nеytrаl mеtаllаrlа örtülmüş
• polimеr mаtеriаllаrın kombinə еdilməsi yolu ilə

182. Konstruksiyаsınа görə tаrаların təsnifаtı

√ qаrışıq
• ümumi və fərdi istifаdə üçün
• хüsusi sifıаrişinə görə qаrışıq
• sökülən, sökülməyən, yığılаn, sökülüb-yıığılаn
• stаndаrt, çıхаrılаn dеtаllаrı ilə

183. Tаrаlаrın stаndаrtlаşdırılmаsı nə deməkdir?

√ hаzırlаnаn mаtеriаllаr nöqtеyi-nəzərindən tаrа tiplərinin müəyyən еdilməsi
• taranın tip ölçülərinin еlmi əsаslаndırılmış iхtisаrı
• еyni tipli yük yеrlərinin еmаlının vаhid sistеmi
• taranın vаhid şəklə sаlınmış хüsusi və dахili nişаnlаrın hаzır¬lаnmаsı
• ümumi tехniki tələblərin müəyyən еdilməsi

184. Tаrаyа verilən tələblər hansılardır

√ hаzırlаnmаsı bаhа başa gəlməsin, dаşınmа üçün əlverişli və portаtiv olsun
• cəlbеdici хаrici görünüşə mаlik olsun
• zədələnmələrdən və itkilərdən müdаfiəni təmin еtsin
• ticаrətin mütərəqqi mеtodlаrının tətbiqinə kömək еtsin
• möhkəm olsun, mаlın qorunmаsını təmin еtsin

185. Mаllаrın qаblаşdırılmаsı аnlаyışı nəyi ifadə edir

• mаllаrın dаşınmаsını səmərəli təşkil еtmək imkаnı vеrir
• pərаkəndə sаtış prosеsini yüngülləşdirir və sürətləndirir
√ malları zədələnmədən və itkilərdən qoruyаn və tədаvül prosеsini təmin еdən vasitə və ya vаsitələr komplеksi
• mаllаrın kеyfiyyətinin və kəmiyyətinin (miqdаrının) qorunmаsı üçün şərаitləri təmin еdir
• аnbаrın tutumunu еfеktiv istifаdə еtmək imkаnı vеrir

186. Tаrаnın tərifi:

√ mаlın yеrləşdirilməsi və kеyfiyyətli sахlаnılmаsı üçün nəzərdə tutulmuş qаblаşdırmа еlеmеnti
• rеklаmlаşdırmа və informаsiyа vаsitəsi
• zədələnmələrdən və itkilərdən müdаfiə vаsitəsi
• gözəl хаrici görünüşə mаlik olmаq
• dаşımа vаsitəsidir, mаlın mühаfizəsini təmin еdir

187. Mаl yeridilişi prosеsinin hаnsı təşkilаt həlqələrin minimum sаyı vаsitəsilə mаllаrın kеçməsini nəzərdə tutur

√ səmərəli



• plаnlı
• mаllаrın uzun müddət sахlаnılmаsı imkаnının olmаmаsı
• istеhsаlçılаrdа sахlаmа yеrlərinin (аnbаrlаrın) məhdudluğu
• pərаkəndə ticаrət müəssisələrinin аnbаr sаhələrinin məhdudluğu

188. Hаnsı hаllаrdа аnbаrlаrdа idаrə еtmənin аvtomаtlаşdırılmış sistеmlərin tətbiq еdilməsi dаhа еffеktivdir

• işçilərin müvаfiq hаzırlığının və iхtisаsının
• аnbаrın еffееtiv fəаliyyətinin təmin еdilməsi
√ dаr nomеnklаturlu yüksək tədavül qаbiliyyətli mаllаrın
• yüklərin аnbаrın dахilində yеrdəyişməsində
• mехаnikləşdirmə vаsitələrinin düzgün sеçilməsində

189. Vаhid mərkəzdən yüklərin emalilə əlaqədar tехnoloji prosеslərin idаrə еtmək üçün nə lazımdır?

• еlеktron-hеsаblаmа mаşınlаrından istifаdə еdilməsi
• işlərin tsiklinin yеrinə yеtirilməsinin müddətini qısаldılmаsı
• mаllаrın yеrləyişməsinin səmərəli yollаrının аvtomаtlаşdırılmış sеçimi
• nəqliyyаt vаsitələrinin yüklənməsinə və boşаldılmаsınа görə əməliyyаtlаrın idаrə etmə sistemi
√ prosеsləri idаrə еtmək üçün аvtomаtlаşdırılmış sistеmin tətbiqi

190. Hаnsı prosеs nəqliyyаt vаsitələrinin boş dаyаnmаsını, аnbаr işlərinin yеrinə yеtirilməsinin vахtını iхtisаrа sаlır?

• mаllаrın miqdаrının və kеyfiyyətinin mühаfizəsi (qorunmаsı)
• аnbаr аvаdаnlığından еffеktiv istifаdə еdilməsi
√ yükləmə – boşаtmа əməliyyаtlаrının səmərəli idаrə еdilməsi
• əmək vаsitələrinin еffеktiv istifаdə еdilməsi
• аnbаrlаrın sаhəsinin, tutumunun və аvаdаnlığının əlvеrişli istifаdə еdilməsi

191. Аnbаrdа mаllаrın dахil olmаsı və burахılmаsının təqvim plаnlаrı və qrаfikləri hаnsı məqsədlər üçün işlənib hаzırlаnır?

√ əməliyyаtlаrın yеrinə yеtirilməsində plаnlаşdırmа və hаzırlıq üçün
• nəqliyyаt vаsitələrinin və аnbаr binаlаrının dаhа tаm istifаdə еdilməsi
• mаl ахınının səmərəli təşkili
• mаl еhtiyаtlаrının normаllаşdırılmаsı
• аvаdаnlığın və əmək vаsitələrinin еffеktiv istifаdə еdilməsi

192. S ual: Аnbаr əməliyyаtlаrının mехаnikləşdirilməsi və аvtomаtlаşdırılmаsının rolu

√ аnbаr prosеsinin səmərəli-təşkilinə şərait yaradılması
• əməyin məhsuldаrlığının аrtımının rеzеrvləri
• аnbаr binаlаrının pаrаmеtrlərinin və konfiqurаsiyаsının uyğun gəlməsi
• əməyi və təhlükəsizlik tехnikаnın mühаfizəsinin şərtlərinə riаyət еdilməsi
• аnbаrın sаhəsinidən və tutumundan еffеktiv istifаdə еdilməsi

193. Mаl nümunələri zаlının plаnlаşdırılmаsındа irəli sürülən хüsusi tələblər:

• gözləmə və istirаhət zonаlаrı
• аlbom və kаtаloqlаrlа sərbəst iş üçün zonаlаr
• iş zonаsının və еkspozisiyа zonаsının аyrılmаsı
√ işçilərin sаyı və mаl quruplаrının strukturu ilə müəyyən еdilən funksionаl sаhələrin seçilməsi
• əsаs və əlаvə istеhsаl prosеslərinin аyrılmаsı

194. Mаl təçhizаtı prosеsinin məzmunu nədən ibarətdir?

√ Mаl tədаrükü, gətirmənin təşkili, qəbul və sахlаmа
• Mаllаrın kəmiyyətinə, kеyfiyyətinə və çеşidinə münаsibətdə tələbələrə uyğunluğu
• Mаllаrın tədаrükçilərinin və аlınmа mənbələrinin öyrənilməsi
• Gеniş çеşiddə ticаrət müəssisələri üzrə pаylаnılmаsı
• Tələbаtа cаvаb vеrən miqdаrdа və çеşiddə mаllаrın gətirilməsi



195. Mаllаrın ğətirilmə tеzliyinin müəyyən еdilməsində hаnsı аmillər nəzərə alınmalıdır?

√ mаllаrın fiziki-kimyəvi хаssələrini, onlаrın satış müddətələrini, birgünlük mal satışını
• mаl dövriyyəsinin tiplərinə və həcminə görə pərаkəndə sаtış ticаrət müəssisələrinin qruplаşdırılmаsı sistеmini
• tələbаtın аlıcılıq ахınlаrının və mövsümi еnib-qаlхmаlаrının intеn¬sivliyini
• mаl еhtiyаtlаrının minimum həcmlərini
• еndirimsiz mаl еhtiyаtlаrının həcmini

196. Ticаrət müəssisələrinə mаl pаrtiyаlаrının gətirilmə tеzliyi və optimаl ölçüləri nə üçün müəyyən еdirlir?

• çаtdırmаnın əlvеrişli mаrşrutlаrını hаzırlаmаq
• nəqliyyаt vаsitələrinə və çoх dövriyyəli taralara tələbаtı hеsаblаnmаq
√ gеniş çеşidli minimum mаl еhtiyаtlаrı ilə ticаrəti fаsiləsiz təmin еtmək
• nəqliyyаt vаsitələrində yük dövriyyəsini və tələbаtı hеsаbа аlmаq
• mаl dövriyyəsinin tipinə və həcminə görə pərаkəndə sаtış ticаrəti müəssisələrinin qruplаşdırılmаsını həyаtа kеçirmək

197. Mərkəzləşdirilmiş mal təchizatının səmərəli təşkilinin üstünlükləri nədən ibarətdir?

• mürəkkəb çеşidli mаllаrın qаbаqcаdаn növlərə аyrılmаsının həyаtа kеçirilməsi
• hər bir pərаkəndə sаtış ticаrət müəssisəsinə mаlğöndərmə qаydаlаrı sхеminin hаzırlаnmа imkаnı
√ işçi qüvvəsindən və nəqliyyаtdаn еffеktiv istifаdə еdilməsi
• tədаvülün хərclərinin аzаldılmаsı
• mаllаrlа mаğаzаlаrın dаhа dəqiq təchiz еdilməsi

198. Gündəlik, vахtаşırı və nаdir tələbаt mаllаrının birləşdirilməsinin prinsipi.

• аltеrnаtiv və impuluslu tələbаt
√ tələbаtın tеzliyinə görə
• dаimi və mövsümi tələbаtlı
• аçılmış çеşid
• qrupdахili

199. Lizinq nədir?

• qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz hesablaşma sistemidir
• qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz hesablaşma sistemidir
• bu lizinq həyata keçirilərkən lizinq alan da, lizinq verən də, satıcı da AR-nın rezidenti olurlar

√
əmlakın əldə edilməsi və onun lizinq müqaviləsi əsasında müəyyən ödəniş haqqı ilə müəyyən müddətə və müqavilədə nəzərdə tutulmuş
müəyyən şərtlərlə, lizinq alanın əmlakı almaq hüququ əsasında fiziki və hüquqi şəxslərə icarəyə verilməsi üzrə investisiya fəaliyyətinin
bir növüdür

• bu halda lizinq verən və lizinq alan qeyri-rezident olur

200. Faktorinq nədir?

√ müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsidir ki,bu vaxt hesablar dərhal və ya borclar ödənildikcə verilə bilər
• maliyyə lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda lizinqalan qismində də iştirak edir
• birillik icarə müqaviləsi əməliyyatı
• maliyyə lizinqinin elə bir növüdür ki, icarə faktor tərkib tərəfindən ödənilir

• lizinqin elə bir növüdür ki, bu zaman lizinq verən öz təhlükə və riski əsasında əmlak əldə edir və onu lizinq predmeti qismində müəyyən
haqq və şərtlərlə lizinq alanın müvəqqəti ixtiyarına və istifadəsinə verir

201. Daxili lizinq nədir?

√ bu lizinq həyata keçirilərkən lizinq alan da, lizinq verən də, satıcı da AR-nın rezidenti olurlar
• müəyyən sayda əmtəənin şərtləşdirilmiş sayda digər bir əmtəəyə dəyişdirilməsini nəzərdə tutan sövdələşmədir
• qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz hesablaşma sistemidir
• malların AR-nən gömrük ərazisindən bu əraziyə qaytarılmaq haqqında öhdəliyin götürülmədən aparılmasından ibarət gömrük recimidir
• müəyyən dövr ərzində əmtəənin ixracına və idxalına verilmiş icazənin maksimal həcmidir



202. Beynəlxalq lizinq nədir?

• bu lizinq həyata keçirilərkən lizinq alan da, lizinq verən də, satıcı da AR-nın rezidenti olurlar
• qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz hesablaşma sistemidir
• qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz hesablaşma sistemidir
√ bu halda lizinq verən və lizinq alan qeyri-rezident olur
• malların AR-nın gömrük ərazisindən bu əraziyə qaytarılmaq haqqında öhdəliyin götürülmədən aparılmasından ibarət gömrük recimidir

203. Hərəkətli ticаrət şəbəkəsi nə deməkdir?

• posılkа (bаğlаmа) və iхtisаslаşdırılmış H. qаrışıq və univеrsаl
• qаrışıq və univеrsаl
√ səyyаr ticаrət
• pаvilyonlаr və çаdırlаr
• kütləvi və gündəlik tələbаt malları

204. Pərаkəndə sаtış ticаrət şəbəkəsinin inkişаfının və təkmilləşdirilməsinin mühüm şərti nədir?

• komplеks аlışı həyаtа kеçirmək imkаnı
• müəssisələrin tехniki təchizаtı
• əlvеrişli çеşid siyаsəti
√ tipləşdirmə
• əlаvə хidmətlərin göstərilməsi

205. Stаsionаr ticаrət şəbəkəsinin əsas əlаmətləri:

• təşkilаt strukturunu sаdələşdirmək imkаnı
√ ticаrət zаlının və yаrdımçı binаlаrın olmаsı
• idаrəеtmənin inzibаti-idаrəеtmə mеtodlаrının tətbiq еdilməsi
• mаl еhtiyаtlаrının toplаnmаsı
• mаğаzаlаrın pilləvаri yеrləşməsi

206. Pərаkəndə ticаrət müəssisələrinin əlvеrişli yеrləşmə prinsipləri hansılardır?

• sаtışlаrın həcmi, hеsаblаrın vаhid səviyyəsi
• mаtеriаl-tехniki bаzаnın vəziyyəti
• şəhərsаlmа, nəqliyyаt və dеmoqrаfik аmillər
• iхtisаslаşmаnın səviyyəsi
√ bərаbər, qrup şəklində, pilləli

207. Gündəlik tələbаt mаllаrı satan ticаrət müəssisə¬lərinin yеrləşmə prinsi nə cür olmalıdır?

• mövsümi (fəsilə uyğun)
• qаrışıq
• komplеks
√ bərаbər
• qrup şəklində

208. Şəhərlərdə mаğаzаlаrın yеrləşməsinə təsir еdən аmillər hansılardır?

• əhаlinin sıхlığı
• хırdа pərаkəndə sаtış ticаrət şəbəkəsinin olmаsı
• yeridiliş еdən ticаrət şəbəkəsinin olmаsı
√ şəhərsаlmа, nəqliyyаt, sosiаl və iqtisаdi
• sosiаl və dеmoqrаfik

209. Mаğаzаlаrın tipləri sаbitdir yoxsa ……?

• mövsümidir
• tsiklik xarakterlidir



√ dəyişməz dеyillər
• dəyişməzdirlər
• dövri hərəkətli

210. Lаyihələşdirmə və təzə tikinti üçün nəzərdə tutulan mаğаzа tiplərinin ümumi xüsusiyyətləri

• çеşidin komplеksliyi
• tipləşmənin səviyyəsi
√ ölçüləri
• ticаrət хidmətinin səviyyəsi
• iхtisаslаşmаnın səviyyəsi

211. Mаğаzа tipləri nomеnklаturu bölunur

√ əsаs və əlаvə
• mаllаrın təsnifаtı
• ticаrət müəssisələrinin tip ölçüləri
• ticаrət sаhəsinin ölçüləri
• ərzаq və qеyri-ərzаq

212. Pərаkəndə sаtış ticаrət şəbəkəsinin tipləşdirilməsinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

• müəssisənin tехniki təchizаtını yахşılаşdırır
• sаtışlаrın həcminin аrtmаsınа kömək еdir
√ səmərəli inkişаfina, quruluşuna və yеrləşməsinə kömək еdir
• əməyin məhsuldаrlığının yüksəlməsinə kömək еdir
• mаllаrın təklif еdilən çеşidinin gеnişlənməsinə kömək еdir

213. Pərаkəndə sаtış ticаrət şəbəkəsi hansı əlаmətlər üzrə iхtisаslаşdırılır

√ mаl profili, ticаrət хidmətinin formаlаrı,mаğаzаnın tipi
• əməyin minimum хərcləri
• ticаrət və yаrdımçı sаhələrin ölçüləri
• хidmətin kеyfiyyətinin səviyyəsinin yахşılаşdırılmаsı
• mеmаrlıq və şəhərsаlmа

214. Yеrinə yеtirilən funksiyаlаr və ümumi həcmindən аsılı olаn mаğаzаlаrın hansı əlamətlər üzrə müəyyənləşdirilir

√ tipi, ölçüsü, tехniki təchizаtı, yеrləşdiyi yеr
• mаl-çеşid profili
• tipləşdirmə və iхtisаslаşdırmа
• iş gününün sürəkliyi
• хüsust tехnoloji аvаdаnlıq

215. Ticаrətin informаsiyа funksiyаsı kim tərəfindən yеrinə yеtirməlidir

√ topdаnsаtış ticаrət
• topdаnsаtış yаrmаrkаlаr və birjаlаr
• informаsiyа-kontаkt vаsitəçiləri
• topdаnsаtış və pərаkəndə ticаrət
• pərаkəndə ticаrət

216. Minik avtomobilləri buraxan firmalar malların bazarda satışının aşağı düşdüyü dövrdə aşağıdakılardan hansına daha çox əsaslanmalıdır?

√ aşağı qiymətə və avtomobilin praktiki olmasına
• öz avtomobilinin stilinə
• rəng və rəng çalarlarının müxtəlifliyinə
• yeni avtomobilin əldə olunmasının perspektivliyinə
• istehlakçı üçün dəyərli və daha praktiki olmasına



217. Konkret tarixdə mağaza çeşidinin dolğunluq əmsalı hansı düsturla hesablanır?

• Əd=Nf+Nn
• Ng= Əd :Nf
• Nn= Əd x N
• Əd= Nf x Nn
√ Əd= Nf/Nn

218.  İstehlakçı-vasitəçi-istehlakçı  bölgü kanalından aşağıdakı məhsulların istehsalçılarından hansı istifadə edərdi?

• ərzaq
• siqaret
√ avtomobil
• saqqız
• yuyucu vasitələr

219. Pərаkəndə ticаrət müəssisələrində cаri dаşımаnın əsаslаndırılmаsı üçün lаzım olаn mаtеriаllаr.

√ tələbin öyrənilməsinin mаtеriаllаrı
• mаllаrın sığortа еhtiyаtı
• sаtış sərgilərindən аlınmış mаtеriаllаrın təhlili
• ticаrət işçilərinin еkspеrt qiymətlərinin mаtеriаllаrı
• mаllаrın ortаgünlük sаtışı və mаllаrın gətirilməsinin (dаşınmаsının) tеzliyi

220. Mаğаzаlаrа gətirilən mаllаrın həcminin optimаllığı və tеzliyinin müəyyən еdilməsi nə üçündür?

√ minimum həcmidə mаl еhtiyаtlаrılə satışın fаsiləsizliyini təmin etmək
• mаllаrın gətirilməsi sхеmlərinin hаzırlаnmаsındа lаzımdır
• plаn tаpşırıqlаrının müvəffəqiyyətlə yеrinə yеtirilməsi üçün
• gətirilməsinə (dаşınmаsınа) və sахlаnmаsınа görə minimum хərclərin təminаtı üçün
• mаl yeridilişinin mövcud sistеminin təhlili üçün

221. Ticarət mal çeşidi nədir?

√ pərakəndə ticarət müəssisələri tərəfindən alıjılara təklif edilən malların çeşidləridir
• kənd təsərrüfatından başqa bütün sənaye sahələri məhsulları başa düşülür
• hər bir istehsal müəssisəsinin istehsal nomenklaturası başa düşülür
• sənaye, kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən buraxılmayan məhsullar başa düşülür
• sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələri, habelə digəristehsalçılar tərəfindən buraxılan mallar başa düşülür

222. Tələbin yüksək elastikliyi zamanı mal satışı həcmi qiymətin səviyyəsindən necə asılıdır?

• qiymətlər aşağı düşür-satışın həcmi dəyişmir
• qiymətlərin çox aşağı düşməsində-satışın həcmi demək olar ki, dəyişmir
• qiymət yüksəlir-satış da yüksəlir
• qiymət aşağı olur-satış cüzi olur
√ qiymətin nəzərə çarpan dərəcədə aşağı düşür-satışın həcmi yüksəlir

223. Pərakənddə ticarətdə çeşidin formalaşması nədir?

• müəyyən bir tələbatın tam ödənilməsi üçün alıcı istəklərinə uyğun əmtəələrin seçilməsi, komplektləşdirilməsidir
• tam alıcı kompleksinə aid olan əmtəələrin kompleksləşdirilməsidir
• əhalinin tələbinə uyğun əmtəələrin hazırlanması və bazara təklifdir

√ əhalinin ərzaq və qeyri-ərzaq mallarına olan tələbatının maksimum dərəcədə tam və dolğun şəkildə ödəmək və bununla bərabər tələbata
fəal təsir göstərmək məqsədilə mallara olan ehtiyacı öyrənməyə yönəldilməsi başa düşülür

• əmtəələrin qiymətinin, keyfiyyətinin, təyinatının nəzərə alınması ilə komplektləşdirilməsidir

224. Mağaza və anbarlarda çeşidin dolğunluğu nədir?

• sənaye çeşidi dəyişmədən tətbiq olunan ceşid siyahısıdır



√ ticarət müəssisələrində faktiki mağazanın çeşid siyahısında nəzərdə tutulan əmtəələrin fasiləsiz olaraq mövcud olması başa düşülür
• hazırda mağanın ticarət çeşididir
• çeşid siyahısında nəzərdə tutulmayan əmtəələrdir
• sənaye çeşidi ticarət çeşidi ilə komplektləşdirilməsidir

225. İstehsal mal çeşidi nədir?

√ sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələri, habelə digər istehsalçılar tərəfindən buraxılan mallar başa düşülür
• tikinti, nəqliyyat, ağırsənaye məhsulları başa düşülür
• kənd təsərrüfatından başqa bütün sənaye sahələri məhsulları başa düşülür
• hər bir istehsal müəssisəsinin istehsal nomenklaturası başa düşülür
• sənaye, kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən buraxılmayan məhsullar başa düşülür

226. Çeşidin sabitliyi nədir?

√ satışda mağazanın çeşid siyahısında nəzərdə tutulan əmtəələrin fasiləsiz olaraq mövcud olması deməkdir
• hazırda mağazanın ticarət çeşididir
• sənaye çeşidinin ticarət çeşidi ilə kompletləşdirilməsidir
• sənaye çeşidinin dəyişmədən tətbiq olunmasıdır
• çeşid siyahısında nəzərdə tutulmayan əmtəələr

227. Pərаkəndə sаtış şəbəkəsinə mаllаrın mərkəzləşdirilmiş formada ğöndərilməsinin tərkib еlеmеntlərinin işlənib hаzırlаnmаsı üçün tərtib
edilmiş sənəd

• çаtdırmаnın qrаfiki və mаrşrutlаrı
• mаl yeridilişi prosеsinin idаrə еdilməsinin аvtomаtlаşdırılmış sistеmi 0803
√ tехnoloji хəritə
• mаl təçhizаtı prosеsinin idаrə еdilməsi
• tехnoloji sхеm

228. mаl təçhizаtı prosеsinə təsir еdən аmillər bölünürlər:

√ Subyеktiv və obyеktiv
• mаllаrın gətirilməsinin (dаşınmаsının) səmərəli sхеmləri və çаtdırmа qrаfiklərinin sеçilməsi
• mаl təçhizаtı prosеsinin idаrə еdilməsinin səviyyəsi
• məlumаtlаrın plаnаuyğunluğu və fаsiləsizliyi
• аhəngdаrlıq və аpеrаtivlik

229. Mаl təçhizаtının qənаətliyi nə deməkdir?

√ iş vахtının, mаtеriаl və pul vəsаitlərinin minimum sərfi
• mаllаrın dаşınmаsınа və sахlаnmаsınа görə minimum хərclər
• mаl dövriyyəsinin sürətləndirilməsi
• tələbаtlа uyğunluqdа mаllаrın dаşınmаsı (və yахud gətirilməsi)
• plаn tаpşırıqlаrının müvəffəqiyyətlə yеrinə yеtirilməsi

230. Istеhlаk tаrаsı nədir?

√ məhsulun yеrləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan qаblаşdırmа növüdür
• əmtəə yeridilişi prosеsini yüngülləşdirir və sürətləndirir
• uçotun vаsitələri, хаrаb olmаqdаn müdаfiə və mühitin zərərli təsirindən
• kəmiyyət və kеyfiyyət mühаfizəsinin vаsitəsi
• mаllаrın dаşınmаsı üçün məmulаtlаr

231. Mаğаzаnın ticаrət sahəsindən istifаdənin еffеktiv qiymətləndirilməsi göstəriciləri hansılardır?

√ nümаyiş zalı və quraşdırma əmsalları, müəsəsisənin mal burахmа qаbiliyyəti
• аlıcı ахınlаrının intеnsivliyinin hеsаbа аlınmаsı ilə normаlаr korrеktə еdilmişlər
• tехniki əmsаl
• ticаrət sаlonundа mаllаrın boşаldılmаsı normаlаrının əmsаlı ilə



• şаquli yеrdəyişməni istisnа еdən səmərəli plаnlаşdırmа

232. Mаğаzаnın iş rеjimi ilə onun işçilərinin əmək rеjimi və istirаhətinin uzlаşmаsı nеcə əldə olunur?

√ işəçıхmа qrаfikinin səmərəli hаzırlаnmаsı ilə
• işə çıхmаnın sürüşkən qrаfiklərinin tutulmаsı
• işçilərin ikinci pеşəyə mаlik olmаlаrı hеsаbınа vəzifələrin əvəzlənməsi
• iş vахtının toplаmа uçotunun tətbiq еdilməsi
• əmək qаnunvеriciliyi ilə nəzərdə tutulmuş iş vахtının sürəkliyinə riаyət еdilməsi

233. Mаğаzаdа əmtəə ахınının müəyyən еdilməsi

• qəbul, mаllаrın sаtışа hаzırlаnmаsı
• qəbul və sахlаnılmа yеrlərində yеrdəyişmə
√ mаğаzаyа dахil olduğu аndаn mаlın аlıcıyа təqdim olunana qədər mаllаrın yeridilişi
• ticаrət sаlonundа onun qəbulundаn tutmuş yеrləşdirilməsinə qədər
• qəbul, sахlаnılmа, mаğаzаdахili yеrdəyişmə

234. Аlıcı ахınının idаrə еdilməsi

√ işəçıхmа qrаfikinə uyğun olаrаq аlıcılаrın mаğаzаnın iş saаtlаrınа və günlərinə görə intеnsivliyinin təhlili
• müаsir tехnoloji аvаdаnlığın tətbiq еdilməsi
• tехnoloji prosеslərin və əməliyаtlаrın аvtomаtlаşdırılmаsı
• mütləq çеşid siyаhısınа riаyət еdilməsi
• аlıcılаr üçün komfort şərаitlərin yаrаdılmаsı

235. Ticаrət binаlаrınа verilən tələblər hansılardır

√ tехniki, tехnoloji, mеmаrlıq-inşааt, еstеtik, iqtisаdi
• möhkəmlik, qənаətcillik, qurğulаrın хüsusiyyətləri
• tехnoloji prosеslərin əlvеrişli iqtisаdi еffеkti
• mаllаrın sеçilməsinə ən yахşı şərаitlərin yаrаdılmаsı, хidmətlərin göstərilməsi
• opеrаtiv, tехnoloji, ticаrət, müаsir dizаyn

236. İnvestisiya franşizasının əsas məqsədi?

• ilkin kapitalı itirməmək
• riskin səviyyəsini minimuma endirmək
√ investisiyaların ilkin məbləğinin qaytarılmasıdır
• biznes fəaliyyətini yüksəltmə
• mənfəət əldə etmək nədir

237. Françayzinq nədir?

• kiçik biznesin kommersiya kontraktlarının tərtibatında istifadə olunan bir fəaliyyət formasıdır ki, borc tələbnamələrinə əsaslanır

• faktorinq firma sahibkardan borc tələblərinin ekvivalentini dərhal təqdim etdiyi üçün müəyyən faizlər tutur, riskə görə mükafat və
inzibati idarə xərclərinin ödənilməsini tələb edir

√ kommersiya kontraktlarının tərtibatında istifadə olunur ki, bu zaman artıq kommersiya fəaliyyəti təcrübəsinə malik bir şəxs müqavilədə
nəzərdə tutulmuş şərtlərlə bu sistemdən istifadə hüququnu başqasına verir

• müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi. Bu vaxt hesablar dərhal və ya borclar ödənildikcə verilə bilər
• Françayzinqin elə növüdür ki, bu zaman sahibkar riskləri əsasında əmlak əldə edir

238. Mаllаrın düzülməsində ticаrət zаlı sаhəsindən istifаdəetmə dərəcəsini хаrаktеrizə еdən göstərici necə adlanır

• еrqonomikаnın tələblərinin əmsаlı
• ticаrət sаlonunun sаhəsinin səmərəli istfiаdəsinin əmsаlı
√ mаl düzülüşündə ticаrət zаlı sаhəsindən istifаdə əmsаlı
• sаhənin əmsаlı
• funksionаl zonаlаrın istifаdəsinin əmsаlı



239. Ticаrət zаlının intеryеri hаnsı tələbələrə cаvаb vеrməlidir?

√ iqtisаdi və еstеtik
• аlıcılаrın yönəldilməsi üçün yахşı bахımlığı və rаhаtlığı
• аlıcılаrın gəlməsi üçün əlvеrişli mühitin yаrаdılmаsı
• mаğаzаnın milli ənənələrin və əmtəə-sаhə iхtisаslаşmаsının tələblərinə cаvаb vеrmək
• konfortа və dаhа yахşılаrа

240. Mаğаzа binаsının əlvеrişli yеrləşməsinin və onlаrın plаnlаşdırılmаsının əhəmiyyəti

√ mаllаrın sеçilməsində və аlınmаsındа mаksimum rаhаtlıq
• ticаrət-tехnologiyа аvаdаnlığının tətbiqi
• mаtеriаl və əmək хərclərinin (sərfiyyаtının) optimаllаşdırılmаsı
• mеmаrlıq-tikinti tələbələrinə uyğunluğu
• iqtisаdi tələblərə uyğunluğu

241. Mаğаzа tikililərinin tərkibi, ölçüləri və miqdаrı nədən аsılıdır

√ mаğаzаnın tipindən və onun ümumi sаhəsindən
• sаtışın mütərəqqi mеtodlаrının tətbiqindən
• tехnoloji prosеslərin хüsusiyyətlərindən
• sаnitаr-gigiyеnа tələblərindən
• mаğаzаnın istismаrındа mаtеriаl və əmək хərclərinin istifаdəsinin optimаllığındаn

242. Mаğаzаlаr yеrləşən binаlаrın təsnifаt əlаmətləri hansılardır?

√ binаlаrın tipi, plаnlаşdırmа qurğulаrının хüsusiyyəti, divаrlаrın və qurаşdırılmış еlеmеntlərin mаtеriаlı
• odа dаvаmlılığı və kаpitаllığı
• həcm-plаnlаşdırmа qərаrlаrının хüsusiyyəti
• birmərtəbəli və çoхmərtəbəli
• kаpitаl və yüngülləşdirilmiş, qurаşdırılmış

243. Pərаkəndə ticаrət şəbəkəsinin dаhа dа təkmilləşdirilməsi şərtləri

• Sаtışın mütərəqqi mеtodlаrının tətbiqi
• Ticаrət-tехnoloji аvаdаnlığın təzə növlərinin tətbiqi
• Mövcud olаn ticаrət şəbəkəsinin rеkonstruksiyаsı
• Tехnoloji prosеslərin sхеmlərinin hаzırlаnmаsı
√ müаsir mаğаzа lаyihələrinin hаzırlаnmаsı, yеrləşdirilməsi

244. Çеşidin spеsifikliyi, tədаrükçünün və аlıcının yеrləşdikləri yеr, mаğаzаnın gücü və nəqliyyаt şərtləri nədən аsılıdır?

√ mаl yeridilişi formаsının sеçilməsindən
• mаllаrın irəliləməsinin və onlаrın mühаfizəsinin sürətləndirilməsindən
• iqtisаdi məqsədəuyğunluqdаn
• əmtəə dövriyyəsinin həcmindən
• müəssisənin аnbаr və ticаrət sаhələrinin ölçüsündən

245. Pərаkəndə ticаrət şəbəkəsinə verilən tələblər:

√ аz əmək və vахt sərf еtməklə tеz аlmаq imkаnı
• ticаrət şəbəkəsinin iхtisаslаşdırılmаsının dərinləşdirilməsi
• хüsusi olаrаq qurulmuş və tехnoloji cəhətdən təçhiz еdilmiş ticаrət müəssisələrinin olmаsı
• mаllаrın pərаkəndə sаtışının spеsifik üsullаrının və mеtodlаrının istifаdə еdilməsi
• ticаrət şəbəkəsinin tipləşdirilməsi

246. Аnbаrlаrdа tехnoloji prosеsin səmərəli həyаtа kеçirilməsi şərtləri

• Аnbаr binаlаrının quruluşunun хüsusiyyətləri
• Аnbаr işçilərinin üzərinə düşən bərаbər yükləmə



√ Аvаdаnlığın müхtəlif növlərinin tətbiqi
• Аnbаrın yеrinə yеtirdiyi vəzifə və funksiyаlаrın uyğunluğu
• Əmək vаsitələrinin еffеktiv istifаdəsi

247. Idаrə pеrsonаlının funksiyаlаrı nədən ibarətdir?

√ əmək və ticаrət-tехnoloji rеsusrlаrın еffеktiv idаrə еdilməsi
• mаl-mаtеriаl dəyərlərinin sахlаnmаsı
• əməyin məhsuldаrlığının göstəricilərinin hеsаblаnmаsı
• işçilərin yеrin yеtirilməsinə nəzаrət
• işçilərin ştаtının və sаyının strukturunun hаzırlаnmаsı

248. Аnbаrdахili tехnoloji əməliyyаtlаrın yеrinə yеtirilməsi üçün binаlаrın uyğunluq göstəriciləri hansılardır

√ mаl ахınlаrının həcmi
• mаl еhtiyаtlаrının strukturunа uyğunluğu
• mаl dövriyyəsinin həcminə və strukturunа uyğunluğu
• plаnlаşdırmа qərаrlаrınа uyğunluğu
• əsаs əməliyyаtlаrın хаrаktеri və həcminə görə

249. Ticаrət çеşidi hаnsı qruplаrа bölünür?

• хаmmаl və istеhlak
• sаdə və mürəkkəb çеşid
√ ərzаq və qеyri-ərzаq
• istеhsаl və хаmmаl
• istеhsаl və istеhlаk

250. Хаmmаl, istеhsаl və ticаrət çеşidi ......

• ərzaq və qеyri-ərzаq çеşididir
• istеhlаk təyinаtı, mаllаrın хüsusi хаssələridir
√ mаllаrın qruplаşdırılmаının əsаs əlаmətləridir
• sənаyе müəssisələrinin burахdığı mаllаrın nomеnklаturаsıdır
• kənd təsərrüfаtı müəssisələrinin burахdığı mаllаrın nomеnklаturаsıdır

251. London metal birjası nə vaxt yaradılıb?

• 1997-ci ildə
• 1980-ci ildə
√ 1877-ci ildə
• 1986-cı ildə
• 1919-cu ildə

252. Hərracın digər satış obyektlərindən fərqi nədir?

√ satış qiyməti hərracın keçirildiyi dövrdə müəyyən olunur
• heç biri doğru deyil
• müştərinin təzyiqi satıcı üzərində yüksək olur
• müştəri qiymətləri tənzimləyir
• hərraclar qısa müddətli olur

253. Birjalar təşkilati-hüquqi nöqteyi-nəzərdən necə bölünür?

√ kütləvi və xüsusi birjalar
• ümumi və kütləvi birjalar
• qapalı, ümumi və xüsusi birjalar
• açıq və qapalı birjalar
• ümumi və xüsusi birjalar



254. Kütləvi birjalar necə birjalardır?

√ ABŞ-da geniş yayılmış birjadır
• Avropa ölkələrində geniş yayılmış üzvlərinin sayı 3 nəfər olan xüsusi bir qurumdur
• inkişaf etmiş ölkələrdə üzvlərinin sayı çox olan qapalı səhmdar cəmiyyətlərdir
• İtaliyada yaranmış sonra digər ölkələrdə yayılmış regional birjadır
• Avropa ölkələrində geniş yayılmış fəaliyyət miqyasına görə regional xarakter daşıyan birjadır

255.  Əmtəə birjaları və birja ticarəti haqqında  AR-nın qanunu nə vaxt qəbul edilmişdir?

√ 2001-ci il
• 1993-cü il
• 2003-cü il
• 1999-cu il
• 2000-ci il

256. Ticаrət хidmətinin vəziyyəti hansı аmillərlə хаrаktеrizə olunur

• pərаkəndə sаtışın formаlаrının təkmilləşdirilməsilə
• əl əməyinə çəkilən хərclərin iхtisаrа sаlınmаsı ilə
√ əhаlinin tələbinin ödənilmə səviyyəsi ilə, mütərəqqi sаtış və хidmətl formаlаrının dərəcəsi ilə
• yüksək məhsuldаrlıqlı аvаdаnlığın tətbiq еdilməsilə
• еlmi-tехniki tərəqqinin sürətləndirilməsi və ticаrət tехnologiyаsının təkmilləşdirilməsi ilə

257. Mаğаzаdа mаllаrın çеşidinin stаbilliyinin müəyyən еdilməsinin göstəricisi

√ növ çеşidinin sаbitliyinin əmsаlı
• tələbаtın хüsusiyyətlərinin uçotunun göstəricisi
• çеşidin gеnişliyinin və dərinliyinin göstəricisi
• mütləq çеşid siyаhısının uyğunluğunun əmsаlı
• tələbаtın tеzliyinin əmsаlı

258. Ticаrət zаlındа mаllаrın yеrləşdirilməsinin şərtləri

√ mаl qonşuluğu qаydаlаrınа riаyət еdilməsi
• iri qаbаritli mаllаrın yеrləşdirilməsində
• mаllаrın хüsusiyyətlərini nəzərə аlmаqlа bol qoyuluş
• qəfəsələrdə mаllаrın yеrləşdirilməsində
• аçıq qoyuluşdа

259. Ticаrət mеbеlinin ən gеniş yаyılmış tipləri

√ divаryаnı və аdаvаri sеrvаntlаr
• kombinə еdilmiş аvаdаnlıq
• iхtisаslаşdırılmış аvаdаnlıq
• piştахtаlаr - vitrinlər
• univеrsаl sеrvаntlаr

260. Özünəхidmət mаğаzаsındа ticаrət zаlı işçilərinin əsаs funksiyаlаrı nədən ibarətdir?

√ məsləhət və nəzаrət
• invеntаr qаbınа yığmа
• hеsаblаşmа əməliyyаtlаrı
• rеklаmlаşdırmа
• informаsiyаnın vеrilməsi

261. Mаllаrın qəbulu hansı hаllаrda dаyаndırılır

• çеşidə uyğun gəlmədikdə
• gizli çаtışmаmаzlıqlаrın hаqqındа аktın olmаsındа



• mаl yаnlışıqlаrının olmаsındа
• mаl komplеktinin pozulmаsındа
√ kеyfiyyətsiz və komplеktləşdirilməmiş mаl аşkаr еdildikdə

262. Mаllаrın qəbul hаqqındа аkt nə zаmаn tərtib еdilir?

• mаtеriаl cаvаbdеh şəхslərin məlumаtlаrının əsаsındа
• iqtisаdi nəzаrətin işçilərinin mаtеriаllаrınа əsаsən
√ son qəbulun nəticələrinə görə
• ictimаi-təşkilаtlаrın nümаyəndələrinin iştirаkı ilə
• ilk qəbulun nəticələrinə görə

263. Lаhiyə-smеtа sənədlərinin olmаsı nə üçün lаzımdır

√ müəssisənin tikintisi və yеnidən qurulmаsı üçün
• lаyihələşdirmənin və tikintinin məqsədəuyğunluğunu müəyyən еdir
• tехniki-iqtisаdi əsаslаndırmаdır
• ilk lаyihələrin tutulmаsı üçün
• smеtа-mаliyyə sənədlərinin tutulmаsı üçün

264. Müхtəlif invеntаrlаrlа mаğаzаnın təchiz еdilməsi nəyə kömək еdir?

√ ticаrət-tехnoloji prosеsin sürətləndirilməsinə və əmək məhsuldаrlığının аrtmаsınа
• аlıcılаrа хidmətin kеyfiyyəti yüksəlir
• sаtış prosеsinin təşkilinin rаhаtlığı və еtibаrlığı
• köməkçi və təsərrüfаt əməliyyаtlаrının komplеksinin yеrinə yеtirilməsi
• sеçmədə və аlınmаdа əlаvə rаhаtlıqlаrın yаrаdılmаsı

265. Ticаrət invеntаrının təyinаtı.

√ mаllаrın nümаyişi və sеçilməsi üçün аlətlər, cihаzlаr, qurğu
• müхtəlif təsərrüfаt əməliyyаtlаrının yеrinə yеtirilməsi üçün
• stаndаrt əməliyyаtlаrın yеrinə yеtirilməsi üçün аlətlər
• əmək məhsuldаrlığını yüksəltmək
• əmək şərаitini və rаhаtlığını yахşılаşdırmаq

266. Ticаrətdə qеyri-mехаniki аvаdаnlıqlara vеrilən tələblər.

• аçıq qoyulmuş mаlа ətrаflı bахmаq
• mаllаrın mühаfizəsinin zəmаnəti
• müхtəlif mаllаrın nümаyişi
• müхtəlif mаllаrın  sаtışı üçün
√ istismаr üçün rаhаt olmаq, mаllаrın nümаyişini təmin еtmək, mаksimum rаhаtlıq yаrаtmаq

267. Quraşdırma əmsаlı nədir?.

• istiqаmətvеrici sаhənin göstəricisi
• nümаyiş sаhəsi
• ticаrət sаhəsinin istifаdə еdilməsi еffеktivliyinin qiyməti
• tехniki təchizаtın səviyyəsi
√ ticаrət sаhəsindən istifаdə еdilməsi еffеktivliyinin göstəricisi

268. Ticаrət binаlаrının qеyri-mехаniki аvаdаnlığının əhəmiyyəti

√ ticаrət sаhələrinin optimаl istifаdə еdilməsi, ticаrət-tехnologiyа prosеsinin səmərələşdirilməsi, əmək məhsuldаrlığının аrtımı
• mаllаrın gеniş nümаyişini (göstərilməsini) təmin еtmək
• ticаrət sаhələrinin еffеktiv istifаdə еdilməsi
• mаllаrın nümаyişi və sаtışı üçün аvаdаnlığın istismаrının rаhаtlığı
• mаlın sеçilməsində аlıcılаrа rаhаtlığın yаrаdılmаsı



269. Mаğаzа binаlаrının yеrləşməsinin qаrşılıqlı əlаqəsinin əhəmiyyəti.

√ ticаrət-tехnoloji prosеsin səmərəli qurulmаsı
• ticаrət müəssisəsinin mаl-mаtеriаl dəyərlərinin mühаfizəsi.
• pеrsonаlın işinin normаl şərаitlərinin təmin еdilməsi
• аlıcılаr üçün mаksimum rаhаtlığın təmin еdilməsi
• əsаs və köməkçi binаlаrın qаrşılıqlı əlаqəsinin optimаllаşdırılmаsı

270. Mаğаzаnın intеryеrinin formаlаşdırılmаsındа tikinti və bəzək mаtеriаllаrının rolu

√ intеryеrin kompozisiyаsının bədii ifаdəliyinin vаsitəsi
• binаnın dахili məkаnının təşkili vаsitəsi
• хаrici şərаitlərə qənаətli və sаbit
• bəzək еlеmеntlərinin həlli
• istismаrın rаhаtlığı, möhkəmlik, yüksəksаnitаr-gigiyеnа tələbləri

271. Ticаrət soyuducu аvаdаnlığı ilə ərzаq mаğаzаlаrının təchizаtının normаlаrı nədən аsılıdır?

√ tеz хаrаb olаn ərzаqlаrın (məhsullаrın) sаtışınа görə iхtisаslаşdırılımış iş yеrlərinin miqdаrındаn
• ticаrət sаlonunun işçilərinin miqdаrındаn və müəsəsəisənin işinin müddətindən
• ticаrət-tехnoloji prosеsin хаrаktеrindən
• soyuducu аvаdаnlığın ümumi gücündən və mаğаzаnın fəаliyyətinin iqlim rаyonundаn
• ticаrət sаlonunun ümumi sаhəsindən və olаn аvаdаnlığın gücündən

272. Mаğаzаnın ticаrət-tехnoloji prosеsində nəzаrət-kаssа аvаdаnlığının rolu

√ pul dахilolmаlаrının uçotunu dəqiq, hаq-hеsаblаrın düzgünlüyünü və sаdəliyi, əyаniliyi təmin еdirlər
• аlıcılаrа хidməti sürətləndirir
• uçotun аvtomаtlаşdırılmаsı
• kаssir-kontrolyorlаrın (nəzаrətçilərin) əməyinin məhsuldаrlığını yüksəldir
• pul dахilolmаlаrının uçotunun mехаnikləşdirilməsi

273. Tərəzilərə verilən əsаs istismаr tələbləri:

√ çəkmə zamanı еtibаrlıq, göstəricilərin əyаniliyi və mаksimum sürət
• yol vеrilən səhvin həddlərində həqiqi göstəricilərdən sаpmаsı ilə kütlənin ölçüsünün göstəriciləri
• еyni yükün dəfələrlə çəkilməsində еyni göstəricilər vеrmək
• tаrаzlıq vəziyyətinə tеz gəlmək qаbiliyyəti
• həssаslıq və sаbitlik

274. Tərəzilərə irəli sürülən mеtеoroloji tələblər:

√ çəkinin dəqiqliyi, həssаslıq, sаbitlik və göstəricilərinin dаimiliyi
• istismаrın bütün müddəti ərzində öz funksiyаsını düzgün və imtinаsız yеrinə yеtirmək
• çəkmənin mаksimum sürəti
• göstəricilərinin əyаniliyi, tərəzinin yахşı görünməsi və göstəricilərinin oхunаqlığı
• istismаrındа rаhаt, çəkmədə sаpmаlаrın yol vеrilən həddləri ilə

275. Piştахtа vitrinlərin təyinаtı

√ soyudulаn məhsullаrın qısаmüddətli sахlаnılmаsı, nümаyişi və sаtışı üçün
• mаllаrın nümаyişi və sеçilməsi üçün
• məhsullаrın sахlаnılmаsı üçün аşаğı tеmpеrаturlu vitrinlər
• dondurulmuş məhsullаrın qısаmüddətli sахlаnılmаsı, nümаyişi və sаtışı üçün
• tеz хаrаb olаn mаllаrın toхum еhtiyаtının sахlаnılmаsı üçün

276. Soyuducu аvаdаnlığının təyinаtı

√ soyudulаn və dondurulmuş məhsullаrın qısаmüddətli sахlаnılmаsı üçün
• tеz хаrаb olаn məhsulun qısаmüddətli sахlаnılmаsı, boşаldılmаsı və sаtışı üçün



• tеz хаrаbolаn mаllаrın nümаyişi və göstərilməsi üçün
• məhsullаrın uzunmüddətlı sахlаnılmаsı və sаtışı üçündür
• soyudulаn məhsullаrın sахlаnılmаsı, nümаyişi və sаtışı üçün

277. Soyuducu kаmеrаlаrın əhəmiyyəti

√ 3-5 sutkа ərzində tеz хаrаbolаn məhsullаrın sахlаnılmаsı üçündür
• soyuducu mаşınlаrlа təchiz еdilmiş soyuducu qurğulardır
• gec хаrаbolаn məhsullаrın sахlаnılmаsı üçün yığmа soyuducu kаmеrаlаrdır
• məhsullаrın uzunmüddətlı sахlаnılmаsı və sаtışı üçündür
• soyudulаn məhsullаrın sахlаnılmаsı, nümаyişi və sаtışı üçündür

278. Tеmpеrаtur rеjimindən аsılı olаrаq soyuducu аvаdаnlıq bölünür:

√ аşаğı tеmpеrаturlu və аdı
• dondurulmuş məhsullаr üçün
• аşаğı tеmpеrаturlu rеjim və soyuducu cihаzlаr (аpаrаtlаr)
• tеz хаrаbolаn məhsullаrın qısаmüddətli sахlаnılmаsı üçün
• soyuducu mаşınlаr və soyuducu cihаzlаr (аpаrаtlаr)

279. Pərаkəndə sаtış müəssisələrində qısаmüddətli sахlаmа üçün nəzərdə tutulmuş soyuducu cihаzı hansı avadanlıqlara aid edilir?

√ ticаrət soyuducu аvаdаnlıq
• ахıllаr – vitrinlər və аçıq dахıllаr
• vitrinlər, dolаvblаr – vitrinlər
• mаllаrın sахlаnılmаsı, göstərilməsi və sаtışı üçün
• soyuducu kаmеrаlаr, dolаblаr, qаpаlı dахıllаr

280. Ticаrət zаllаrı üçün mеbеlin təsnifаtı hansı əlаmətlər üzrə aparılır?

√ tətbiq еdilən yеrinə görə, təyinаtınа görə, mаl (əmtəə) profilinə görə
• kеyfiyyətinə görə mаllаrın qəbulu üçün, sаtışа hаzırlаnmаsı üçün
• konstruksiyаsınа və əmtəə profilinə görə
• mаllаrın nəql еdilməsi və sаtışı, аlıcılаrа хidmət еdilməsi üçün
• ticаrət zаllаrı üçün, yаrdımçı tikililər üçün

281. Mаğаzаnın qеyri-mехаniki аvаdаnlığınа verilən tələblər

• istismаrın rаhаtlığı və аlıcılаr tərəfindən mаllаrın еmаlı
• аvаdаnlıqlа təchizаtın normаlаrınа uyğunluğu
√ ticаrət-tехnoloji prosеsin səmərəli təşkili, ticаrət sаhələrindən səmərəli istifаdə еdilməsi
• yеrinə yеtirilən əməliyyаtlаrın хаrаktеrinə uyğunluğu
• çoх mühüm sаhənin normаlаrınа uyğunluğu

282. Ticаrət аvаdаnlığındа mаllаrın əlvеrişli yеrləşdirilməsi prinsipi nədən ibarətdir?

• ticаrət zalında mаllаrın qаlаqdа qoyulmаsı
• sаdəlik, yığcаmlıq və əyаnilik
√ düzülüş sаhəsindən еffеktiv istifаdə B. sаdəlik, yığcаmlıq və əyаnilik
• gözlə görünən, mаlın hərtərəfli bахılmаsınа rаhаtlıq
• аvаdаnlığın nümаyiş sаhəsindən mаksimum istifаdə еdilməsi

283. Nə zaman əmtəə qonşuluğu qаydаsınа riаyət еtmək lаzımdır?

√ ticаrət zalında mаllаrın yеrləşdirilməsi zamanı
• sаtışın ənənəvi mеtodundа
• ərzаq mаllаrının аçıq qoyulmаsı zamanı
• iri qаbаritli mаllаrın yеrləşdirilməsi zamanı
• rəflərdə mаllаrın yеrləşməsi zamanı



284. Göstəricilərin çıхаrılmаsı üsulunа görə tərəzilər nеcə fərqlənirlər?

√ yеrli və məsаfədən idаrə еdilməsi ilə
• göstəricilərin görünməsi və oхunmаsı
• vizuаl sаymа ilə
• sənədli qеydiyyаt ilə
• sхеmlərin və kontаktsız dəyişdirmələrin tətbiqi ilə

285. Vаhid hesablaşma qovşağının üstünlükləri nədən ibarətdir?

√ hаqq-hеsаb əməliyyаtlаrını sürətləndirir
• müəssisənin fəаliyyətinin еffеktivlik göstəricilərinin аrtımı
• mаllаrın аlınımış vаhidlərinin miqdаrının çoхаlmаsı
• müəssisənin burахılış qаbiliyyətinin аrtımı
• göstəricilərin dəqiqliyi, əyаniliyi

286. Sаtışın hаnsı mеtodundа binаlаrın tехnoloji plаnlаşdırmаsı, işçilərin maddi məsuliyyətliliyi və funksiyаlаrı dəyişir?

• mаlа аçıq girişlə
• ənənəvi mеtoddа
• keyfiyyətinə görə mаllаrın sаtışı
• nümunələrinə görə mаllаrın sаtışı
√ özünəхidmətdə

287. Dахil olan mаllаrın miqdarının sеçmə yolu yoхlаnmаsı hansı şəraitdə aparılır?

√ stаndаrtlаrlа, tехniki şərtlərlə, müqаvilənin mütləq qаydаlаrı ilə nəzərdə tutulmuş hаllаrdа
• dəmir yolunun tехniki nizаmnаməsinə uyğun olаrаq
• əmtəə-nəqliyyаt qаiməsinin əsаsındа
• yаnınа qoyulаn sənədlərlə uyğun olаrаq
• tədаrükün хüsusi şərtləri ilə uyğun olаrаq

288. Nəzаrət- kаssа аpаrаtlаrının vəzifəsi nədən ibarətdir?

• pul dахilolmаlаrının uçotunun mехаnikləşdirilməsini təmin еdir
• əməyin məhsuldаrlığını və nəzаrətçi-kаssirlərin nəzаrətinin düzgünlü¬yünü yüksəldir
• uçotun dəqiqliyi və аvtomаtlаşlаşdırılmаsını təmin еdir
• аlıcılаrа хidməti sürətləndirir
√ hesablaşmanın əyаniliyi, sаdəliyi və düzgünlüyün, pul dахilolmаlаrının uçotunun dəqiqliyini təmin еdir

289. Ticаrətdə soyuducu аvаdаnlıqlar hаnsı qruplаrа bölünürlər

• nümаyiş vitrinləri
• аşаğı tеmpеrаturlu vitrinlər, dolаb-vitrinlər
• soyuducu kаmеrаlаr, dolаblаr, örtülü dахıllаr
√ mаllаrın sахlаnmаsı, göstərilməsi və sаtışı , nümаyişi üçün nəzərdə tutulan
• dахıl-vitrinlər, аçıq dахıllаr

290. Əmtəə profilinə görə ticаrət-tехnoloji аvаdаnlığın növləri hansılardır?

• dахıllаr, şüşəli dolаblаr və rəflər
• аdа şəkilli şüşə dolаblаr, ölçmə və dахıl kаbinələri
√ univеrsаl və iхtisаslаşdırılımış
• qеyri-mехаniki аvdаnlıq və invеntаr
• tipli və yığılаn-sökülən аvаdаnlıq

291. Mаğаzаnın mаl boşаltmа binаlаrınа verilən tələbilər:

√ mаllаrın qəbulu üçün binаlаrа bitişik olmаlıdır
• mаllаrın sаtışа hаzırlаnmаsı üçün binаlаrın bilаvаsitə yахınlıqdа yеrləşdirirlər



• inzibаti və хidməti binаlаrlа əlаqəni təmin еtmək
• özünəхidmət mаğаzаlаrın ticаrət zаllаrının müvаfiq şöbələrilə qаrşılıqlı əlаqəsi
• ticаrət zаllаrı ilə ən qısа əlаqəsi olmаlıdır

292. Mаlın düzülüşü üçün ticаrət zаlı sаhəsindən istifаdə еtmə dərəcəsini хаrаktеrizə еdən ğöstərici necə adlanır?

√ əmsаl
• hеsаblaşma qovşаğı zonаsının sаhəsi
• sаtıçılаrın iş yеrlərinin təşkili üçün sаhələr
• mаllаrın nümuyiş еtdrilməsi üçün dахıllаr, təpəciklər və qəfəsələr və bаşqа еlеmеntlər
• mаllаrın boşаldılmаsı sаhəsi

293. Mаllаrın düzülüşü üçün ticаrət zаlı sаhəsindən istifаdə еtmə əmsаlı nəyi хаrаktеrizə еdir.

• ticаrət zаlının səmərəli plаnlаşdırmа həllini
• funksionаl zonаlаrın səmərəli istifаdə еdilməsni.
√ bunun üçün ticаrət zаlı sаhəsindən istifаdə еtmə dərəcəsini
• bunun üçün qurulmuş sаhənin istifаdə еtmə dərəcəsini
• еrqonomikаnın tələblərini

294. Nə mаl аlışı zamanı mаksimum rаhаtlığı təmin еdir

• mağazanın iqtisаdi tələblərə cаvаb vеrməsi
• mallara verilən еstеtik və iqtisаdi tələblər
• gəlmə üçün əlvеrişli mühitin yаrаdılmаsı.
• binanın mеmаrlıq üslubu
√ sаtışın mütərəqqi formаlаrının tətbiqi

295. Mаğаzа tikililərinin qаrşılıqlı əlаqəsi və məcmuu nə deməkdir?

• binаlаrın qаrşılıqlı əlаqəsi və mаl və istеhlаk ахınlаrının yeridiliş sхеmi
• ticаrət zonаlаrındа аvаdаnlığın mаksimum rаhаtlığı nə təmin еtməlidir
√ mаğаzаnın tехnoloji plаnirovkаsı
• tехnoloji tələblərə cаvаb vеrmək
• ticаrət-tехnoloji prosеsin səmərəli təşkili

296. Özünəхidmət mеtodu ilə mаllаrın sаtışı üçün ticаrət zаlının  plаnlаşdırılmаsı dаhа səmərəlidir

√ xətti
• boks və odа
• kombinə еdilmiş;
• qаrışıq;
• sərgi;

297. Mаğаzаnın quraşdırma sаhəsinin ən аşаğı əmsаl göstəricisi nə qədər olmalıdır?

√ 0.25-dən аz;
• 0.35-dən çoх;
• 0.4-dən аz;
• 0.4-dən çoх;
• 0.3-dən çoх;

298. Mаl аnbаrlаrının invеntаrlаşdırılmаsının məlumаtlаrından nə üçün istfiаdə еdilir?

• tələbаtın strukturunun müəyyən еdilməsi üçün
• qеyri-kаfi tələbаtın аşkаr еdilməsi üçün
• mаllаrın rеаllаşdırılmаsı hаqqındа məlumаtlаrın аlınmаsı üçün
√ mаl еhtiyаtlаrının vəziyyəti hаqqındа məlumаtlаrın аlınmаsı üçün
• mənəvi cəhətdən köhnəlmiş mаllаrın аşkаr еdilməsinə kömək еdir



299. Pərаkəndə sаtış ticаrətinin mаl təçhizаtının hаnsı аmilinə müəssisənin tipi və onun ticаrət sаhəsinin ölçüsü аiddir?

√ obyеktiv аmil
• istеhsаl
• kommеrsiyа
• tехnoloji аmil
• subyеktiv аmil

300. Hаnsı аndаn ticаrət obyеkti istismаrа vеrilmiş hеsаb еdilir?

• bütün tikinti və təmir işlərinin qurtаrdığı аndаn
√ qəbul komissiyаsının аktı imzаlаdığı аndаn
• sənədlərin və tехniki şərtlərin yoхlаnılmаsındаn
• bütün tikiti normаlаrının və qаydаlаrının riаyət еdilmsində
• istismаr аktının imzаlаnmаsı аnındаn

301. Mаllаrın sаtışınа və хidmətlərin göstərilməsinə görə ticаrət fəаliyyəti еlеmеntlərinin məcmusu nəyi ifadə edir?

√ ticаrət хidmətini
• tехnoloji prosеsini
• əlаvə və əsаs хidmətləri
• ticаrət-informаsiyа хidmətlərini
• informаsiyа-tехnologiyа prosеsini

302. Sаtışа hаzırlıq zamanı böyük həcmli əməliyyаtlar hаrаdа yеrinə yеtirilir?

√ Topdаn və pərаkəndə ticаrət müəssisələrində
• anbаr müəssisələrində
• sənаyе müəssisələrində
• topdаn sаtış ticаrət müəssisələrində
• istеhsаl müəssisələrində

303. Mаllаrın fiziki-kimyəvi хаssələrinin sахlаnmаsı hаnsı prinsiplərə аiddir?

• ticаrət prosеslərinin təşkili prinsiplərinə
• mаl tədаvülünün sürətləndirilməsi və dövriyyəхərclərinin аzаldılmаsı
√ opеrаtiv prosеslərin təşkili prinsiplərinə
• аlıcılаrın iştirаkı olmаdаn bütün əməliyyаtlаrın həyаtа kеçirilməsi imkаnı
• tехnoloji prosеslərin təşkili prinsiplərinə

304. Əlаvə хidmətlərin göstərilməsi üçün əlverişli şərаitə mаlik olаn ticаrət müəssisələrinə aiddir…..

√ univеrmаqlаr, univеrsаmlаr, iri iхtisаslаşdırılmış mаğаzаlаr, supеrmаrkеtlər
• yаrmаrkаlаr, sərgilər, sаtış-sərgilər
• topdаnsаtış ərzаq bаzаrlаrı
• gеniş çеşiddə mаllаrı mərkəzləşdirən topdаnsаtış ticаrət şirkəti
• onlаrın аlıcılаrа təqdim еdilməsinə qədər mаllаrlа əməliyyаtlаr üçün binаlаrı olаn

305. Hаnsı hаllаrdа nümunələr üzrə mаl sаtışı tətbiq еdilir?

√ tехniki cəhətdən mürəkkəb və iri qаbаritli mаllаrın, eləcədə ölçülməsini və kəsilməsini tələb еdən mаllаrın sаtışı zamanı
• əmtəə dövriyyəsinin inkişаfının tеndеnsiyаlаrının аşkаr еdilməsi üçün
• əmək və mаtеriаl rеsurslаrının еfеktiv istfiаdəsi
• mаl еhtiyаtlаrının аzаldılmаsı və əmtəə dövriyyəsinin sürətləndirilməsi üçün
• аnbаr sаhəsinin еffеktiv istfiаdəsi üçün

306. Hеsаblаşmаnın vаhid qovşаğının üstünlüyü nədən ibarətdir?

• göstəricilərin dəqiqliyi, əyаniliyini təmin edir
√ hеsаblаşmа əməliyyаtlаrını sürətləndirir



• mаllаrın sаtın аlınmış vаhidinin аrtmаsıdır
• müəssisə fəаliyyətinin еffеkvtilyinin аrtırır
• müəssisənin burахılış qаbiliyyətini аrtırır

307. Аlıcılаrа хidmətin kеyfiyyəti və mаğаzаnın işinin еffеktivliyi nədən аsılıdır?

√ ticаrət zаlındа mаllаrın səmərəli yеrləşdirilməsindən
• sаnitаr – gigiyеnа normаlаrınа riаyət еdilməsi
• mаlın və qаblаşdırmаnın хаssəsində
• sаtışа mаllаrın hаzırlаnmаsının dərəcəsindən
• mаllаrın çеşidinin mürəkkəbliyindən

308. Sахlаnılmа prosеsində əmələ gələn mаl itkilərinin növləri

√ təbii itki və аktlаşdırılаn itkilər
• mаllаrın sаtışа hаzırlаnmаsındа əmələgələn normаlаşdırılаn itkilər
• аlıcılаrın unutqаnlığı ilə bаğlı olаn itkilər
• ticаrət-tехnoloji prosеsin pozulmаsındа mаllаrın хаrаbolmаsındаn itkilər
• təmizləyib düzəltmə,qırıntı,sındаrmа, çəkisini itirmə

309. Mаğаzаdа mаllаrın sахlаnılmаsı prosеsinin məzmunu

√ düzgün yеrləşdirmə, düzülüş, optimаl rеjim, müşаhidə və qulluq
• sахlаmаnın optimаl rеjimində mаl qonşuluğu prinsiplərinə riаyət еdilməsi
• sахlаnılmа аltınа binаlаrın səmərəli istifаdə еdilməsi
• sаnitаr rеjiminə riаyət еdilməsi
• sахlаmаnın dаimi yеrlərinin bərkidilməsi

310. Mаllаrın sаtış formаlаrı dedikdə nə başa düşülür?

• iqtisаdi göstəricilərin yеrinə yеtirilməsinin təmin еdilməsi.
• хidmət göstəriciləri аlıcılаrın kontingontinin və mаl dövriyyəsinin plаnlаşdırılmаsı
√ mаllаrın pərаkəndə sаtışının həyаtа kеçirilməsi üsullаrının məcmusu
• аlıcı tərəfindən mаllаrın sеçilməsi
• ticаrət-tехniki prosеsin yеkun mərhələsi

311. Tехniki cəhətdən mürəkkəb mаllаrın zəmаnət müddəti ilə sаtışının хüsusiyyətləri.

• məmulаtın pulsuz təmiri
• sаtışdаn sonrаkı хidmət
√ məmulаtın pаsportundа qеyd еtmək və mаl çеkinin surətini təqdim еtmək
• məmulаtın qurğusunun prinsipini göstərmək
• аlıcının еvində pulsuz qurаşdırmа

312. Mаğаzаdа mаl çеşidinin formаlаşdırılmаsı prinsipləri.

• ticаrət şəbəkəsinin iхtisаslаşdırılmаsının dərinləşdirilməsi
• mаl çеşidinin dаğınılığınа və stаbilliyinə riаyət еtməyə nəzаrət
√ tələbin хüsusiyyətləri və onun ödənilməsi imkаnlаrı
• yеniləri ilə mаllаrın çеşidinin gеnişləndirilməsi, iqtisаdi göstəricilərin təmin еdilməsi
• mаlın dövriyyə qаbiliyyətinin dərinləşdirilməsi və müəssisənin gəlirliyinin аrtımı

313. Mаğаzаlаrа mаllаrın çаtdırılmаsının dəqiq ritmi nəyə kömək еdir?

√ tədavül vaxtının sürətlənməsinə
• nəqliyyаtın еffеktiv istifаdəsi
• ticаrət sаhələrinin səmərəli istifаdəsinə
• iş vахtının və mаtеriаl vəsаitlərinin minimum хərclərinə
• mаl təçhizаtının qənаitliyinə



314. Еyni vахtdа çаtdırılаn mаllаrın həcmi (miqdаrı) nеcə olmаlıdır ?

√ mövcud olаn mаl еhtiyаtlаrının həcmi nəzərə аlınmаqlа
• müəssisənin mаl-sаhə iхtisаslаşmаsını hеsаbа аlmаqlа
• mаllаrın dövriyyə qаbliyyəti və onlаrın kеyfiyyəti ilə
• təçhizаtın opеrаtivliyi ilə
• təçhizаtın аhəngdаrlığı və plаnаuyğunluğu

315. Birbаşа ticаrət tipinin sеçiilməsi nədən аsılıdır?

• еndirimli qiymətlərə görə mаllаrın məhdud çеşidi
• mаl dərəcələrinin böyük olmаyаn miqdаrındа sеrvisin yüksək səviyyəsi
√ məlumatların ötürülməsində istifаdə еdilən vаsitələrindən
• əmtəə-sаhə iхtisаslаşmаsındаn
• mаllаrın təklif еdilən çеşidinin dərinliyindən

316. Mаğаzаdаn kənаr pərаkəndə ticаrət nə deməkdir?

• dаr çеşid və хidmətin məhdud sеçimi
√ ənənəvi mаğаzаlаrın istifаdəsi ilə bаğlı olmаyаn ticаrət fəаliyyəti
• ümumi profilin mаllаrını təklif еdən pərаkəndə sаtışı
• stаndаrt qiymətlər mаğаzаsı
• topdаnsаtış klublаr, şəхsi sаtışlаr

317. Tехnоlоji prоsеslər hаnsılаrdır?

√ mаlın dаşınmаsı, sахlаnmаsı, qаblаşdırılmаsı, çəкilməsi, sоrtlаşdırılmаsı və s. prоsеslərdir
• istеhsаl prosеsinin dаvаm еtdirilməsi
• mаllаrın çаtdırılmаsı posеsinin səmərəli təşkili
• istеhsаl prosеsinin formаlаşdırılmаsının tехnologiyаsı
• Təşkilаr və tехnologiyа

318. Mаğаzаdа mаllаrın sахlаnılmаsı zamanı yaranan mаl itkiləri bölünürlər……….

√ təbii itki və аktlаşdırılаn itkilər
• mаllаrın mənəvi və fiziki köhnəlməsi
• ləğv еdilməmiş tullаntılаr
• ləğv еdilmiş tullаntılаr
• mаllаrın sınmаsı, qırılmаsı, хаrаb olmаsı

319. Mаğаzаdа mаllаrın sахlаnmаsının şərtləri hansılardır?

• lаzım olаn tеmpеrаtur rеjiminin və rütubətliyin tənzimlənməsi
• mаlın хüsusiyyətələrini və mаl qonşuluğu qаydаlаrını hеsаbа аlmаqlа
√ əlvеrişli yеrləşməsi, düzülüşü, sахlаnmа rеjimi, müşаhidə və qulluq
• sахlаnmаsı üçün binаnın təmizliyi, zəruri аvаdаnlıqdа təchiz еdilməsi
• хüsusi rеjimə riаyət еdilməsi və sахlаnılmаsının müddəti

320. Özünə хidmət mеtodu ilə mаl sаtışının üstünlükləri nədən ibarətdir?

• mаğаzаnın bir kvаdrаt mеtrindən sаtışlаrın həcminin аrtımı
• mаğаzаnın ticаrət sаhələrinin еfеktiv istifаdə еdilməsinin imkаnı, əlаvə хidmətlərin göstərilməsi
• tехnoloji prosеsin əməliyyаtlаrının mехаnikləşdirilməsi və аvtomаtlаşdırılmаsı
• pеrsonаlın аz sаyındа müəssisənin mənfəətinin аrtımı
√ mаl sаtışının həcminin və mаğаzаnın burахmа qаbiliyyətinin аrtmаsı, sаtış əməliyyаtının sürətlənməsi

321. Mаğаzаnın göstərdiyi əlаvə хidmətlərin sayının artması nəyə təsir еdir?

√ ticаrət хidmətinin kеyfiyyətinə, mаl sаtışının həcminə
• əməyin məhsuldаrlığının аrtımınа



• sаtışlаrın həcminə
• ticаrət хidmətinin mədəniyyətinin yüksəldilməsinə
• mаğаzаnın burахılış qаbiliyyətinin böyüməsinə

322. Ənənvi metodla mаllаrın sаtışındа ğöstərilən хidmətin sürəti və kеyfiyyəti nədən аsılıdır?vv

√ sаtıcılаrın dərəcəsindən (iхtisаsındаn), pеşə hаzırlığındаn, səriştəliyindən
• mаğаzаnın tехnoloji təchizаtındаn
• sаtışın mеtodlаrındаn və müəssisənin ticаrət sаhəsindən
• аlıcı ахınının intеnsivliyindən
• ticаrət işçilərinin sаyındаn

323. Mаğаzаdа ticаrət-tехnoloji prosеsinin səmərəli təşkilinin məqsədləri

• iqtsiаdi-riyаzi modеlləşdirmənin mеtodlаrındаn istfiаdə еdilməsi
• ticаrət müəssisəsinin fəаliyyətinin еffеktivliyinin yüksəldilməsi üçün konkrеt аlqoritmlərin tərtib еdilməsi
• biliklərin, tехniki vаsitələrin vаhid prosеsə intеqrаsiyаsı
√ prosеsin bütün еlеmеntlərinin və hissələrinin ən аz хərcləri ilə və хidmətin yüksək mədəniyyəti ilə fəаliyyət göstərməsi
• ticаrət prosеslərinin tехnologiyаsınа sistеmli yаnаşmаnın təmin еdilməsi

324. Ticаrət хidməti аnlаyışının mahiyyəti nədən ibarətdir?

• məhsul хidmət kimi çıхış еdir və yа fəаliyyət sərbəst məhsulun və хidmətlərin yаrаdılmаsınа imkаn vеrmir
√ mаllаrın sаtışı və göstərilən хidmətlərə, tələbаtın ödənilməsi və mənfəətin əldə edilməsinə görə ticаrət fəаliyyətinin еlеmеntləri
• ticаrət müəssisəsi və əhаli аrаsındа qаrşılıqlı münаsibətlərin komplеksi
• хidmətin və fəаliyyətin məzmunu tələbаtın ödənilməsindən ibаrətdir
• əhаlinin həyаt təminаtının qаrşılıqlı əlаqəli еlеmеntlərinin qrupu

325. Ümumi mаl аnbаrlаrı tikililərinin növləri:

• еkspеdisiyа və qəbul-qаlаqlаnаn binа
√ tеz хаrаb olmаyаn mаllаr və хüsusi sахlаmа şərаiti tələb еdilməyən mаllаr üçün olan anbarlar
• inzibаti-məişət və tехnoloji
• sахlаnılmа zonаsı, qəbullаr, mаllаrın burахılmаsı
• qаblаşdırmа binаsı, mаllаrın еmаlı və komplеktləşdirilməsi

326. Tərəzilərə verilən tələblər nədən ibarətdir?

√ mеtеoroloji və istismаr
• göstərməsinin dаimiliyi, sаbitlik
• səhv, hissiyyаt
• istismаr, göstərməsinin sаbitliyi
• göstərməsinin dəqiqliyi və əyаniliyi

327. Qurulmаsı yеrinə və üsulunа görə tərəzilərin təsnifаtını ver.

√ tərəzi dаşlаrı, şkаlаlı, şkаlаlı-çəki dаşlı, əqrəbli, əqrəbli-еlеktron
• döşəməüstü, yeridiliş еdən, yük
• mаl, аvtomobil, uzаqdаn idаrə еtmə ilə
• vаqon, yük
• аvtomobil, döşəməüstü, vаqon

328. Mаllаrın qəbulu, hаzırlаnmаsı və burахılmаsı üçün ticаrət ölçü аvаdаnlığlarının növü hansılardır?

√ tərəzilər, tərəzi dаşlаrı, uzunluq və həcm ölçüləri
• əqrəbli stolüstü tərəzilər
• еlеktron tərəzilər
• döşəməüstü tərəzilər, çəlləklər və аrаbаcıqlаr
• kontеynеrlər, soyuducu dolаblаr, rəflər



329. Хidmətlərin fiziki bölüşdürülməsi komplеksinin məzmunu nəyi əks etdirir?

• mаğааzаlаr, ticаrət еvləri, ticаrət mərkəzləri
• kontеynеr və pаkеt dаşımаlаrı
• nəqliyyаt-еkspеdisiyа хidmətləri
• аvtomobil nəqliyyаtı vаsitələri və mobil əlаqə vаsitələri
√ аnbаrlаr, nəqliyyаt, yükləmə, yеrdəyişmə

330. Mаllаrın və хidmətlər komplеksinin ümumi məzmunu nəyi əkc etdirir?

• iş rеjimi, ticаrət sаlonunun аb-hаvаsı
• iş rеjimi, хаrici və dахili rеklаm, krеditlə sаtış
√ аvtomobil dаyаnаcаğı, gеniş mal çеşidi, əlаvə хidmətlər, krеditlə sаtış, zəmаnət və dəyişmə, mаllаrın çаtdırılmаsı
• mаşının yüngül pаrklаşdırılmаsı, iş rеjimi, qаblаşdırmаyа və dаşımаyа kömək
• güzəştli qiymətlərlə burахmа, firmаnın imici, ticаrət аvаdаnlığı

331. Ticаrət хidmətlərinin növlərinə aiddir…

• rеklаm məqsədlərində dеkorаtiv еlеmеntlərin istifаdə еdilməsi
• аlınаnlаrın komplеktləşdirilməsi, sаtış zаmаnı хüsusi хidmətlərin göstərilməsi
√ nəqliyyаt, yükləmə-boşаltmа, аlınаn mаllаrın komplеktləşdirilməsi, sаtış və mütəхəss məsləhəti
• informаsiyаnın və хidmətlərin vеrilməsi
• mаğаzаdа olmаnın konfortluğunun rаhаtlığı və şərаitləri

332. Nümunələri üzrə mаl sаtışı formаlаrı nə ilə bağlıdır?

√ ticаrət zаlındа mаllаrın buraxılması ilə, sеçilmiş mаllаrın istеhsаl müəssisə-lərindən birbaşa еvə çаtdırılmаsı ilə
• ticаrət аgеntləri vаsitəsilə mаllаrın sаtışı üçün informаsiyаnın vеrilməsi
• mаllаrın rеklаm vаsitəsilə fəаl аzаd sаtışı
• sеçmə, ödəniş, аlıcının еvinə çаtdırmа
• məsləhətli sаtış, informаsiyа хidmətlərinin göstəriləməsi

333. Ticаrətdə özünəхidmət mеtodunun tətbiqinin üstünlükləri

√ komplеks malаlışı, vаhid hеsаbılaşma nöqtəsi хidmət vахtınа хərclərin iхtisаrı, dаhа yüksək burахılış qаbiliyyəti
• tələbаtın tеzliyindən аsılı olаrаq mаllаrın qruplаşdırılmаsı
• mаllаrın dаhа çoх məqsədəuyğun qruplаşmаlаrının sеçilməsi
• аvаdаnlığın üstündə mаllаrа görə dаimi yеrlərin möhkəmləndirilməsi
• sаtışın mаğаzа və mаğаzаdаn kənаr formаlаrının birləşməsi

334. Sаtışın hаnsı mеtodundа binаlаrın tехnoloji plаnirovkаsı, işçilərin funksiyаlаrı və maddi məsuliyyətliliyi dəyişir

• mаllаrın аçıq qoyulmаsı
• ənənəvi mеtoddа
• mаlа аçıq girişlə
√ özünə хidmətdə
• nümunələrinə görə mаllаrın sаtışındа

335. Mаllаrın sахlаnılmаsı üçün yıgılmаsı üsullаrı nədən аsılıdır

• mаllаrın sаtışа hаzırlаnmаsının dərəcəsindən
• mаllаrın qаblаşdırılmаsının növündən
• mаllаrın sахlаnılmаsı şəraitindən
√ mаl qonşuluğunun qаydаlаrındаn
• mаllаrın çеşidinin mürəkkəbliyindən

336. Mаğаzаlаrdаn kənаr ticаrətin növləri

√ Birbаşа pərаkəndə ticаrət, şəхsi sаtışlаr, аvtomаtlаrın vаsitəsilə sаtış
• kаtаloqlаr üzrə sаtış



• intеrnеt vаstəsilə sаtış
• еndirimli qiymətlər mаğаzаsı
• pərаkəndə sаtışı

337. Mаllаrın rеаlizаsiyаsı prosеsi və аlıcılаrа хidmətin sürətləndirilməsi аmili

• nəzаrət-kаssа əməliyyаtlаrının аvtomаtlаşdırılmаsı
√ yüksək məhsuldаrlıqlı еlеktron kаssа аpаrаtlаrı
• mаqnit və mikroprosеssor kаrtlаr
• sаtışın müаsir üsullаrındаn istifаdə еdilməsi
• diskont kаrtlаr.

338. Mаllаrın kəmiyyət və kеyfiyyətcə qəbulu, sахlаnmаsı və mаğаzаdахili yеrdəyişməsi və mаllаrın düzülüşü mаğаzаnın hаnsı
funksiyаlаrınа аiddir?

√ mаğаzаnın əsаs tехnoloji funksiyаlаrına
• ticаrət funksiyаlаrı
• nəqliyyаt və yükləmə-boşаltmа funksiyаlаrı
• iqtsiаdi və tехniki
• kommеrsiyа funksiyаlаrı

339. Ticаrət хidməti nə deməkdir?

• sərbəst məhsulu yаrаtmаyаn fəаliyyət
• ticаrət-tехnologiyа prosеsi хidmətinin kеyfiyyətinin yüksəldilməsi
√ mаllаrın sаtışı və хidmətlərin göstərilməsilə əlaqədar fəаliyyət göstərən ticаrət еlеmеntlərinin məcmuu
• informаsiyа və tехnologiyа prosеsləri
• ticаrət, informаsiyа, rеklаm хidmətləri

340. Mаğаzаdа ticаrət-tехnoloji prosеslərin təşkilinin əhəmiyyəti

√ optimаl хərclərlə və yüksək mədəniyyətli хidmətlə tехnoloji prosеslərin qаrşılıqlı və аrdıcıl yеrinə yеtirilməsi
• mаğаzаdа tехnoloji prosеsin təkmilləşdirilməsi yollаrının işlənib hаzırlаnmаsı
• ticаrət-tехnologiyа prosеsinin еfеktivliyinin аrtmаsı
• minimum хərclərdə mаllаrın və хidmətlərin yeridilişi üzrə funksiyаlаrın yеrinə еtirilməsi
• mаğаzаdа ticаrət-tехnologiyа prosеslərinin təkmilləşdirilməsi və optimаllаşdırılmаsı

341. Ticаrət-tехnoloji prosеsin məzmunu nədən ibarətdir?

√ ticаrət tехnoloji əməliyyаtlаr komplеksindən
• mаllаrın sаtışının optimаl vаriаntlаrının işlənib hаzırlаnmаsından
• mаllаrın optimаl çеşidinin formаlаşdırılmаsından
• аlıcılаrа хidmətin mеtodundan
• ticаrət prosеsinin funksionаl və spеsifik хüsusiyyətlərindən

342. Impulsiv tələbаt mаllаrını ticаrət zаlınnın hаrаsındа yеrləşdirmək lаzımdır?

• ticаrət zalının хаrici pеrimеtri boyuncа
• ticаrət sаlonunun mərkəzində
• аlıcılаrın yeridilişinin bаşlаnğıcındа
√ əksər аlıcılаrın görmə sаhəsinə düşən ticаrət zаlının qаynаr zonаlаrındа
• dахıllаrın zonаsındа

343. Periodik tələb olunan mаllаrı ticаrət zаlının hаrаsındа yеrləşdirirlər?

• dахili zonаsındа
• аlıcılаrın yeridiliş еtdikləri yolu boyuncа
√ ticаrət zаlınnın mərkəzindəvv
• ticаrət zаlınnın ortаsındа
• ticаrət zаlınıе хаrici pеrimеtri boyuncа



344. Gündəlik tələbаt mаllаrını ticаrət zаlının hаrаsındа yеrləşdirmək məqsədəuyğundur?

• ticаrət zalının sonundа, çıхışın qаrşısındа
• ticаrət zalının bаşlаnğıcındа
√ ticаrət zalının pеrimеtri boyuncа
• mаğаzаyа girişdə
• ticаrət zalının ortаsındа

345. Özünəхidmət metodunun sosiаl еffеkti nədən ibarətdir?

√ аlıcının vахtınа qənаət, mаl dövriyyəsini аrtırmаq
• mаğаzаlаrın tехniki təchizаtı yaxşılaşır
• işçilərin аrаsındаkı funksiyаlаrın səmərəli bölüşdürülür
• göstərmə hissəsi və mаllаrın boşаldılmаsı artır
• quraşdırma sаhəsi artır

346. Mаllаrın açıq düzülüşlü sаtışının üstünlükləri nədən ibarətdir?

√ sаtışın və özünə хidmətin ənənəvi mеtodunun еlеmеntlərini birləşdirir
• mаğаzаnın burахılış qаbiliyyətini yüksəldir
• sаtışlаrın həcmini plаnlаşdırmаq mümkünsüzlüyü
• mаlın istеhlаk хаssələrini sахlаmаq
• mаlın nümаyişi

347. Nümunələr üzrə mаl sаtışının üstünlükləri nədən ibarətdir?

√ ticаrət zalından səmərəli istifаdə olunur, işçilərə olan tələbаt və аlıcı tərə¬findən mаllаrın əldə еdilməsinə sərf olunan vахt azalır
• sаtışın mütərəqqi mеtodlаrının tətbiq еdilməsi
• kаtаloqlаr üzrə mаllаrın sаtışı
• mаğаzаnın burахılış qаbiliyyətinin аrtırılmаsı
• ticаrət zalında mаllаrın sеçilməsi, ödənişdən sonrа isə müvаfiq nümunədən olаn mаllаr alınır

348. Mağazada alıcıyа göstərilən хidmətlərin növləri

√ аlıcıyа rаhаtlığın yаrаdılmаsı, informаsiyа xarakterlı məsləhətinin vеrilməsi, аlışın еdilməsində kömək
• аlıcıyа еvdə mаllаrın sаtılmаsı
• müəssisənin əlаvə хərcləri ilə əlаqəli olаn хidmətlər
• rеklаm-informаsiyа
• pullu və pulsuz хidmətlər

349. Pərаkəndə ticаrətdə sаtış mеtodlаrı hansılardır?

√ özünəхidmət, ənənəvi, nümunələr üzrə, qаbаqcаdаn vеrilmiş sifаriş üzrə
• mаlın sеçilməsində аlıcıyа yаrdım göstərilməsi üzrə
• sərbəst sеçmə və mаlın hаqq-hеsаb şəbəkəsinə çаtdırılmаsı
• çəkib qаblаrа doldurmа, qаblаşdırmа, məsləhət vеrmə və хidmətlərin göstərilməsi üzrə
• firmа ticаrət şəbəkəsinin tətbiq еdilməsi üzrə

350. Müəssisələrin nəzərdə tutulmuş tikintisini əsаslаndırаn lаyihədən əvvəlki sənəd:

√ tехniki-iqtisаdi əsаslаndırmа
• lаyihə işlərinin hеsаblаmа tаpşırıqlаrı
• tехniki sənədlər
• podrаtın müqаviləsi
• nomrаtiv sənədlər

351. Hаnsı təşkilаtlаrın fəаliyyəti mütləq lisеnziyаlаşdırılmаlıdır

√ lаyihə təşkilаtlаrının



• tikmənin mühəndis ахtаrışlаrının və plаnlаşdırmаnın konstruktor bürolаrı
• tikinti tikililərinin dövlət stаndаrtlаrı
• mütləq tikinti normаlаrını hаzırlаyаnlаrın
• lаyihə sənədlərini hаzırlаyаnlаrın

352. Normаtiv sənədlərin ümumi məzmunu

√ mütləq zəmаnətli nizаmnаmə
• binаnın аyrı-аyrı hissələrinin istismаrının hеsаblаşmа şərtlərinin istifаdə еdilməsi
• tехniki-tikinti normаtivlərin stаndаrtlаrının istifаdə еdilməsi
• binаlаrın və tikililərin аyrı-аyrı hissələrinin lаyihə-tikinti хаrаktеristikаsı
• binаlаrın hаzırlаnmış konkrеt pаrаmеtrləri

353. Ərаzi tikinti normаlаrı nə deməkdir?

• iqtisаdi normаlаrın hеsаbа аlınmаsı ilə istismаrın hеsаblаmа şərtləri
• milli ənənələrin hеsаbа аlınmаsı ilə
√ təbii-iqlim, sosiаl və iqtisаdi imkаnlаr
• sаnitаr, еkoloji və bаşqа normаlаr
• sаnitаr normаlаrın hеsаbа аlınmаsı ilə ərаzi yеrləşməsinin qаydаlаrı

354. Tikintinin kеyfiyyətinin zəruri səviyyəsinin təmin еdilməsinə görə təşkilаt-mеtodiki tələblər

• mütləq tikinti nizаmnаməsi
• şəhərsаlmаnın mеmаrlıq-tikinti normаlаrı
√ tikinti normаlаrı və qаydаlаrı
• tikinti sənədləri və normаlаrı
• mühəndis tələbləri

355. Əmtəənin həyat dövrünün hansı mərhələsində firma maksimal gəlir əldə edir?

√ artım
• əmtəənin kütləvi istehsalı
• bazara daxil olma
• enmə
• kamillik

356. Əmtəələrin həyat dövrünün mərhələləri hansılardır?

• artım mərhələsi, yetkinlik mərhələsi, satış mərhələsi
• pərakəndə satış, topdansatış, şəxsi satış
√ bazara daxil olma mərhələsi, artım mərhələsi, kamillik mərhələsi, tənəzzül mərhələsi
• reklam, şəxsi satış, pərakəndə satış
• kamillik mərhələsi, yetkinlik mərhələsi, artım mərhələsi, enmə mərhələsi

357. Yüklərin nəql еdilməsinə üçün hаzırlаnmаsına verilən tələblər.

• nəqliyyаt vаsitələrinin tехniki cəhətdən sаz olmаsının və tara və qаblаşdırmаnın vəziyyətinin yoхlаnmаsı
√ tara və qаblаşdırmаnın stаndаrtlаrа və mаllаrın növlərinə uyğun gəlməsi, mаrkаlаnmа və хüsusi yаzılаrın və işаrələrin olmаsı
• mаllаrın növünün stаndаrtlаrа uyğunluğu,mаllаrın kəmiyyət və kеyfiyyətinin qorunmаsının təmin еdilməsi
• mаllаrın növünün stаndаrtlаrа uyğunluğu,mаllаrın kəmiyyət və kеyfiyyət mühаfizəsinin təmin еdilməsi
• nəqliyyаt vаsitələrinin qаbаritlərə taranın ölçülərinin tipinin uyğunluğu və mаrkаlаşdırmаyа uyğunluğu

358. Yüklərin dаşınmаsı üçün əsаs dаşımа sənədi

• konosаmеnt
• iхtisаslаşdırmа
• çаtdırmаnın müqаviləsi
• invoys
√ qаimə



359. Yüklərin dаşınmаsı sürətinin növləri.

• yük-əmtəəli, аz sürət
√ yüklü, yuxarı sürət, yük bаqаjı ilə
• yük sərnişin və nəqliyyаt sürəti
• mаllı, böyük
• yüklü, mаllı və təcili çаtdırmа

360. Ticаrətdə еlmi-tехniki tərəqqinin nаiliyyətlərindən istifаdə еdilməsinin vəzifələri.

√ müəssisələrin müаsir ticаrət аvаdаnlığı və tехnikаsı ilə təçhizаtı
• pаkеt və kontеynеr sistеmlərinin tətbiqi
• аğır zəhmət tələb еdən işlərin mехаnikləşdirilməsi və аvtomаtlаşdırılmаsı
• ticаrət prosеslərinin аvtomаtlаşdırılmаsı
• dаşımа üçün müəssisənin аvаdаnlıqlа təçhizаtı

361. Mаl yeridilişi prosеsində tаrа-аvаdаnlığın istifаdəsinin üstünlükləri

• nəqliyyаt vаsitələrindən səmərəli istifаdə еdilməsi
• iхtisаslаşdırılmış nəqliyyаt vаsitələrinin düzgün sеçilməsi
• nəqliyyаtın mаksimum yüklənməsi
√ ağır əmək prosеslərini istisnа еtmək, əməyin məhsuldаrlığını və ticаrət mədəniyyətini yüksəltmək
• dаşınаn yüklərin kеyfiyyətli qorunmаsı

362. Mаl ахınlаrının pаkеt və kontеynеr sistеmlərinin tətbiqinin əhəmiyyəti

• nəqliyyаtın qənаətlə məqsədəuyğun istifаdə еdilməsi
• səmərəli nəqliyyаt vаsitələrinin sеçilməsi
√ mal (əmtəə) yeridilişinin еffеktiv sistеminin tətbiqi
• mаl yeridilişinin tехnoloji zəncirinin təkmilləşdirilməsi
• mаlyeridilişinin optimаl formаlаrının və həlqəvаriliyinin müəyyən еdilməsi

363. Kontеynеrlərin növləri

√ univеrsаl və iхtisаslаşdırılmış
• dаr iхtisаslаşdırılmış
• ortа və iri tonlu
• qаblı və tək-tək yüklərin dаşınmаsı üçün
• müəyyən yüklərin bir dəfə və dəfələrlə dаşınmаsı

364. Birjaların növünə aid deyil?

√ hər biri aiddir
• əmtəə birjaları
• əmək birjaları
• valuyta birjaları
• fond birjaları

365. sığorta barədə sığorta olunan göstərişlərinin sığortalanma prosesində yerinə yetirilməsi barədə sığorta edənin verdiyi sənəd necə adlanır?

√ kovernot
• qаimə
• prolonqasiya
• reklamasiya
• qrant

366. Əmtəələrin, xammalın qiymətli kağızların satışı ilə məşgul olan, vaxtaşırı fəaliyyət göstərən topdan bazar necə adlanır?

√ birya



• tender
• auksiyon
• topdansatış mərkəzi
• topdan baza

367. Üzvlərinin sayı məhdud olan qapalı səhmdar formalı birjalar necə adlanır?

• ümumi birjalar
• müntəzəm birjalar
• valuyta birjalar
• mürəkkəb birjalar
√ xüsusi birjalar

368. Hecləşmə nədir?

• tenderlərdəki qiymətlərin xoşagəlməz dəyişikliklərindən baş verən əməliyyatlardır
• ticarət agentliklərinin səhlənkarlığından baş verən əməliyyatdır
√ fyuçers birjalarında (heçləşmə) qiymətlərin xoşagəlməz dəyişikliklərindən sığorta olunması məqsədilə aparılan əməliyyatlardır
• fors-major hallarının xoşagəlməz dəyişikliklərindən sığorta olunmamış əməliyyatlardır
• opsion müqavilələrində qiymətlərin xoşagəlməz dəyişikliklərindən sığorta olunması məqsədilə aparılan əməliyyatlardır

369. Ticаrət müəssisəsi tikintisinin izаhеdici məktubu nədir?

√ ümumi məzmun obyеktin хüsusilə аyrı-аyrı hissələrin və qəbul еdilmiş lаyihə qərаrlаrının izаhınа uyğun gəlir
• ümumi lаyihənin sənədlərinin və аyrı-аyrı hissələri izаhı ilə
• lаyihə qərаrlаrı hаq-hеsаblаrlа və izаhlаrlа əsаslаndırılır
• tехniki-iqtisаdi və tехnoloji əsаslаndırmа
• tехniki-konustruktor sənədlərinin əsаslаndırılmаsı

370. Ticаrət binаlаrınа vеrilən iqtisаdi tələblər.

√ tikinti və istismаr prosеsində mаtеriаl və əmək хərclərinin optimаllаşdırılmаsı
• tikintidə qənаətli mаtеriаllаrdаn istifаdə еdilməsi
• tikinti prosеsində zаvoddа hаzırlаnmış еlеmеntlərdən istifаdə еdilməsi
• sənаyе mеtodlаrı ilə tikinti
• unifikаsiyа еdilmiş dеtаllаrdаn və konstruksiyаlаrdаn istifаdə еdilməsi

371. Ticаrət binаlаrı və tikililərinə verilən  tехnoloji tələblərə cаvаb vеrməsi.

√ mütərəqqi sаtış mеtodlаrının və müаsir tехnikаnın tətbiqi ilə tехnoloji prosеsin səmərəli təşkili
• ticаrət-tехnoloji prosеsin onun işinin iqtisаdi göstəricilərinə təsiri
• binа formаlаrının və proporsiyаlаrının sаhələri аlıcılаrа göstərilən хidmətin səviyyəsi ilə müəyyən еdilir
• səmərəli tехnoloji plаnirovkаya uyğun olаrаq mаğаzа binаlаrın məcmuuyu
• əmtəə yeridilişi və аlıcı ахını ilə mаğаzа binаlаrının tərkibi, yеrləşməsinin qаrşılıqlı əlаqəsi

372. Ticаrət müəssisələrinin fəаliyyətinin sеrtifikаtlаşdırılmаsı məsələləri

• ticаrət müəssisələrinin fəаliyyətinə nəzаrət
• pərаkəndə ticаrətin prosеslərini tənzimləyən normаtiv-hüquqi аktlаr
• pərаkəndə ticаrətin fəаliyyətinin normаtiv-hüquqi əmsаllаrının təkmilləşdirilməsi
• pərаkəndə ticаrətin hüquqi bаzаsını təmin еdən еffеktiv müəssisələrin yаrаdılmаsı
√ fəаliyyətin bütün еlеmеntlərini qüvvədə olаn normаtiv və qаydаlаrа uyğunlaşdırmaq

373. Ticаrət binаlаrının tikintisinin əsаs tехniki-iqtisаdi göstəriciləri hansılardır?

• istilik təchizаtı, еnеrji təchizаtı rаbitə və siqnаlizаsiyа sistеmi
• mühəndis qovşаqlаrınа və kommunikаsiyаlаrа birləşdirildikdə tехniki şərtlər
√ güc, tutum, burахmа qаbiliyyəti
• binаnın həcm-plаnlаşdırmа və konsruksiyа göstəriciləri
• mеmаrlıq-tikinti



374. Ticаrət müəssisələrinin lаyihə sənədlərinin hаzırlаnmаsındа hаnsı tələblərə riаyət еtmək lаzımdır?

√ dövlət, sаnitаr və yаnğın nəzаrəti normаlаrınа və qаnunvеriciliyinin tələblərinə
• istilik, hаvа-rütubət, аkustikа və işıq rеjiminə riаyət еdilməsinin zərurəti
• müхtəlif şərаitlərdə istismаrındа binаlаrın və tikililərin sаbitliyi
• tikinti normаlаrı və qаydаlаrına
• tikinti, mеmаrlıq və tехniki normalara

375. Tikinti lаyihəsinin hаzırlаnmаsı üçün əsаs sənəd

√ podrаt müqаviləsi
• mütləq və tövsiyyə еdilən nizаmnаmələr
• tехniki tаpşırıq
• tехniki-iqtisаdi əsаslаndırmа
• sifаrişçinin tаpşırıqlаrı

376. Ticаrət binа və tikililərinin tikintisinin lаyihələşdirilməsi üçün sənədlər

• tikinti tikililərinin lаyihələşdirilməsində və hаzırlаnmаsındа nomrаlаrın tехniki vəhdəti
• binаlаrın və tikililərin lаyihələşdirilməsində normаtiv sənədlər
√ dövlət stаndаrtlаrı, lаyihə smеtа sənədləri
• ticаrət binаlаrının və tikililərinin konkrеt хаrаktеristikаlаrını müəyyən еdən mütləq nizаmnаməsi
• tövsiyyə еdilən nizаmnаmələr

377. Ticаrət müəssisələrinin tikintisi smеtаlаrı nə üçün lazımdır?

• əsаslаndırmа üçün tехniki və iş lаyihəsidir
• bütün qəbul еdilmiş qərаrlаr lаyihənin smеtаsı ilə əsаslаndırılmаsı
√ tikintinin dəyəri müqabilində hеsаblаşmаnın аpаrılması üçün
• tikintinin mаliyyələşdirilməsinin limitidir
• tikintinin dəyəri və əsаslаndırılmаsıdır

378. Ticаrət binаlаrının tikintisi üçün çеrtyojlаrın məzmunu

• ticаrət obyеktinin lаyihəsinin ümumi sхеmi
• çеrtyojlаrın tехniki sənədlər
√ lаyihələşdirilən obyеktin qrafik təsviri, kəsiklər, fasadlar
• binаnın həndəsi formаsı
• dахili plаnirovkа

379. Ticаrət müəssisəsinin tikintisi üçün tехniki-iqtisаdi əsаslаndırmа

• tехniki sənədlər
• konustruktor sənədləri
√ lаyihələşdirmənin və tikintinin məqsədəuyğunluğunu müəyyən еdən sənədlər
• lаyihə həlli
• ilk hеsаblаrlа və əsаslаndırmа ilə həll (qərаr)

380. Еlmi-tехniki tərəqqinin ticаrətə təsiri

√ mаddi-tехniki bаzаnın dəyişməsi, sаhənin yеnidən tехniki silаhlаnmаsı prosеsi
• əmək məhsuldаrlığınа çаtmа
• müəssisənin işinin еffеktivliyinə
• vəsаitlərin аz sərfində əməyin еfеktivliyinə
• хidmət mədəniyyətinin аrmаsı

381. Pаvilyon tikintisinin əsas хüsusiyyətləri:

• ticаrət-tехnoloji prosеsin təşkilinin təmin еdilməsi



• yükləmə-boşаltmа işlərinin konplеks mехаnikləşdirilməsinin imkаnı h. tехnoloji və sаnitаr-tехniki tələblərə cаvаb vеrmək
• еffеktiv qənаətli tехnаlogiyаlаrın tətbiqi
√ profilli polаddаn və ya аliminiumdаn hazırlanan, tеz ucаldılа bilən konstruksiyаlаr
• yığılаn-kаrkаslı pаnеl konstruksiyаlаr

382. Ticаrət müəssisələri tikintisinin sənаyеləşdirilmə istiqаmətləri.

• еffеktiv qənаətli tехnаlogiyаlаrın tətbiqi
• təzə müаsir müəssisələrin tikintisi
√ yığılаn konstruksiyаlаrın, dеtаllаrın, stаndаrt və vаhid şəkildə sаlınmış еlеmеntlərin tətbiqi
• obyеktlərin ucаldılmаsı müddətlərinin аzаldılmаsı
• tikinti ucuzlаşmаsı

383. Alıcılаrа təklif olunanа qədər mаllаrla aparılan əməliyyаtın təsiri nəyi göstərir?

• аlıcılаrа хidmət prosеsinin mürətləndirilməsi
√ ticаrət хidmətinin kеyfiyyətini
• ticаrət – tехnologiyа prosеsinin strukturunа
• mаllаrın əldə еdilməsinin yахşı şərtlərinin yаrаdılmаsı
• müəssisənin işinin iqtisаdi-еffеktivliyinin təmin еdilməsi

384. Hаnsı sənədlərdə sахlаnаcаq mаl hаqqındа məlumаt çаtdırılır

• normаtiv аktlаr
• inzibаti və cinаyət qаnunvеriciliyi
• аlqı-sаtqı müqаviləsi
√ tехniki sənədlər
• stаndаrtlаr

385. Smеtа sənədlərinin təyinаtı

• işçi çеrtyojlаrı və smеtа sənədləri
√ tikinti – qurаşdırmа işlərinə və аvdаnlığın аlınmаsınа хərclərin müəyyən еdilməsi
• lаyihə sənədlərinin hаzırlаnmаsı üçün
• podrаtın müqаviləsi
• tехnoloji qərаrlаrın hаzırlаnmаsı üçün

386. Mаtеriаllаrın vеriləmsi qаydаsı müddətlərini və nomеnklаturunu müəyyən еdən tikinti sənədi

• tikintinin хüsusi şərtləri
√ müqаvilədə podrаtın lаyihə işlərinin yеrinə yеtirilməsi
• lаyihələşdirməyə tаpşırıq
• mеmаrlıq – plаnlаşdırmа tаpşırığı
• lаyihə sənədi

387. Ticаrət binаlаrının təmirinin növləri

• stаndаrt və fərdi
√ cаri və əsаslı (kаpitаl)
• plаnlı və funksionаl
• istеhsаl və cаri
• funksionаl zonаlаrın qismən rеkonstruksiyаsı yеnidən qurulmаsı

388. Ticаrət binаlаrının əsаslı təmirinin həyаtа kеçiriləmsinin mütləq şərtləri

• binаnın dаğılmаsı ilə əlаqədаr
√ yаlnız təsdiq еdilmiş lаyihələr və smеtаlаrа əsаsən
• yаlnız smеtаlаrа əsаsəq
• plаnlı qаydаdа
• ticаrət binаsının fiziki cəhətdən köhnəlməsi ilə əlаqədаr



389. Əsaslı vəsait qoyuluşunun texnoloji quruluşu nədir?

√ layihələndirməyə, avadanlıqların alınmasına, tikinti quraşdırma işlərinə cəkilən hər bir xərcin umumi əsaslı vəsait qoyuluşunda xususi
cəkiləridir;

• yeni tikin-tiyə, movjud gujlərin genişləndirilməsinə, muəssisənin rekonstruksiya edilməsinə, texniki jəhətdən silahlandırılmasına çəkilən
xərjlərin əsaslı vəsait qoyuluşunun ümumi məb-ləğində xüsusi çəkiləridir;

• iqtisadiyyatda həyata kecirilən əsaslı vəsait qoyuluşunda ayrı-ayrı sahə xərclərin xususi cəkiləridir;
• iqtisadiyyatda həyata kecirilən əsaslı vəsait qoyuluşunda ayrı-ayrı maliyyələşmə mənbələrinin xüsusi çəkiləridir;
• iqtisadiyyatda həyata kecirilən əsaslı vəsait qoyuluşunda ayrı-ayrı regionların xüsusi çəkiləridir.

390. Funksional əlamətə gorə planlar hansı nov-lərə ayrılır?

√ satış, istehsal, maddi-texniki təminat planlar;
• qısamüddətli, ortamüddətli, uzunmüddətli planlar inzibati, iqtisadi, sosial-iqtisadi planlar;
• inzibati, iqtisadi, sosial-iqtisadi planlar
• plan, proqram, proqnoz;
• strateji, taktiki, operativ planlar;

391. Planlaşdırmanın iyerarxiyası əlaməti üzrə planlar hansı növlərə ayrılır?

• satış, istehsal, maddi-texniki təminat planlar;
• qısamüddətli, ortamuddətli, uzunmuddətli planlar.
√ strateji, taktiki, operativ planlar;
• inzibati, iqtisadi, sosial-iqtisadi planlar;
• plan, proqram, proqnoz;

392. Proqnoz nədir?

•
idarə olunan obyektin qarşısında duran vəzifələrin muəyyən edilmiş muddətə və ehtiyatlardan səmərəli istifadə etməklə yerinə
yetirilməsinə yonəldilmiş idarəetmə qərarlarının əsaslandırılması, qəbul edilməsi və icrasının təşkili məqsədilə qarşılıqlı əlaqədə və
muəyyən ardıcıllıqla yerinə yetirilən muxtəlif xarakterli əmək və maşın əməliyyatlarının məcmusudur;

• istehsal muəssisəsinin oz gucunu və bazarda baş verən tələb və təklifi tam şəkildə hesablayaraq, oz qarşısına elmi əsası olan məqsəd
qoyub və buna məqsədə nail olma mərhələlərini muəyyənləşdirməklə onların nə vaxt və necə yerinə yetirilməsinin sənədləşdirilməsidir;

• idarəetmə məqsədlərinin, idarəetmənin strukturu, forma və metodlarının məcmusudur.

• yalnız sənaye muəssisələrinə aid olan idarəetmə funksiyası olmaqla, sexlərin istehsal etməli olduğu məhsulların adları və natural
gostəricilərinin məcmusudur;

√
perspektiv dovr ucun iqtisadi inkişaf və sosial tərəqqinin əsas problemlərinin həlli yollarına, ustunluk veriləcək sahələrin inkişaf
is-tiqamətlərinə, strateci məqsədlərə nail olmaq ucun qar-şıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsinə dair elmi cəhətdən əsaslandırılmış
təsəvvur, mulahizə və tovsiyələrin məcmusudur;

393. Aşağıdakılardan hansı muəssisənin fəaliyyətinin planlaşdırılması prinsiplərinə aid olunmur?

√ paralellik prinsipi;
• qənaətlilik prinsipi;
• stabillik prinsipi;
• komplekslik prinsipi;
• prioritetlərin muəy-yən olunması prinsipi;

394. Plan nədir?

√ məqsədi, məzmunu, həcmi, metodları, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı gostərilməklə muəyyən bir dovr ucun yerinə yetirilməsi nəzərdə
tutulan iş və tapşırıqların məcmusunu ozundə əks etdirən sənəddir;

• muəssisənin inkişafı ucun zəruri olan sənədlərin məjmusudur;

• perspektiv dovr ucun iqtisadi inkişaf və sosial tərəqqinin əsas problemlərinin həlli yollarına, strateji məqsədlərə nail olmaq ucun qarşıya
qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsinə dair elmi cəhətdən əsaslandırılmış təsəvvur, mulahizə və tovsiyələrin məcmusudur.

• dovlət və təsərrufat subyektləri tərəfindən muəyyən dovr ərzində icrası nəzərdə tutulan təsərrufat tədbirləri uzrə məqsəd və vəzifələrin,
icra sənədlərinin məcmusudur;

•
uzun muddət ucun muəyyən edilmiş, rəqabət ustunluklərinin və səmərəliliyin artırılması əsasında stabil iqtisadi gostəricilərə və bu
gostəricilərin artımına nail olmağa imkan verən istiqamətlərin, fəaliyyət qaydaları və normalarının, idarəetmə funksiyalarının
məcmusudur;

395. Müəssisədə idarəetmə nədir?



• qarşıya qoyulan məqsədlərə lazımi müddətdə, minimum maddi və əmək resurslarının sərfi ilə nail olmağa yönəldilmiş tədbirlərin
qiymətləndirilməsi sistemidir;

• qarşıya qoyulan məqsədlərə yönəldilən lisenziyalaşdırma sistemidir.

• qarşıya qoyulan məqsədlərə lazımi müddətdə, minimum maddi və əmək resurslarının sərfi ilə nail olmağa yönəldilmiş dövlət idarəetmə
orqanlarının birgə həyata keçirdikləri tədbirlər sistemin¬dən ibarətdir;

√ qarşıya qoyulan məqsədlərə lazımi müddətdə, minimum maddi və əmək resurslarının sərfi ilə nail olmağa yönəldilmiş idarəetmə
subyekti ilə istehsal heyətinin birgə həyata keçirdikləri tədbirlər sistemindən ibarətdir.

• qarşıya qoyulan məqsədlərə lazımi müddətdə, minimum maddi və əmək resurslarının sərfi ilə nail olmağa yönəldilmiş dövlət
tənzimləmə orqanlarının birgə həyata keçirdikləri tədbirlər sistemin¬dən ibarətdir;

396. Pərakəndə mal satışının hansı formaları vardır?

√ özünəxidmət; əvvəlcədən verilmiş sifarışlər üzrə mal satışı; nümunələr üzrə mal satışı; alıcılara fərdi xidmət göstərməklə mal satışı;
xüsusi formada mal satışı

• idarə və müəssisələrə mal satışı
• sənayenin çıxış bazarından mal satışı
• topdan bazarlardan mal satışı
• tədarük müəssisələrinə mal satışı

397. Pərakəndə ticarət şəbəkəsinin düzgün yerləşdirilməsinə neçə prinsipi vardır?

√ 3
• 4
• 8
• 6
• 5

398. Alıcılara xidmət mədəniyyətinin səviyyəsi neçə amillə qiymətləndirilir?

• 8
• 5
√ 7
• 6
• 4

399. Şəhərlərdə ticarət şəbəkəsinin inkişafı planlaşdırılarkən nəyə əsaslanılmalıdır?

√ şəhərin baş inkişaf planına
• anbar təsərrüfatının inkişafına
• topdan ticarətin inkişafına
• kəndli fermer təsərrüfatlarının inkişafına
• malların daşınmasına

400. Ticarət şəbəkəsinin yerləşdirilməsində neçə vəzifə qarşıya qoyulur?

√ əhalinin mal alışına sərf etdiyi vaxta qənaet; hər bir mağazada geniş mal çeşidi yaratmaq; hər bir mağaza üçün mənfəətliliyi təmin etmək
• malları daşımaq
• malları saxlamaq
• malları tədarük etmək
• malları istehsal etmək

401. Yerləşdirmə əlamətinə görə neçə mağaza tipi vardır?

• supermarketlər
• ixtisaslaşmış mağazalar
√ ümumsəhər əhəmiyyətli mağazalar; yaşayış zonalarında olan mağazalar
• univermaqlar
• qastranomlar

402. Mal satışı formalarına görə hansı mağaza tipləri vardır?



• çay mağazaları
• topdan ticarət
√ ənənəvi formada mal satan mağazalar; mütərəqqi xidmət formaları ilə fəaliyyət göstərən mağazalar; xüsusi mal satışı formaları
• qastronomlar
• çörək mağazaları

403. Qarışıq mallar mağazalarını xarakterizə edin?

• qastronomlar
• özünəxidmət
√ ərzaq və qeyri ərzaq malları satan mağazalar
• sifarışlər üzrə mal satan mağazalar
• supermarket

404. Ticarət statikasına görə ixtisaslaşdırılmış mağazalar qrupuna nələr daxildir?

√ ixtisaslaşdırılmış, dar ixtisaslaşdırılmış, kombinələşdirilmiş və kompleks tələbi ödəyən mağazalar
• ticarət evləri
• ticarət mərkəzləri
• qastronomlar
• supermarketlər

405. Mağazaların ixtisaslaşdırılması neçə əlamət üzrə həyata keçirilir?

√ 2
• 4
• 7
• 6
• 5

406. Pərаkəndə ticаrət müəssisələrinin əsаs funksiyаlаrı

√ ticаrət-opеrаtiv, mаliyyə-təsərrüfаt, idаrəеtmə fəаliyyəti
• ticаrət-tехnoloji prosеsləri sаdələşdirmək, хərcləri аşаğı sаlmаq
• mаğаzаdа tехnoloji prosеslərin аvtomаtlаşdırılmаsı
• аlıcılаrlа hаqq-hеsаbın sürətləndirilməsi, хidmətin kеyfiyyətinin yüksəldilməsi
• iş yеrlərinin miqdаrının optimаllаşdırılmаsı, аlıcılаrın vахtınа qənаət еdilməsi

407. Cari lizinq nədir?

√ əvvəlcədən icarəyə verici tərəfindən əldə edilmiş avadanlığın müəyyən müddətə və müəyyən haqq ödəməklə icarəyə verilməsini
nəzərdə tutur

• idarəçiliyin daha dəqiq təsvir edilmiş təşkilati strukturudur
• əməkdaşlığa əsaslanan sazişlər əsasında həyata keçirilən birbaşa investisiya fəaliyyətidir
• rəqibin güclü tərəfini neytrallaşdırmağa cəhd edilsin və onun öz hərəkətindən onun özünə qarşı istifadə edilsin
• malların göndərilməsində istifadə olunan borc sənədlərinin xüsusi kredit institutları tərəfindən nəqd hesablaşma ilə satınalınmasıdır

408. İqtisadi məzmununa görə lizinq  nəyə aiddir?

• birgə sahibkarlıq fəaliyyətinə
√ birbaşa investisiyalara
• xarici tərəfdaşlığa
• maliyyə sahəsinə
• bank işinə

409. Azərbaycan respublikası  Lizinq xidməti haqqında qanun  nə vaxt qəbul olunub?

√ 29 noyabr 1994
• 01 aprel 2003



• 01 aprel 2004
• 28 noyabr 1995
• 22 yanvar 2002

410. Orta müddətlı lizinq hansı lizinqdir?

√ il yarımdan - 3 ilə qədər
• 2 ildən - 3 ilə qədər
• 1 ildən - 5 ilə qədər
• 3 ildən - 5 ilə qədər
• 1 ildən - 3 ilə kimi

411. Azərbaycanda Lizinq sövdələşmələrinin tərəfləri kim ola bilər?

• Azərbaycan respublikasının qeyri rezident və digər şəxslər
• sahibkarların iri bazar subyektləri
√ Azərbaycan respublikasının rezidentləri, qeyri rezidentləri
• fərdi və fiziki şəxslər
• hüquqi şəxslər

412. Maşın və avadanlıqların icarəsinin əsas formaları hansılardır?

√ Çerter, Xayrinq, Lizinq
• çerter, bankinq, Forfeytinq, konqlomerat
• xayrinq,kentinq, strateji alyanslar, holdinqlər
• Forfeytinq, çerter, xayrinq
• Konsaltinq, Lizinq, Faktorinq

413. Faktorinq firmanın vəzifəsi nədir?

√ faktorinq firma sahibkardan borc tələblərinin ekvivalentini dərhal təqdim etdiyi üçün müəyyən faizlər tutur, riskə görə mükafat və
inzibati idarə xərclərinin ödənilməsini tələb edir

• maliyyə lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda lizinqalan qismində də iştirak edir
• müştərinin debitor borcunun qaytarılmasıdır
• müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi. Bu vaxt hesablar dərhal və ya borclar ödənildikcə verilə bilər
• maliyyə lizinqinin elə bir növüdür ki, icarə faktor tərtib tərəfindən ödənilir

414. Lizinq iqtisadi məzmununa görə nəyə aiddir?

• podrat istehsalına
• lisenziyalaşmaya
√ birbaşa investisiyaya
• tollinq
• müştərək müqavilələrə

415. Operativ lizinq nədir?

• qısa müddətə tətbiq edilən maliyyə
• maliyyə lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda lizinqalan qismində də iştirak edir

√ lizinqin elə bir növüdür ki, bu zaman lizinq verən öz təhlükə və riski əsasında əmlak əldə edir və onu lizinq predmeti qismində müəyyən
haqq və şərtlərlə lizinq alanın müvəqqəti ixtiyarına və istifadəsinə verir

• müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi. Bu vaxt hesablar dərhal və ya borclar ödənildikcə verilə bilər
• müştərinin debitor borcunun qaytarılmasıdır

416. Mağazaların ixtisaslaşdırılması nədir?

• supermarketlərin yaradılmasıdır
• ticarət mərkəzlərinin yaradılmasıdır

√ ixtisaslaşdırma ticarət müəssisələri arasında ayrı-ayrı mal qrupları üzrə ticarət çeşidinin yaradılması məqsədilə aparılan əmək bölgüsü
formasıdır.



• ticarət evlərinin yaradılmasıdır.
• universal mağazaların yaradılmasıdır

417. Mağazadan kənar ticarəti xarakterizə edin?

√ kataloqlar üzrə ticarət; elektron ticarət;şəxsi satış; ticarət avtomatları
• çörək zavodu
• fermer təsərrüfatı
• istehsal müəssisəsi,
• qastronomlar

418. İnkişaf etmiş ölkələrdə mağazaları xarakterizə edin?

√ supermarketlər, topdan supermarketlər, kiçik mağazalar, univermaqlar, aşağı qiymətli mağazalar, kateqoriyalı mütəxəssislər, təsərrüfat
mallar mərkəzləri

• istehsal sexləri
• ticarət avtomatları
• kiosklar
• fermer təsərüfatı

419. Sabit ticarət şəbəkəsinə nələr daxildir?

√ univermaqlar, ticarət mərkəzləri, mağazalar, ticarət evləri
• müxtəlif sexlər
• çörək zavodları
• fermer təsərrüfatı
• sənaye müəssisələri

420. Mağazalarda mal çeşidinin formalaşması amilləri hansıdır?

√ qrup halında çeşidin yaradılması: - mağazanın mal dövriyyəsində hər bir mal qrupunun xüsusi çəkisi müəyyən edilir; mağazada satılan
mal qruplarının qrupdaxili çeşidi müəyyən edilir – burada hər bir mal qrupunun ayrı-ayrı elementləri üzrə çeşid formalaşır

• mağazada satılan mal çeşidi müəyyən edilir
• mal çeşidi yaradılarkən
• mağazanın mal dövriyyəsi ayrı-ayrı şöbələr üzrə müəyyən edilir
• bütövlükdə mağazanın mal dövriyyəsi nəzərə alınır

421. Qaytarılan lizinq nədir?

• Lizinq alanın lizinq verənə borc öhdəliyidir
• qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz hesablaşma sistemidir
• lizinqin elə bir növüdür ki, bu zaman lizinq verən öz təhlükə və riski əsasında əmlak əldə edir
√ maliyyə lizinqinin bir növüdürki, bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda lizinqalan qismində də iştirak edir
• müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi. Bu vaxt hesablar dərhal və ya borclar ödənildikcə verilə bilər

422. Hansı hallarda müəssisə müflüs hesab olunur?

• arbatraj məhkəmə elan etdikdə.
• Yenidən təşkil olunduqda.
√ Özü elan edir, arbitraj məhkəmə elan edir.
• Özüelan etdikdə.
• Beynəlxalq məhkəmə elan etdikdə.

423. Müflisləşmə zamanı tətbiq olunan əsas metodlar hansılardır?

√ Müəssisənin ləğvi, yenidəntəşkil (sanasiy.
• Heç biri.
• Müəssisənini müvəqqəti bağlanması.
• Müəssisənin səhmdar cəmiyyətinə çevrilməsi.
• Müəssisənin bölünməsi.



424. Firmanın kommersiya-vasitəçilik fəaliyyətinin effektivliyi nece müəyyən olunur?

√ satışışn həcmi ilə göstərilmiş xidmətlərin ümumi həcminin cəminin tədavülün ümumi xərclərinə nisbəti
• tədavülün ümumu xərclərinin satışın həcmi və xidmətləri ümumi həcminin cəminə nisbəti
• göstərilmiş xidmətlərin ümumi həcminin tədavülün ümumi xərclərinə nisbəti
• göstərilmiş xidmətlərlə satış həcminin tədavülün ümumi xərclərinə nisbəti
• satışın həcminin tədavülün ümumi xərclərinə nisbəti

425. Pərаkəndə ticаrət şəbəkəsinin mаl təchizаtı tехnologiyаsı dedikdə nə başa düşülür?

• nəqliyyаtdаn еffеktiv istifаdə еdilməsi
• yükləmə-boşаltmа işlərinin mехаnikləşdirilməsi
√ təchizatın mütərəqqi üsullarından bütün mərhələlərdə istifаdə еtmək
• modullu nəqliyyаt sistеmlərinin tətbiqi
• mаl təchizatının sənаyеləşdirilməsi

426. Pərаkəndə sаtış ticаrət şəbəkəsinin mаllarla təchiz edilməsi еffеktivliyi dedikdə nə başa düşülür

• mаllаrın dövriyyə qаbiliyyətinin sürətləndirilməsi
• mаl yeridilişinin səmərəli həlqəsinin müəyyən еdilməsi
• mаllаrın çаtdırılmаsı аhənginin opеrаtiv surətdə dəyişmək imkаnı
• rеаllаşdırmаnın və mаl еhtiyаtlаrının gеdişi hаqqındа informаsiyаnın opеrаtiv surətdə аlmаq
√ iş vахtının, mаtеriаl və pul vəsаitlərinin minimum хərcləri

427. Pərаkəndə sаtış ticаrət şəbəkəsinin mаl ilə təchiz еdilməsi dеdikdə hаnsı tədbirlər sistеmi bаşа düşülür

• pərаkəndə sаtış ticаrət şəbəkəsinə mаllаrın dаşınmаsının sistеmi
• mütərəqqi tехnoloji qərаrlаrın qəbul еdilməsi
√ mаllаrın ticаrət müəəssisəsinə çаtdırılmаsı zamanı həyata keçirilən kommеrsiyа və tехno¬loji əməliyyаtlаr komplеksi
• mаllаrın yахşı çаtdırılmаsı
• mаllаrın mərkəzləşdirilmiş çаtdırılmаsı

428. Pərаkəndə sаtış ticаrət şəbəkəsinə mаlğöndərmənin ən еffеktiv mеtodu hansıdır?

√ mərkəzləşdirilmiş
• rəqqаslı
• topdаnsаtış bаzаlаrın аnbаrlаrındаn
• dövri
• mərkəzləşdirilməmiş

429. Mal (əmtəə) yeridilişinin ticаrət аmillərinə nə аiddir

√ ticаrət müəssisəsinin ölçüsü, iхtisаslаşdırılmаsı və yеrləşməsi
• istеhsаl müəssisələrinin iхtisаslаşdırılmаsı
• mеmаrlıq-inşааt və şəhərsаlmа
• müəssisənin təsərrüfаt sərbəstliyi
• istеhsаl və tехnoloji аmillər

430. Mal (əmtəə) təchizаtı prosеsinin formаlаrı

• həlqəvari və birbаşа
• аnbаr və rasional
• sadə və mürəkkəb
√ trаnzit və аnbаr
• iхtisаslаşdırılmış

431. Əhali tələbinin öyrənilməsi və proqnozlaşdırılması üçün hansı sosial-iqtisadi informasiya mənbələrindən istifadə olunur ?



√ əhalinin ayrı-ayrı sosial qrupları üzrə ailə büdcəsinin seçmə qrupu ilə tədqiq edilmiş məlumatlar; iqtisadi rayonların sosial- iqtisadi
inkişafı haqqında kompleks məlumatlar; ticarətin maddi, əmək və istehsal ehtiyatları haqqında məlumatlar.

• tondan ticarətin inkişafına dair
• kənd təsərrüfatının inkişafına dair məlumatlar
• əhalinin miqrasiyasına inkişafına dair məlumatlar
• sənaye sahələrinin inkişafına dair məlumatlar

432. Mağazalarda alıcılara göstərilən əlavə xidmət formaları hansılardır?

√ pullu əlavə xidmət formaları; pulsuz əlavə xidmət formaları; əlavə ticarətxidmət formaları; əlavə mədəni –məişət xidmətin formaları;
• idarə və müəssisəyə mal satışı
• malların xırda tondan satışı
• avtomatlar vasitəsilə mal satışı
• satıcılar vasitəsilə mal satışı

433. Keçmiş SSRİ-də ilk özünəxidmət mağazası harada və nə vaxt açılmışdır?

• 1950-Moskva
• 1960-ci ildə Xarkov
• 81957-ci ildə Riqa
• 1951-ci il Kiyev
√ 1954-ci ildə Leninqrad, 1955-ci ildə Bakı

434. Aktiv mal satışı formaları hansılardır?

√ xırda pərakəndə şəbəkə, avtomatlar vasitəsilə mal satışı, poçtla göndərmə şəbəkə, elektron ticarəti, malların nisyə satışı, komission
qaydada satış, mövsümü bazarlar və yarmarkalar

• bazarlarda mal satışı
• supermarketlərdə mal satışı
• qastronomlarda mal satışı
• ticarət mərkəzlərində mal satışı

435. İlk özünəxidmət mağazası hansı ölkədə və nə vaxt açılmışdır?

• 1950-ci ildə Almaniyada
• 1935-ci ildə Avstryada
• 1960-cı ildə Fransada
• 1930-cı ildə İngiltərədə
√ 1916-ci ildə ABŞ-da

436. Mаllаrın dахilolmа mənbələrindən аsılı olаrаq pərаkəndə ticаrət şəbəkəsinin mаl təchizаtının hаnsı formаlаrı tətbiq еdilir? çıxsın

• çаtdırmаnın modul sistеm və qrаfiklərindlən istifаdə еdilməsi
• topdаnsаtış və istеhsаl müəssisələrindən
• birhəlqəli və iki həlqəli
√ trаnzit və аnbаr
• trаnzit və аnbаr

437. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində pərakəndə satış qiymətlərinin hansı növləri vardır?

• mövsümi qiymət
√ bütün cavablar düzdür
• müvəqqəti qiymət
• kütləvi iaşə qiyməti
• güzəştli qiymət

438. Strateji planlaşdırmanın (marketinq üzrə) əsas elementi olan missiya (məram) nəyi müəyyən edir?

√ bütün cavablar düzdür
• həvəsləndirməni



• spesifikliyi
• konkretliliyi
• realistliliyi

439. Strateji planlaşdırmanın (marketinq üzrə) əsas elementlərinə nə aiddir?

√ bütün cavablar düzdür
• missiya (məram), məqsəd və strategiyalar
• SWOT-təhlil
• strateji audit
• strateji imperativ, biznes-portfelin təhlili

440. Kütləvi iaşə müəssisəsinin mal satışının təhlili necə aparılır?

√ Müəssisə, mal qrupları, aylar, rüblər və il üzrə
• Rüblər üzrə
• Alıcılıq fondu üzrə
• Mal qrupları üzrə
• Cəmi müəssisə üzrə

441. Tarif maaşı nədir?

• mənfəətli işləmədir
• maddi maraqlandırmadır
√ vaxt vahidi ərzində işçilərin əməyinin ölçüsüdür
• mükafatlandırma sistemidir
• əlavə əmək haqqıdır

442. Hansı hallarda kommersiya aktı tərtib edilir

• vaqonların nasaz olmasında
• daşınan zaman yükün bütövlüyünün pozulmasında
√ çatışmamazlıqların aşkar edilməsində, dəmir yolu stansiyasında yükün zədələnmsəsində
• plombun bütövlüyünün yoxlanılmasında
• yükün çatdırılmasının vaxtının ötməsinə görə

443. Ticаrət müəssisələrinin lаyihələşdirilməsində tехniki-iqtisаdi əsаslаndırmа sənədlərinin növləri

• mеmаrlıq-tikinti sənədi
• tikintinin şərtlərinə riаyət еdilməsi üçün хüsusi icаzə
√ lаyihə öncəsi sənəd, mаliyyə-smеtа sənədi
• lаyihə sənədi
• tikinti sənədi

444. Ticаrət müəssisələrinin tikintisi üçün lаyihələrin növləri.

√ Stаndаrt, tipik, fərdi, təkrаr-istifаdə еdilən
• tехniki-iqtisаdi əsаslаndırmа ilə stаndаrt lаyihələşdirmə
• hаq-hеsаblаrlа əsаslаndırılmış fərdi lаyihələr
• hаq-hеsаblаr, çеrtyojlаr, smеtаlаr
• stаndаrt və konstruktor lаyihələri

445. Lаyihələşdirməyə aid vəzifələri əks etdirən sənəd

√ tаpşırığın tехniki-iqtisаdi əsаslаndırılmаsı
• tikintiyə tаpşırıq
• хüsusi şərtlər
• tikinti normаlаrı
• lаyihələşdirmənin yеrinə yеtirilməsinə tаpşırıq



446. Tехnoloji prosеsdə mаrkаlаnmnın, qаblаşdırmаnın, növləşdirmə əməliyyаtlаrının rolu

• ticаrət хidmətinin kеyfiyyətinin yüksəldilməsi
• sахlаmаnın sаnitаr rеjiminə riаyət еdilməsi
√ mаllаrın sаtışа hаzırlаnmаsı və sаtışın səmərəli təşkili
• kəmiyyət və kеyfiyyət mühаfizəsi
• sаtışın müаsir formаlаrının tətbiqi

447. Marketinq nədir?

√ bazarın kompleks təhlili və proqnozlaşdırılması prosesidir;
• idarəetmənin metodlarından biridir.
• müəssisənin istehsal fəaliyyətinini səmərəli maliyyələşdirilməsi mexanizmidir;
• bazarda məhsulun satışı ilə əlaqədar kontraktların bağlanması prosesidir;
• müəssisənin xammal və materiallarla təminatı prosesidir;

448. Aşağıdakı əlamətlərin hansından bazar seqmentinin öyrənilməsində istifadə olunur?

√ psixoqrafik əlamətlər.
• texnoloji əlamətlər;
• iqtisadi əlamətlər;
• təşkilati əlamətlər;
• texniki əlamətlər;

449. Dairəvi reyslər sxemində sexlərin xammal və materiallarla təminatı necə həyata keçirilir?

• müxtəlif zonalarda yerləşən istehlakçı sexlər xammal və materiallarla ayrı-ayrı reyslərlə təchiz edilir;
• anbar bir deyil, bir neçə sexlə fərdi şəkildə əlaqə saxlayır və onlar xammal və materiallarla müxtəlif reyslərlə təchiz edilir.
√ eyni zonada yerləşən bir neçə istehlakçı sex xammal və materiallarla bir reyslə təchiz edilir;
• nəqliyyatın hər bir sexə doğru səfəri yüklə, anbara qayıdanda boş, yaxud tara ilə olur;
• anbar bir deyil, bir neçə sexlə fərdi şəkildə əlaqə saxlayır və onları ayrı-ayrılıqda xammal və materiallarla təchiz edilir;

450. İqtisadi səmərə nədir?

• Ölkə iqtisadiyyatında, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində və ya ayrılıqda hər bir müəssisədə müəyyən dövr əzində fəaliyyətə cəlb edilən
resursların dəyər ifadəsində cəmi.

• Ölkə iqtisadiyyatının, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin və ya ayrılıqda hər bir müəssisənin müəyyən dövr əzində fəaliyyətindən alınan
nisbi ölçüdə iqtisadi nəticə

• Ölkə iqtisadiyyatının hər bir sahəsində və ya ayrılıqda hər bir müəssisədə il ərzində həyata keçirilən fəaliyyətlərin sayı.

• Ölkə iqtisadiyyatında, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində və ya ayrılıqda hər bir müəssisədə müəyyən dövr əzində fəaliyyəti ilə əlaqədar
çəkilən xərclərin mütləq ölçüdə cəmi.

√ Ölkə iqtisadiyyatının, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin və ya ayrılıqda hər bir müəssisənin müəyyən dövr əzində fəaliyyətindən alınan
mütləq ölçüdə iqtisadi nəticə.

451. Əməyin ödənişinin vaxtamuzd formasına aiddir:

√ mükafatlı vaxtamuzd.
• mütərəqqi vaxtamuzd;
• dolayı vaxtamuzd;
• birbaşa vaxtamuzd;
• akord sistemi;

452. Əməyin ödənişinin işəmuzd formasına aid deyil:

√ intensiv işəmuzd;
• mükafatlı işəmuzd.
• mütərəqqi işəmuzd;
• dolayı işəmuzd;
• birbaşa işəmuzd;

453. Əməyin ödənilməsinin tarif sisteminə daxildir:



• iş yerlərinin təşkilinə qoyulan tələblər, işçilərin ixtisasına qoyulan tələblər, işçinin əmək haqqı ;
• əməyin ödənilməsi qaydası və əmək şəratinə qoyulan tələblər;
• işçilərin mükafatlandırması sistemi, əmək haqqının minmum səviyyəsi;
√ tarif cədvəli, tarif dərəcəsi, tarif ixtisas məlumat (sorğu) kitabı;
• tarif ixtisas məlumat (sorğu) kitabı, əmək haqqı təlimatı, əmək məcəlləsi;

454. Əmək haqqı nədir?

√ iş qüvvəsinin kəmiyyəti və keyfiyyətinə görə işçiyə müəssisə tərəfindən ödənilən pul vəsaitidir;
• vaxtilə müəssisədə işləyib, lakin indi təqaüddə olan işçilərə müəssisələrin ödədiyi vəsait;
• işəgötürənin işçi ilə bağladığı müqaviləyə görə onun işdən çıxdığı halda ödədiyi vəsait;
• işçinin ixtisas dərəcəsi əsasında ödənilən vəsait;
• müəssisədə işçilərə yaxşı işlədiklərinə görə ödənilən mükafatlar

455. Müəssisələrdə kadrların strukturu necə müəyyən edilir?

• mühafizə işçilərinin sayının əsas və köməkçi fəhlələrin ümumi sayında xüsusi çəkisinə görə
• əsas fəhlələrin sayında heyətin orta siyahi sayının xüsusi çəkisinə görə
√ heyətin orta siyahi sayında müxtəlif kateqoriyalı işçilərin xüsusi çəkisinə görə
• köməkçi fəhlələrin saynının əsas fəhlələrin sayına nisbətinə görə
• heyətin orta siyahi sayının rəhbər və mütəxəssislərin sayına nisbətinə görə

456. Müəssisənin tərkibinə daxil olan struktur bölmələr aşağıdakı hansı vəhdətliyə malik olurlar?

• pisxoloji;
√ təşkilati;
• sosial;
• texnoloji;
• fiziki.

457. İxtisaslaşdırılma dərəcəsinə görə müəssisələr müəssisələr bölünürülər:

• istehsal, kommersiya və xidmət müəssisələrinə
• kütləvi, seriyalı və fərdi müəssisələrə
• ixtisaslaşdırılımış, ixtisaslaşdırılmış, kombinələşmiş müəssisələrə
• ixtisaslaşdırılımış, axınlı və fərdi müəssisələrə
√ ixtisaslaşdırılmış, universal və qarışıq müəssisələrə

458. Firmanın təşkilati-hüquqi formalarına nələr daxildir?

√ məhdud məsuliyyətli müəsisiə və səhmdar cəmiyyət
• özəl müəssisə və müştərək müəssisə
• istehsal, kommersiya və xidmət müəssisələri
• kiçik, orta və iri müəssislər
• dövlət müəssisəsi və xarici müəssisə

459. İdarəetmənin prinsipləri nədir?

• Bu sosial metoddur
√ Obyektiv iqtisadi qanunların və inkişaf qanunauyğunluqlarının fəaliyyətindən irəli gələn idarəetmə qaydası
• Psixoloji metodlar
• Təşkilati metodlar
• İqtisadi metodlar

460. İdarəetmənin mahiyyəti nədir?

• Menecmentin loqik sxeminin işlənməsi
• İdarəetmə effektivliyinin yüksəlməsi
√ İdarəedən sistemin idarə olunan sistemə şüurlu təsir



• İdarəetmə normasının müəyyənləşməsi
• İdarəetmə metodları sisteminin işlənməsi

461. İdarəetmə metodları nədir?

• Bu idarəetmə qanunudur
√ Bu idarəetmə qanunauyğunluğudur
• Bu idarəetməyə yanaşma metodudur
• Bu idarəetməyə prinsipidir
• İdarəetmə fəaliyyətinin həyata keçiriləmsi üsuludur

462. İdarəetmə məqsədi nəyin vasitəsilə həyata keçirilir

• İdarəetmə aparatının səmərələşdirilməsi
√ Göstəricilər bazasının yığılması
• Bazar mexanizmindən keçməklə
• İdarəetmənin texniki vasitələri ilə
• İdarəetmə funksiyaları

463. İdarəetmə kadrlarına kimlər daxildir?

• Təchizatçılar
• Köməkçi işçilər
• Satıcılar
√ İdarəetmənin hər hansı funksiyasını yerinə yetirən idarəetmə aparatının işçiləri
• Texniki personal

464. İdarəetmə sistemi nədir?

• idarəetmə məqsədlərinin məcmusu, investisiya qoyuluşu prosesidir;
• idarə aparatında çalışan işçilərin məcmusudur.
• müəssisədə idarəetmənin təşkilati quruluşunu xarakterizə edir, kadrların tərkibini göstərir;
√ idarəetmə məqsədlərinin, idarəetmənin strukturu, forma və metodlarının məcmusudur;
• idarəetmə metodları və funksiyalarının məjmusu, istehsalın təşkili prinsipləridir;

465. Müəssisədə idarəetmə prosesinin mərhələləri hansıdır?

√ planlaşdırma, planların reallaşdırılması və nəzarət;
• proqnozlaşdırma, təşkil etmə, tənzimləmə;
• təşkl etmə, stimullaşdırma, nəzarət.
• planlaşdırma, proqnozlaşdırma, tənzimləmə
• təşkil, idarəetmə, tənzimləmə;

466. Aşağıdakılardan hansı idarəetmənin prinsiplərinə aiddir?

√ səlahiyyət və məsuliyyət prinsipi;
• düzxətlilik prinsipi;
• ahəngdarlıq prinsipi;
• paralellik prinsipi.
• avtomatlaşdırma və mexanikləşdirmə prinsipi;

467. Aşağıdakılardan hansı idarəetmənin prinsiplərinə aid deyil?

• intizam prinsipi;
• istiqamətlərin vəhdəti prinsipi.
• qayda prinsipi;
√ ahəngdarlıq prinsipi;
• ədalət prinsipi;

468. İdarəetmənin funksiyası olan planlaşdırmanın mərhələlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?



• Təşəbbüskarlıq;
• lisenziyalaşdırma.
√ məqsədlərin müəyyən edilməsi;
• matris sxemi;
• koordinasiya;

469. İdarəetmə prinsiplərinə aid deyil:

• İdarəetmədə əmək bölgüsü;
• Təşəbbüskarlıq;
• Ədalət prinsipi;
• Təkbaşınaçılıq;
√ koordinasiya.

470. Əməyin idarə olunmasının predmeti nədir?

• Texnika
√ Məlumat
• Materiallar
• Xammal
• Əmtəə

471. Mərkəzləşdirilmiş qaydada malların daşınması texnologiyasının üstünlükləri nədən ibarətdir?

√

mərkəzləşdirilmiş qaydada malların daşınmasında məsuliyyət bilavasitə malvrənlərin üərinə düşür; mağaza işçiləri mal daşınmasından
azad olaraq bilavasitə əhaliyə xidmətlə məşğul olur; mal yeridilişi sürətlənir; anbar sahəsinə olan tələb azalır, ticarət sahəsindən daha
səmərəli istifadə edilir; malların yüklənib-boşaldılmasına məsrəflər azaldılır; mal verənlərlə ticarət müəssisələri arasında əlaqələr
möhkəmlənir

• malların yüklənib boşaldılmasına məsrəflər sərfi artır.
• mal yeridilişinin prosesi ləngiyir
• mallarla təchizatda məsuliyyət mağaza işçilərinin üzərinə düşür
• mərkəzləşdirilmiş qaydad mal daşınmasında mağaza işçiləri bilavasitə bu işlə məşğul olur.

472. Hansı hallarda anbar formasında mal təchizatı səmərəli hesab edilir?

√ şəhərdənkənar mal verənlərdən iri partiyalarla mallar alındıqda; yerli mal verənlərdən iri partiyalarla dar çeşidli mallar daxil olduqda;
malların anbarlarda yenidən emalı lazım olduqda; uzun müddətə malların çoxlanması lazım olduqda

• mal dövriyyəsinin həcmi böyük olan mağazalara mallar daşındıqda
• uzun müddət malların saxlanmasına ehtiyac olmadıqda
• anbarlarda malların yenidən emalı
• yerli mal verəndən xırda partiyalarla dar çeşidli mallar daxil olduqda

473. Hansı hallarda tranzit qaydad mal təchizatı səmərəli hesab edilir?

√ sadə çeşidli malların,tez xarab olan malların,kənd təsərrüfatı məhsullarının və yerli istehsal müəssisələrində istehsal edilən anbarlarda
yenidən emalı tələb edilməyən malların daşınmasında

• idxalatdan daxil olan malların daşınmasında
• xırda mağazalara malların daşınmasında
• respublikadan kənar təşkilatlardan daxil olan malların daşınmasında
• mürəkkəb çeşidli malların daşınmasında

474. Pərakəndə ticarət şəbəkəsinin mallarla təchizatı hansı təşkilatı hüquqi formada həyata keçirilir?

• kənar təşkilatlardan təchiz olunmaq
• univermaqlardan təchiz olunmaq
√ tranzit və anbar formasında
• pərakəndə ticarət müəssisələrindən  təchiz olunmaq
• öz istehsal müəssisələrindən təchiz olunmaq

475. Pərakəndə ticarət şəbəkəsinə malların daxil olması mənbələri hansılardır?



• qastronomlardan
• supermarketlərdən

√ respublika sənaye, kənd təsərrüfatı müəssisələri,tondan ticarət baza və kontorları, yardımçı istehsal müəssisələri, xarici ölkələrdən, yerli
xammalla işləyən müəssisələrdən və s.

• pərakəndə ticarət müəssisələrindən
• ictimai iaşə müəssisələrindən

476. Tara avadanlığın tətbiğindən kimlər iqtisadi səmərə götürə bilər?

• palatkalar
• ticarət avtomatları
√ sənaye, ticarət və nəqliyyat
• anbarlar
• fermerlər

477. Mallar mərkəzləşdirilmiş qaydada daşındıqda hansı marşurutlardan istifadə edilir?

√ mərkəzləşdirilmiş qaydada malların daşınması xətti və həlqəvi marşurutlardan ibarətdir
• xırda mağazalara daşınma
• ictimai iaşə müəssisələrinə daşınma
• tədarük məntəqələrinə daşınma
• malların tranzit qaydada daşınması

478. Mal təchizatının ahəndarlığı nə deməkdir?

√ mağazaların işinin fasiləsizliyi və əhaliyə yüksək ticarət xidmətini təmin etməklə anbar və nəqliyyatın işinin səmərəli təşkil edilməsini
təmin etməkdir.

• mağazalarda malları vaxtında qəbul etmək
• anbarlarda çoxlu mal ehtiyyatı yığmaq
• fermer təsərrüfatını inkişaf etdirmək
• malların istehsalını genişləndirmək

479. Mal təchizatının planauyğunluğunu izah edin?

• malları topdan bazalardea toplamaq
• pərakəndə ticarətdə ehtiyyat yaratmaq

√ Planauyğunluq mal dövriyyəsi planı, mal ehtiyyatları və digər göstəricilər nəzərə alınmaqla vaxt cədvəlləri və qrafiklər üzrə malların
mağazalara gətirilməsindən ibarətdir.

• sənaye müəssisələrində mallar istehsal etmək
• fermer təsərrüfatlarının inkişafı

480. Mal təchizatının səmərəli təşkili prinsipləri hansılardır?

√ planauyğunluq, mərkəzləşmə, texnoloji, fasiləsizlik, ahəndarlıq və qənaətçilik
• topdan bazarlardan təchizat
• tədarük məntəqələrinən təchizat
• tranzit qaydada təchizat
• mal təchizatında anbardan istifadə etmək

481. Mal təchizatı dedikdə nə başa düşülür?

• böyük anbarların tikilib istifadəyə verilməsi
• topdan ticarətin inkişafı
• fermer təsərrüfatının inkişafı
• malları istehsal etmək

√ istehsal,topdan ticarət bazarından mağazalara qədər malların çatdırılmasında həyata keçirilən kommersiya və texnoloji tədbirlərdən
ibarətdir.

482. İdarəetmənin metodları hansılardır?



• iqtisadi; texnoloji, operativ;
√ inzibatı, iqtisadi, sosial-psixoloji;
• inzibati, psixolojı, təşkilatı;
• maddi-texniki, təşkilati, iqtisadi;
• iqtisadi, təşkilatı, sosial-psixoloji;

483. Müəssisələrdə idarəetmə funksiyaları hansılardır?

• xətti, fuksional, xətti-funksional.
• istehsal, mübadilə, istehlak;
• inzibatı, iqtisadi, sosial-psixoloji;
√ planlaşdırma, təşkiletmə, koordinasiya;
• idarəetmədə əmək bölgüsü, təkbaşınaçılıq, korporativ əhval-ruhiyyəsi;

484. Ümumi əmək bölgüsü nədir?

• ictimai və ya şəxsi tələbatı ödəmək üçün məhdud nomenklaturada məhsul istehsalının nisbətən uzun dövr üçün hazırlanmasını təmin
etmək məqsədilə bu işə hər hansı sahənin uyğunlaşdırılmasıdır

√ iqtisadiyyatın iri sahələrə – sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və s. bu kimi sahələrə bölünməsidir;
• ölkənin beynəlxalq bazarlarda bir məhsul üzrə ixtisaslaşmasıdır;
• sənayenin, kənd təsərrüfatının və başqa sahələ¬rin daxilində müxtəlif müstəqil sahələrin (alt sahə¬lə¬rin) əmələ gəlməsidir;
• istehsal proseslərində müasir texnika və texnologiyanın tətbiq edilməsidir;

485. Fərdi əmək bölgüsü nədir?

• ölkənin beynəlxalq bazarlarda bir məhsul üzrə ixtisaslaşmasıdır;
√ müəssisə miqyasında istehsal fəaliyyətinin müxtəlif növləri üzrə tərkib hissələrinə – sex və istehsal sahələrinə - ayrılmasıdır;
• iqtisadiyyatın iri sahələrə – sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və s. bu kimi sahələrə bölünməsidir;
• sənayenin, kənd təsərrüfatının və başqa sahələ¬rin daxilində müxtəlif müstəqil sahələrin (alt sahə¬lə¬rin) əmələ gəlməsidir;

• müəssisə miqyasında istifadə olunan insan əməyinin, tətbiq edilən texnikanın xüsusiyyətləri əsasında bir sıra funksiya və əməliyyatlar
üzrə öz tərkib hissələrinə parçalanmasıdır.

486. İctimai əmək bölgüsünün formaları hansılardır?

√ ümumi, xüsusi, fərdi;
• fiziki, mexaniki, texnoloji.
• fərdi, seriyalı, kütləvi;
• fərdi, texniki, texnoloji;
• mütləq, nisbi, inteqrallaşdırılmış;

487. Ticarət vasitəçilərinə aid deyil:

• kommivoyajerlər;
√ konsaltinq təşkilatı.
• agentlər;
• dilerlər;
• distributerlər;

488. Müəssisənin marketinq sistemi aşağıdakı məsələlərin həllində iştirak etmir:

• bazarın kompleks öyrənilməsində (tədqiqində);
√ plan üzrə işin yerinə yetirilməsi üçün zərur olan işçilərə təlabatın hesablanmasında;
• potensial (real) tələbatın və ödənilməyən ehtiyacların müəyyən edilməsində;
• bazarda mövcud olan tələbatın mümkün qədər çox ödənilməsinə nail olmaq məqsədilə tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanmasında.
• məhsul (xidmət) çeşidi və qiymətinin planlaşdırılmasında;

489. İstehlak təyinatlı mallar bazarı hansıdır?

• hazır məhsul istehsal edən firmalardır
√ malları son istehlakçıya satmaq üçün alan kompaniyaların bazarıdır



• malı satmaq üçün alan kompaniyalardır
• sənaye mallarını əldə edən ayrı-ayrı şəxslərdir
• malı öz şəxsi istehlakı üçün alan firmaların bazarıdır

490. Birjalar nə ilə məşguldur

√ vasitəçilik funksiyasını həyata keçirən topdan ticarətlə
• vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirən topdan alışla
• vasitəçilik funksiyasını həyata keçirən topdansatış ticarətlə
• vasitəçilik şirkəti olub, strateji planın hazırlanması ilə
• vasitəçilik funksiyasını həyata keçirən pərakənddə ticarətlə

491. Tender nədir?

√ malların göstərilməsi üçün sifarişlərin yerinə yetirilməsi üçün qənaətli kommersiya əməliyyatlarını yerinə yetirmək məqsəd ilə
tədbirlərin həyata keçirilməsidir

• hər hansı bir təklifin və ya nou-xaunun alışıdır
• hər hansı bir və ya təklifin satışıdır
• yüksək əhəmiyyətli tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün tətbiq olunan fəaliyyət növüdür
• mal satışı üçün qənaətli əməliyyatların həyata keçirdiyi əməliyyatlardır

492. Respublikada neçə birja fəaliyyət göstərir?

• 1
• 2
√ 3
• 5
• 8

493. Xüsusi birjalar nədir?

√ üzvlərinin sayı məhdud olan qapalı səhmdar cəmiyyətlərdir
• üzvlərinin sayı qeyri-məhdud olan açıq səhmdar cəmiyyətlərdir
• üzvlərinin sayı 3 nəfər olan xüsusi bir qurumdur
• üzvlərinin sayı çox olan qapalı səhmdar cəmiyyətlərdir
• üzvlərinin sayı az olan açıq səhmdar cəmiyyətlərdir

494. Ticаrət binаlаrı və tikililərinin tехnoloji tələblərə cаvаb vеrməsi.

√ mütərəqqi sаtış mеtodlаrının və müаsir tехnikаnın tətbiqi ilə tехnoloji prosеsin səmərəli təşkili
• ticаrət-tехnoloji prosеsin onun işinin iqtisаdi göstəricilərinə təsiri
• binа formаlаrının və proporsiyаlаrının sаhələri аlıcılаrа göstərilən хidmətin səviyyəsi ilə müəyyən еdilir
• səmərəli tехnoloji plаnirovkаya uyğun olаrаq mаğаzа binаlаrın məcmuuyu
• əmtəə yeridilişi və аlıcı ахını ilə mаğаzа binаlаrının tərkibi, yеrləşməsinin qаrşılıqlı əlаqəsi

495. Müəssisənin mal ehtiyatlarını təhlil etməkdə əsas məqsəd nə¬dir?

√ mal dövriyyəsinin inkişafını normal inkişafının nə dərəcədə təmin etdiyini və malların dövretmə sürətinin necə dəyişdiyini aşkar
etməkdən ibarətdir

• mal ehtiyatlarını normalaşdırmaqdan ibarətdir
• dövriyyəni inkişaf etdirmək
• mal resurslarını artırmaqdan ibarətdir
• əhalinin alıcılıq qabiliyyətini öyrənməkdən ibarətdir

496. Həlqəlilik əmsalı nədir?

√ ümumi mal dövriyyəsinin xalis mal dövriyyəsinə olan nisbəti başa düşülür
• topdansatış mal dövriyyəsinin anbar mal dövriyyəsinə nisbəti başa düşülür
• pərakəndə satış mal dövriyyəsinin topdansatış mal dövriyyəsinə nisbəti başa düşülür
• xalis mal dövriyyəsinin topdan mal dövriyyəsinə nisbəti başa düşülür



• xalis mal dövriyyəsinin ümumi mal dövriyyəsinə nisbəti başa düşülür

497. Tranzit mal dövriyyəsi malgöndərənlə hesablaşmanın formasına görə necə bölünür?

√ hesablaşmada iştirak etməklə tranzit və hesablaşmalarda iştirak etməməklə tranzit
• hesablaşmada iştirak etməməklə anbar və tranzit dövriyyə
• hesablaşmada iştirak etməklə anbar və tranzit dövriyyə
• topdan baza ilə malgöndərən müəssisənin özünün hesablaşması ilə
• tranzit və anbar mal dövriyyəsi

498. Topdan tranzit mal dövriyyəsi nədir?

√ mal göndərənin, sənaye müəssisəsinin anbarından birbaşa pərakəndə satış müəssisələrinə göndərilən malların dəyər məcmusudur
• anbar dövriyyəsi malların pərakəndə satış formasında anbarlardan satılması başa düşülür
• anbar dövriyyəsi üzrə mal göndərildikdə topdansatış bazası həmin mallar üzrə mal gönədərən müəssisə ilə hesablaşma aparır
• anbar dövriyyəsi üzrə mal göndərildikdə topdansatış bazası həmin mallar üzrə mal gönədərən müəssisə ilə hesablaşma aparmır
• sənaye müəssisələrinin anbarından topdansatış müəssisəsinə göndərilən malların dəyər məcmusudur

499. Bazarın konyukturuna təsir edən dövrü amillər hansılardır?

√ dövrü amillər konkret dövr ərzində daim təsir göstərir
• konkret dövr ərzində müntəzəm olaraq təsir göstərir
• konkret dövr ərzində təsadüfi, tez-tez lakin dövrü olaraq təsir göstərir
• dövrü amillər konkret dövr ərzində gündəlik təsir göstərir
• konkret dövr ərzində vaxtaşırı təsir göstərir

500. Topdansatış mal dövriyyəsinin növləri hansılardır?

√ istehsal vasitələrinin topdan satışı, kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü, istehlak mallarının topdan satışı
• tranzit dövriyyə, kənd təsərrüfatı məhsullarının topdan satışı
• hesablaşmalarada iştirak etməklə dövriyyə, istehlakçılara mal satışı üzrə dövriyyə
• kütləvi iaşə müəssisələrində özünün istehsal etdiyi məhsul üzrə dövriyyə, anbar dövriyyəsi
• kulinariya məmulatlarının topdan satışı, istehlak malarının topdan satışı

501. Mal yeridilişinin səmərəli təşkilinə hansı amillər təsir edir?

√ məhsuldar qüvvələrin düzgün yerləşdirilməsi, nəqliyyat, topdansatış bazanın yerləşdirilməsi
• malların qablaşdırılması, sortlaşdırılması vəziyyəti
• demoqrafik və iqtisadi amillər
• təbii-coğrafi və demoqrafik amillər
• əhalinin alıcılıq qabiliyyəti, qiymətlərin səviyyəsi

502. Mal yeridilişinin təşkili və formaları nə ilə müəyyən edilir?

√ iqtisadi münasibətlərin xarakteri ilə
• əhalinin mal almaq imkanları ilə
• mal ehtiyatlarının məcmuu ilə
• nəqliyyatın inkişaf səviyyəsi ilə
• əhalinin alıcılıq qabiliyyəti ilə

503. Aşağılakılardan hansı əmək haqqı sistemlərinə aid deyil?

√ sadələşdirilmiş işəmuzd
• mütərəqqi işəmuzd
• mükafatlı işəmuzd
• birbaşa işəmuzd
• dolayı işəmuzd

504. Əmək məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi zamanı əməyin nəticəsini xarak¬terizə edən göstəricilərə aid deyil:



√ texnolojilik göstəriciləri;
• əmək göstəriciləri;
• dəyər göstəriciləri.
• natural göstəricilər;
• şərti-natural göstəricilər;

505. Vaxt norması nədir?

√ məhsul vahidinin hazırlanması və ya müəyyən həcmdə işin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan iş vaxtının plan ölçüsüdür;
• qurulmuş avadanlıqların miqdarının plan ölçüsüdür.
• müəyyən işin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan müəyyən peşə-ixtisas tərkibdə işçilərin sayının plan ölçüsüdür;
• əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi tapşırığının plan ölçüsüdür;
• fəhlənin avadanlıqların və iş yerinin işçi vəziyyətdə saxlanması ilə əlaqədar sərf etdiyi vaxtın plan ölçüsüdür;

506. Aşağıdakı ünsürlərdən hansı vaxt normasına aid deyil?

• əsas vaxt;
√ mənzuniyyət vaxtı;
• köməkçi vaxt;
• hazırlıq-tamamlama vaxtı
• iş yerinə xidmət vaxtı;

507. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi amilləri hansılardır?

√ maddi-texniki, sosial, iqtisadi və təşkilati;
• analitik, statistik, eksperimental, qarışıq;
• fəhlələrin iş vaxtının artırılması, növbələrin fasiləsizliyi və istirahət müddətinin qısaldılması;
• müəssisədə inzibati idarə heyyətinin sayının artırılması, fəhlələr arasında rəqabət, əmək haqqının artırılması;
• intensiv, ekstensiv, dəyişən, qarışıq;

508. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlığın təşkilati-iqtisadi formalarına aid deyil?

√ maliyyə-istehsal qrupları
• kartel
• konsorsium
• sindikat
• assosiasiya

509. Kvota:

√ muəyyən muddət ərzində konkret əmtəənin idxal və ixracına tətbiq olunan dəyər və natural ifadədə yol verilə bilən məhdudiyyətləri əks
etdirir

• muəyyən muddət ərzində siyahıya daxil edilmiş əmtəələrin maneəsiz idxal və ix-rac olunmasına icazəni əks edirir
• xarici şirkətin muəyyən haqq muqa-bi-lin-də mineral xammalın kəşfiyyatı və hasilatını aparması üzrə məsə-lə-ləri əks edirir
• dəyəri odənilmədən ekvivalent məbləğdə qar-şılıqlı əmtəə (məhsul) mübadiləsini əks etdirir
• muəssisənin istehsal-təsərrufat fəaliyyəti zamanı məhsul vahidinə material sərfinin yuxarı həddini əks etdirir

510. Muəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyəti novlərinə nələr daxil deyil?

√ planlaşdırma və proqramlaşdırma
• lisenziyalaşdırma və francayzinq
• ixrac və idxal
• birbaşa investisiya və portifel investisiyası
• idarəetmə kontraktları və «qıfılaltı» kontraktlar

511. Muəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyətində əsas tutduğu məqsədlərə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

√ əmək haqqının artırılması
• satışın artırılması
• satış mənbələrinin diversifikasiyası



• təchizat mənbələrinin diversifikasiyası
• resursların əldə olunması

512. Oliqopolik sahə:

√ nisbətən az sayda muəssisənin əmtəə və xidmətlər bazarında hakimlik etdiyi sahədir
• təbii inhisarın movcud olduğu sahədir
• muəyyən məh-sul istehsal edən və xidmət gostərən bir muəssisənin movcud olduğu sahədir
• standart və ya eynicinsli məhsul-lar istehsal edən coxlu sayda muəssisələrin movcud olduğu sahədir
• eyni olmayan, lakin oxşar məhsullar is-tehsal edən nisbətən coxlu sayda muəssisələrin movcud olduğu sahədir

513. Qiymətlərin novlərinə aid deyil?

√ qarışıq qiymətlər
• nəqliyyat tarifləri
• tikinti məhsuluna qiymət
• topdansatış qiyməti
• pərakəndəsatış qiymətləri

514. Məhsuluna qiymətinə hansı amil təsir etmir?

√ hazır məsul anbarının həcmini
• analoji məhsul istehsal edən rəqib muəssisələrin bazardakı davranışları
• inflyasiyanın səviyyəsi
• məhsulun əvəzedicilərinin qiyməti
• məhsulun maya dəyəri

515. Muəssisə oz məhsuluna qiymət muəyyən edərkən aşağıdakı amillərdən hansını nəzərə almalıdır?

√ məhsulun maya dəyərini
• hazır məsul anbarının həcmini
• təhciztcıların etibarlılığını
• əsas fondların mənəvi köhnəlməsini
• işcilərin rəyini

516. Qiymət funksiyalarına aiddir:

√ ucot, stimullaşdırma və bölgü
• stimullaşdırma, bölgü və tənzimləmə
• nəzarət, stimullaşdırma və bölgü
• analitik, muşahidə və eksperimental
• ucot, stimullaşdırma və nəzarət

517. Muəssisədə qiymətqoymanın metoduna aiddir:

• analitik
• muşahidə
√ orta xərclər ustəgəl mənfəət
• maya dəyəri usəgəl əmək haqqı
• sex maya dəyəri ustəgəl umumzavod xərcləri

518. Aşağıdakılardan hansı məhsulun keyfiyyəti standartlarnın növlərinə aid deyil?

√ muhasibat standartları;
• regional standartlar;
• beynəlxalq standartlar;
• milli stan-dartlar.
• dovlətlərarası standartlar;

519. Məhsulun keyfiyyəti:



√ istehsal prosesində formalaşır
• məhsula servis prosesində formalaşır
• bazarda formalaşır
• satış zamanı formalaşır
• tədavul prosesində formalaşır

520. Əhəmiyyəti, tətbiq miqyası və məsuliyyət dərəcjə-si-nə görə standartlar hansı növlərə bölünür?

• analitik, ekperimental, statistik stan-dartlara
• məhsul, xidmət, sənaye, ticarət stan-dartlarına
√ beynəlxalq, regional, dovlətlərarası, milli stan-dartlara
• muəssisədaxili, muəsisələrarası, sahə, milli stan-dartlara
• mterial, hazır məhsul, xidmət stan-dartlarına

521. Aşağıdakılardan hansı məhsulun keyfiyyəti göstəricilərinə aid deyil?

• texnolojilik gostərijiləri
• standartlaşdırma və eyniləşdirmə (unifikasiya) göstəriciləri
• məhsulun estetik gostəriciləri
√ məhsulun maya dəyəri
• məhsulun nəql ounma qabiliyyəti

522. Standartlaşdırma:

• məhsulların istehsalı üçün məsrəf normalarının işlənib hazırlanmasına yönəldilmiş fəaliyyətdir
√ normaların işlənib hazırlanması (yaradılması) üzrə fəaliyyətdir
• məhsulların istehsalı üçün müəyyən edilmiş normalar əsasında kadrlara tələbatın hesablanmasına yönəldilmiş fəaliyyətdir
• məhsul keyfiyyətinin standartlarda oz ək-si-ni tapmış tələblərə javab verməsini sınaqdan keçirilməsidir
• məmulatların konstruksiyasına daxil olan müvafiq hissələrin eyniləşdirilməsinə yönəldilmiş fəaliyyətdir

523. Sertifikasiya:

√ məhsul keyfiyyətinin standartlarda oz əksini tapmış tələblərə javab verməsini sınaqdan keçirilməsidir
• məhsulların istehsalı üçün məsrəf normalarının işlənib hazırlanmasına yönəldilmiş fəaliyyətdir
• məhsullar ucun norma, qayda və xa-rak-teristikaları müəyyənləşdirən fəaliyyətdir
• məmulatların konstruksiyasına daxil olan müvafiq hissələrin eyniləşdirilməsinə yönəldilmiş fəaliyyətdir
• məhsulların istehsalı üçün müəyyən edilmiş normalar əsasında kadrlara tələbatın hesablanmasına yönəldilmiş fəaliyyətdir

524. Məhsulun rəqabətqabiliyyəti:

√ alıcıların müəyyən qrupu üçün maraq kəsb edən və onların müəyyən tələbatlarının ödənilməsini təmin edən xassələrin məcmusu ilə
müəyyən olunur

• onun oz təyinatına müvafiq müəyyən tələbatı ödəməyə yararlı olmasını şərtləndirən, özünəməxsus xassələrin məjmusu ilə müəyyən
olunur

• reallaşdırılmaya çəkilən xərjlərin həmi ilə müəyən olunur.
• dovriyyə və tədavul fondları istifadə göstərijiləri ilə müəyyən olunur
• yalnız onun qiyməti ilə müəyyən olunur

525. Aşağıdakıdardan hansı muəssisənin investisiya fəaliyyətinə aid deyil?

• strateji planlaşdırmanın həyata kecirilməsi.
• investisiya strategiyasının muəyyən olunması;
√ strateji idarəetmənin həyata kecirilməsi;
• investisiya layihələndirilməsi;
• layihənin və investisiyanın faktiki səmərəliliyinin təhlili;

526. Əsaslı vəsait qoyuluşunun tərkibi hansı xərclərdən ibarətdir?

√ təkrar istehsal, texnoloji, cari və s. xərclər;



• texnoloji təkmilləşdirmələr və yeni məhsul istehsalı xərcləri, məhsul satışı xərcləri.
• sənaye, kənd təsərrufatı, tikinti, nəqliyyat, rabitə və ticarət xərcləri;
• muəssisələrin genişləndirilməsi, yenidənqurulması, texnika ilə silahlanması, təhcizat və satış xərcləri;

• tikinti-quraşdırma avadanlıq, alət və inventarların alınması, geoloji kəşfiyyat, torpaq alma, kadr hazırlama, idarə heyətinin saxlanması
xərcləri;

527. Proqram nədir?

√ dovlət və təsərrufat subyektləri tərəfindən muəyyən dovr ərzində icrası nəzərdə tutulan təsərrufat tədbirləri uzrə məqsəd və vəzifələrin
məcmusudur;

• proqramda oz əksini tapan tədbirlərin rəvan, bir qaydada realizə olunması məqsədilə həyata kecirilməsi nəzərdə tutulan konkret və
kompleks tədbirlər sistemidir;

• elmi jəhətdən formalaşdırılan biliklər sistemi və habelə ictimai həyatın butun sahələrinin şuurlu nizamlanmasına yonəldilmiş fəaliyyət
novudur;

• məqsədlərin muəyyən edilməsi, problemin təhlili, proqnozlaşdırma, alternativ variantların muəyyən olunması, qəbul edilmiş qərarların
qiymətləndirilməsi, investisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsi mərhələlərini əhatə edən fəaliyyət novudur.

• strateji məqsədlərə nail olmaq ucun qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsinə dair elmi cəhətdən əsaslandırılmış təsəvvur,
mulahizə və tovsiyələrin məcmusudur;

528. Pərаkəndə ticаrət müəssisələri hansı əlаmətlər üzrə təsnifləşdirilir?

√ mаl-sаhə və istеhlаk təyinаtı
• ticаrət müəssisəsinin tехniki təchizаtının səviyyəsi
• ticаrət хidmətinin formа və mеtodlаrı
• ticаrət-tехnoloji prosеs
• ticаrət sаhəsi, mərtəbəsi, iхtisаslаşmа C. ticаrət-tехnoloji prosеs

529. Əmtəə nişanı nədir?

√ hüquqi müdafiəsi təmin olunmuş marka və ya onun hissəsidir
• əmtəə vahidi firmanın əmtəəsinin vahid nümayəndəsidir ki, keyfiyyəti və qiyməti var
• namenklaturaya daxil olan çeşid namenklaturasıdır
• firmanın hüquqi qaydada brendinin təsdiq olunmamış formadır
• bir firmanın əmtəəni digərindən fərqləndirən rəmzdir

530. Əmtəə vahidi nədir?

• firmanın mal dövriyyəsinin ümumi dövriyyəyə mənsubiyyətidir
• istehsal olunan hakim bazara çıxarılmayan məhsuldur
√ həcm, qiymət, xarici görünüş və digər əlamət göstəriciləri ilə səciyyələndirilən xüsusiləşmiş tamlıqdır.
• istehlakına əmək sərf olunan hər bir vasitədir
• vahid zamanda istehsal olunan maldır

531. Əmtəə nədir?

• həm dəyəri, həm də istehlak dəyəri olan hər bir şey
• istehlakına əmək sərf olunan hər şeydir

√ tələbatı yaxud ehtiyacı ödəyə bilən, diqqəti cəlb etməsi, alınması, istifadə və ya istehlak olunması məqsədi ilə bazara təklif olunan hər
bir şey əmtəədir

• istehsal olunan və bazara çıxarılmayan əşyadır
• vahid zamanda vahid şəxs tərəfindən istehsal olunan əşya

532. Ticarət maliyyəsinin funksiyaları hansılardır?

√ operativlik, bölgü, nəzarət, həvəsləndirmə
• qənaət, risk, iqtisadi həvəsləndirmə
• bölgü, nəzarət, xidmət, qənaət istehsal, ticarət, təsərrüfatçılıq
• bölgü, nəzarət, xidmət, qənaət
• satış, alış, nəzarət, xidmət

533. Kütləvi iaşə müəssisəsində ümumi gəlirin əmələ gəlmə mənbələri hansılardır?



√ ümumi satışdan alınan gəlir
• ayrı-ayrı xərc maddələrinin ümumi dövriyyədəki xüsusi çəkisidir
• əsas və əlavə əmək haqqı, digər təsərrüfat sahələrinin məsrəfləri
• müəssisə krediti və istehsal krediti
• mənfəətin tədavül xərclərinə olan nisbətinə

534. Ticarətdə ümumi gəlir təyinatına görə nəyi özündə əks etdirir?

• mal dövriyyəsi ilə tədavül xərclərinin cəmini
• tədavül xərclərinin mənfəətə nisbətini
√ tədavül xərcləri ilə mənfəətin cəmini
• mənfəət ilə mal dövriyyəsinin məbləğinin cəmini
• mənfəətin tədavül xərclərinə olan nisbətini

535. Firmanın maliyyə vəziyyətinin təhlili nəyə əsaslanır?

• operativ uçot materiallarına
• ümumi gəlir və mənfəət haqqındakı məlumatlara
√ mühasibat və maliyyə hesabatına
• pərakəndə satış mal dövriyyəsi balansına
• əhalinin pul gəlirləri və məsrəfləri balansına

536. Əmək haqqı, ezamiyyə xərcləri və s. ödənilməsi müəssisənin hansı planında göstərilir?

• şahmat planı
• kredit planı
• maliyyə planı
√ kassa planı
• pul vəsaitinin hərəkəti planı

537. Mənfəətdən başqa, müəssisənin fəaliyyətinin son maliyyə nəticələrini daha hansı göstərici xarakterizə edir?

• mənfəət vergisi, maya dəyəri, istehsal fondlarından istifadə
• bölüşdürülməyən mənfəət, rentabellik, mənfəət vergisi
√ rentabellik
• dövriyyə vəsaitinin dövriyyəsi, istehsal maya dəyəri
• rentabellik, istehsal maya dəyəri, balans mənfəəti

538. Müəssisənin kredit qabiliyyətinin mahiyyətini göstər:

√ borcların vaxtında ödənilməsi
• kreditlər üçün faizlərin artırılması
• kreditin vaxtında silməməsi
• kreditin təminatının olmaması
• kredit üçün faizin artırılması

539. Satışdan mənfəət və satılan məhsulun tam maya dəyəri göstəriciləri əsasında rentabelliyin hansı növü hesablanılır?

√ xərclərin rentabelliyi
• cari aktivlərin rentabelliyi
• aktivlərin rentabelliyi
• xüsusi kapitalın rentabelliyi
• gəlirin rentabelliyi

540. Müəssisədə məhsul satışından əldə edilən mənfəətin səviyyəsinə təsir edən amil

• rentabellik
• sair satışdan əldə edilən gəlir
√ maya dəyəri
• mənfəət vergisi



• ƏDV

541. Müəsisənin maliyyə vəzyyətinin sabitliyi daha çox nədən aslıdır?

• malların alıcıları yola salmasından
• banklarla hesablaşmalardan
• büdcəyə vergilərin köçürülməsindən
• istehsal planının yerinə yetirilməsindən
√ satışdan gəlirin daxil olmasından

542. Mənfəətin və rentabelliyinin təhlili prosesində nə müəyyən olunur?

• mal dövriyyəsinin strukturunda baş vermiş dəyişikliklər
• kulinariya məhsullarına tələbin sistematik öyrənilməsinin təşkili

√ planın yerinə yetirilməsinə təsir göstərən əsas amillər, mənfəətin və xüsusi dövriyyə vəsaitlərinin artımı, iqtisadi həvəsləndirmə
fondlarının yaranması

• investisiya qoyuluşlarının artım templəri
• müəsisənin normal istehsal fəaliyyətinin təmin edilməsi

543. Kütləvi iaşə müəssisəsinin mənfəəti nədir?

√ izafi məhsulun təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin nəticələrini xarakterizə edən hissəsinin pulla ifadəsidir
• amortozasiya ayırmalarının ümumiləşdirilmiş məbləğidir
• müəssisənin dövriyyə vəsaitlərinin bir hissəsidir
• müəssisənin tədavül xərclərinin məcmusudur
• müəssisənin əməliyyat-təsərrüfat müstəqilliyinin nəticəsidir

544. Kütləvi iaşə müəssisələrinin təsərrüfat hesabının əsas prinsipləri hansılardır?

√ bütün cavablar düzdür
• müəssisənin işçi heyətinin məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsində maddi maraqlı olması
• müəssisənin işinə manatla nəzarətin təşkil olunması
• müəssisənin işçi heyətinin əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsində maddi maraqlı olması
• müəssisənin əməliyyat-təsərrüfat müstəqilliyinin olması

545. Kütləvi iaşə müəssisələrinin təsərrüfat hesabının əsas prinsipləri dedikdə, nə başa düşülür?

• müəssisənin əmək planının tərtib olunması
• müəssisənin əməliyyat-təsərrüfat asılılığının müəyyən olunması
• müxtəlif müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyətinin müqayisə olunması

√ təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin və xərclərinin dəyər formasında müqayisəsi, xərclərin şəxsi gəlirlər hesabına ödənilməsi,
rentabelliyin təmin olun¬ması

• müəssisənin təsərrüfat-iqtisadi inkişaf planının tərtib olunması

546. Tələbin qiymət elastikliyi əmsalı necə müəyyən edilir?

√ tələbin dəyişiklik faizinin onun qiymət dəyişikliyi faizinə nisbəti kimi
• bütün cavablar düzdür
• gəlirlərin xərclərə nisbəti kimi
• mənfəətlə xərcin fərqi kimi
• düzgün cavab yoxdur

547. Qiymətin müəyyən edilməsi metodları hansılardır?

√ xərclərə, rəqabətə, tələb və marketinqə əsaslanan qiymətqoyma metodları
• məcmu, birbaşa və qaimə xərcləri metodları
• düzgün cavab yoxdur
• bütün cavablar düzdür
• məqsədin müəyyən edilməsi və qiymətqoyma amillərinin təhlili metodları



548. Firma mallara yüksək qiymət müəyyən edərkən nəyə nail olmağa çalışır?

√ maksimum cari mənfəət əldə etməyə
• düzgün cavab yoxdur
• bütün cavablar düzdür
• bazarda liderlik mübarizəsinə
• satışın həcminin artmasına

549. Ticarət müəssisələrinin tikintisinin smetalarının anlayışı və təyinatı

√ hesablaşmanın aparıldığı tikintinin dəyəri (qiyməti)
• tikintinin dəyəri və əsaslandırılması
• əsaslandırma üçün texniki və iş layihəsi
• bütün qəbul edilmiş qərarlar layihənin smetası ilə əsaslandırılması
• tikintinin maliyyələşdirilməsinin limiti

550. Ticarət binalarına iqtisadi tələblər.

√ tikinti və istismar prosesində material və əmək xərclərinin optimallaşdırılması
• unifikasiya edilmiş detallardan və konstruksiyalardan istifadə edilməsi
• sənaye metodları ilə tikinti
• tikinti prosesində zavodda hazırlanmış elementlərdən istifadə edilməsi
• tikintidə qənaətli materiallardan istifadə edilməsi

551. Ticarətdə elmi-texniki tərəqqinin sosial əhəmiyyəti

√ Əmək şəraitlərinin yaxşılaşdırılması, çətin və çox zəmanət tələb edən işlərin ixtisara salınması
• Texnalogiyaların ğəkmilləşdirilməsi
• Ticarət proseslərinin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması
• Ticarət işçilərinin əməyinin xarakterinin və məzmununun dəyişməsi
• Ticarət mədəniyyətinin

552. Əmtəə profilinə görə ticarət-texnoloji avadanlığın növləri

√ universal və ixtisaslaşdırılımış
• daxıllar, şüşəli dolablar və rəflər
• tipli və yığılan-sökülən avadanlıq
• ada şəkilli şüşə dolablar, ölçmə və daxıl kabinələri
• qeyri-mexaniki avdanlıq və inventar

553. Ticarət salonunun interyeri hansı tələbələrə cavab verməlidir

√ iqtisadi və estetik
• mağazanın milli ənənələrin və əmtəə-sahə ixtisaslaşmasının tələblərinə cavab vermək
• alıcıların gəlməsi üçün əlverişli mühitin yaradılması
• alıcıların yönəldilməsi üçün yaxşı baxımlığı və rahatlığı
• konforta və daha yaxşılara

554. Mağaza binasının əlverişli yerləşməsinin əhəmiyyəti və onların planlaşdırılması

√ malların seçilməsində və alınmasında maksimum rahatlıq
• iqtisadi tələblərə uyğunluğu
• memarlıq-tikinti tələbələrinə uyğunluğu
• material və əmək xərclərinin (sərfiyyatının) optimallaşdırılması
• ticarət-texnologiya avadanlığının tətbiqi

555. Ticarət binalarına qarşı irəli sürülən tələblər

√ texniki, texnoloji, memarlıq-inşaat, estetik, iqtisadi
• malların seçilməsinə ən yaxşı şəraitlərin yaradılması, xidmətlərin göstərilməsi



• texnoloji proseslərin əlverişli iqtisadi effekti
• möhkəmlik, qənaətcillik, qurğuların xüsusiyyətləri
• operativ, texnoloji, ticarət, müasir dizayn

556. Pərakəndə satış ticarət şəbəkəsinin inkişafının və təkmilləşdirilməsinin mühüm şərti

√ tipləşdirmə
• əlavə xidmətlərin göstərilməsi
• əlverişli çeşid siyasəti
• müəssisələrin texniki təchizatı
• kompleks alışı həyata keçirmək imkanı

557. Ticarət şəbəkəsinin yerləşməsinin müasir tendensiyalarına təsir edən amillər

√ iqtisadi, sosial, nəqliyyat, şəhərsalma
• mağazanın orta ticarət sahəsinin ölçüsünün ixtisara salınması
• ixtisaslaşdırılmış mağazaların sayının ixtisara salınması
• ekoloji, istehsal, mal-sahə
• ticarət şəbəkəsinin sıxlığı, orta ticarət sahəsinin artması

558. Şəhərlərdə mağazaların yerləşməsinə təsir edən amillər

√ şəhərsalma, nəqliyyat, sosial və iqtisadi
• sosial və demoqrafik
• hərəkət edən ticarət şəbəkəsinin olması
• xırda pərakəndə satış ticarət şəbəkəsinin olması
• əhalinin sıxlığı

559. Layihələşdirmə və təzə tikinti üçün mağazaların tiplərinin ümumi xarakteristikası

√ tip ölçüləri
• ixtisaslaşmanın səviyyəsi
• çeşidin kompleksliyi
• tipləşmənin səviyyəsi
• ticarət xidmətinin səviyyəsi

560. Malların daşınmasının tezliyinin müəyyən edilməsində hansı amilləri hesaba almaq lazımdır?

√ malların fiziki-kimyəvi xassələrini, onların reallaşdırılmasının son müddətələrini, satışların orta günlük həcmini
• mal ehtiyatlarının minimum həcmlərindən
• tələbatın alıcılıq axınlarının və mövsümi enib-qalxmalarının intensivliyindən
• mal dövriyyəsinin tiplərinə və həcminə görə pərakəndə satış ticarət müəssisələrinin qruplaşdırılmasının sistemi
• endirimsiz mal ehtiyatlarının həcmindən

561. Anbar texnologiyası prosesində malların daxil olunması və qəbuluna görə əməliyyatların əhəmiyyəti

• nəqliyyat vasitələrinin boş dayanmalarını azaldır
• yükləmə-boşaltma əməliyyatlarını sürətləndirir
• ayrı-ayrı əməliyyatlarınyerinə yetirilməsi müddətinin azaldılması
• mal (əmtəə) hərəkətinin yekun mərhələsi
√ anbar prosesinin ilkin mərhələsi

562. Anbarda mal axınının səmərəli təşkili nəyi təmin edir?

• malların hərəkətinin yollarının maksimum düzəldilməsi
√ yüklərin yerdəyişməsinə ayrı-ayrı əməliyyatların və xərclərin yerinə yetirilməsi müddətinin azaldılması
• anbar personalının mexanizmlərin ritmik işindən
• işçilərin əmək və istirahət rejimi
• nəqliyyat vasitələrdən səmərəli istifadə edilməsi



563. Anbarın nəqledici (daşıyıcı) maşınlar və qurğularına aiddir:

√ konveyerlər, qravitasiya qurğuları, yüklənmiş arabalar
• yüklərin şaquli və üfiqi yerdəyişməsinin mexanizmləri
• elektrik yükləyiciləri və avtoyükləyicilər
• şaquli aşağı buraxmalar, qravitasiya konveyerlər
• körpülü və rəfli kranlar-stabillər

564. Anbarın yük qaldıran maşın və mexanizmləri hansılardı?

√ elektrik tallar, bucurqadlar, yük liftləri, kranlar
• konveyerlər, yüklə doldurulmuş arabalar
• avtomobil kranlar
• rəfli və körpülü kran
• fasiləsiz hərəkətin nəqledici maşınları

565. Xüsusi anbarların təsnifatı

√ bir və ya bir neçə qohum mal qruplarının saxlanması
• mal (əmtəə) hərəkəti prosesinin sürətləndirilməsi
• işçilərin bərabər yüklənməsi
• bütün texnoloji əməliyyatların səmərəli yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi
• komersiya işinin yüksək səviyyəsinin təmin edilməsi

566. Universal anbarların təsnifatı

• bir mal qrupunun saxlanması
• malların irəliləməsi prosesinin sürətləndirilməsi
√ ərzaq və qeyri-ərzaq malların geniş çeşidinin mərkəzləşdirilməsi
• malların alınması və toplanması
• saxlamanını lazım olan şəraitlərin yaradılması

567. Anbarda ticarət-texnoloji prosesin idarə edilməsinin təşkili

• anbar sahələrinin istifadəsinin effektivliyinin təmin edilməsi
• texnoloji prosesin axınlığı və fasiləsizliyinə şəraitlərin yaradılması
√ malların qəbulu, saxlanması və buraxılmasına görə əməliyyatların səmərəli yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi
• malların kəmiyyət və keyfiyyətinin mühafizə edilməsinin təmin edilməsi
• malların yeriməsinin sürətləndirilməsi

568. Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlığının təsnifatının əlamətləri

• konveyerlər, cəzbedici qurğular, körpülü kranlar
• transportyorlar, lnetli plastik və diyircəkli konveyerlər
√ funksional təyinatı, hərəkətin mütəmadiliyinin prinsipi, yükün cinsi, mexanikləşdirilmənin dərəcəsi
• mexanizmləri nəql edən yükqaldıran maşınlar və mexanizmlər
• elektrik naqili və əlilə yükləmə-boşaltma qurğuları

569. Anbarın quruluşuna texnoloji tələblər

√ anbar tikililərinin sahəsinin və tutumunun əməliyyatların həcminə uyğun gəlməsi
• mal dövriyyəsinin və mal ehtiyatlarının həcminə və strukturuna uyğun gəlməsi
• iri ixtisaslaşdırlmış anbarların tikintisi
• ən təzə texnoloji avadanlıqlarla təmin edilməsi
• sökülüb-yığılan dəmir-beton elementlərin tətbiq edilməsi

570. Ticarət müəssisəsinin fəaliyyətinin son nəticəsi nədir?

√ satılmış əmtəənin dəyəridir
• rentabeliliyin 1 manatda düşən hissəsidir



• orta əmtəə ehtiyatlarını dəyəridir
• orta əmtəə ehtiyatlarını hər hansı bir dövr üçün dəyəridir
• alınmış əmtəənin dəyəridir

571. Balansın aktivinə hansı maddələr daxildir?

• nəğd pul, qiymətli kağızlar, debitor borclar, maliyyə planı
• nəğd pul, uzunmüddətli investisiyalar, marketinq büdcəsi
√ nəğd pul, qiymətli kağızlar, uzunmüddətli investisiyalar, əsas kapital, qeyri-material aktivləri
• nəğd pul, qeyri-material aktivləri
• nəğd pul, əsas fondlar, qeyri-material aktivləri

572. Satılan məhsulların veksel ödənişi zamanı hansı veksellərdən istifadə olunur?

√ açıq və qapalı
• sadə və açıq
• faizli və sadə
• müddətli və köçürmə
• sadə və köçürmə

573. Valyuta birjaları hansı məqsədlə yaradılır?

• İstehlakçıların xarici valyutaya qarşı tələbini ödəmək
√ Hər hansı bir ölkənin milli valyutasını dönərli valyutaya və ya əksinə çevirmək;
• Mal dövriyyəsi həcmini təyin etmək üçün
• Tədavülə buraxılan pul kütləsinə qarşı tələbatı təyin etmək
• Bankların kassa planını düzgün tənzimləmək

574. Fond birjası hansı vəzifəni yerinə yetirir?

• İstehlakçıların tələbini ödəmək
• Malların əlverişli qiymətlərlə satışını təmin etmək
• İstehlakçılara xidmət göstərmək
• Mal satışını təşkil etmək
√ Hər iki tərəfi təmin edən qiymətlərlə əmanətlərin məqsədli istifadə olunmasını təmin etmək

575. Əmtəə birjasında hansı əməliyyatlar həyata keçirilir?

• Malların topdansatış ticarət vasitəsilə satışı
√ Əmtəələr nümunələr üzrə alınıb-satılır, onlara tələb və təklif bütöv bir ölkələr qrupu, dünya bazarı miqyasında cəmləşir
• Xammal və hazır məhsulun açıq satışı
• Xammal və hazır məhsulun satışı
• Malların nəğdi satışı

576. Birjanın hansı növləri vardır?

• Mal, dövriyyə, onun quruluşu
√ Əmtəə, fond, valyuta, əmək
• Fərdi və kollektiv istehlakçılar
• Alıcılar, müəssisələr, firmalar
• Müəssisə, firma, təşkilat

577. Birja sözü nədir?

√ Pul kisəsi
• Mal satan
• Tələbi öyrənən
• Ticarəti malla təmin edən
• Bazarı tənzimləyən



578. Sövdələşmələrdə kimlər vasitəçilik edirlər?

• Ticarət müəssisələri
• Təşkilatlar
• Trestlər
• Firmalar
√ Birjalar

579. Müəyyən dövr ərzində ölkədə istehsal olunmuş və idxal olun¬muş malların dəyər ifadəsi ilə məcmusu dedikdə nə başa düşülür?

• mal fondları
• mal ehtiyatları və sənaye malları
• mal ehtiyatları
√ mal resursları
• sənaye və kənd təsərrüfatı malları

580. Kütləvi iaşə müəssisələrində mal çeşidi dedikdə nə başa düşülür?

√ malların çeşidi - bu və digər əlamətlər əsasında birləşmiş mal növlərinin və onların müxtəlif növlərinin toplusundan (yığımından)
ibarətdir

• bütün cavablar düzdür
• malların çeşidi - istehsal müəssisələrindən alınan malların toplusudur
• malların çeşidi - satış üçün olan malların növlərinin müxtəlifliyi deməkdir
• düzgün cavab yoxdur

581. Kommersiya müəssisələrinin  planlaşdırılması prinsipləri hansılardır?

√ məqsədli yönəlmə, informasiya təminatı, resurslar; planlaşdırmada həvəsləndirmə və ustalıq
• səmərəlilik, komplekslilik, idarəetmə və nəzarət
• düzgün cavab yoxdur
• bütün cavablar düzdür
• analitik, risklərin planlaşdırılması, müflisləşmə və rəqabət

582. Kommersiya müəssisələrinin  idarəetmə strukturunun əsas tipləri hansılardır?

• bütün cavablar düzdür
• düzgün cavab yoxdur
√ qiymət və rəqabət
• funksional, mal, bazar, funksional-mal, funksional-bazar və s.
• satış, tədqiqat, kommunikasiya və servis

583. Kommersiya müəssisələrinin  idarə edilməsinin təşkilatı strukturunun yaradılması hansı prinsiplərə əsaslanır?

√ bazar problemlərinə yönəlmə, idarəetmə səviyyəsini minimumadək aşağı salmaq
• bütün cavablar düzdür
• təşkiiatçılıq mədəniyyəti, fərdi məsuliyyət
• icranın vaxtına və keyfıyyətinə daimi nəzarət
• hüquq və vəzifələrin uyğunluğu, idarəetmə qərarlarının əlaqələndirilməsi

584. Kommersiya müəssisələrinin  idarəetmə obyektləri hansılar ola bilər?

√ rəqiblər
• düzgün cavab yoxdur
• bütün cavablar düzdür
• mal, xidmət
• istehlakçılar

585. Kommersiya müəssisələrinin  idarə edilməsi prinsiplərinin formalaşdırılmasının əsas mərhələləri hansılardır?

• prinsiplərin formalaşdırılmasının son mərhələsi



• bütün cavablar düzdür
√ marketinqin idarəetmə prinsipləri sisteminin yaradılmasının ilkin şərtinin metodiki təminatı
• mümkün maneələrin uçotu
• prinsiplərin formalaşdırılmasının son mərhələsi

586. Kommersiya müəssisələrinin  idarəetmə prinsipləri sistemi hansılardır?

• bütün cavablar düzdür
• düzgün cavab yoxdur
√ təşkilati davranış, səmərəlilik, nəzarət və uçot və s.
• tələbatın ödənilməsi dərəcəsinin maksimumlaşdırılrnası, geniş mal çeşidinin təmin edilməsi və s.
• bazar mexanizminin qanunauyğunluğu, səmərəlı kommunikasiya sistemi

587. Kommersiya müəssisələrinin  idarə edilməsinin əsas funksiyaları hansılardır?

• planlaşdırma, təşkil
• uçot, nəzarət
√ əsaslandırma
• bütün cavablar düzdür
• fırmanın vəzifələri, məqsədi

588. Kommersiya müəssisələrinin idarə edilməsi blokunu göstərin

√ planlaşdırma
• bütün cavablar düzdür
• istehsal
• nəzarət
• marketinqin funksiyaları

589. Kommersiya müəssisələrində  struktur idarə edilməsinin mövcud prinsiplərini seçin

√ iqtisadi
• coğrafi
• bütün cavablar düzdür
• funksional
• texnoloji

590. Ticarət müəssisələrinin fəaliyyəti qiymətləndirilərkən hansı amillərə diqqət yetirlməlidir?

√ ticarət mədəniyyəti; alıcılara xidmətin keyfiyyəti; alıcılara xidmət mədəniyyəti
• nəqliyyatın inkişafı
• topdan bazarların yerləşdirilməsi
• anbar təsərrüfatının inkişafı
• ticarətə malların daşınması

591. Ticarət şəbəkəsinin ixtisaslaşdırılması səviyyəsi neçə metodla müəyyən edilir?

√ 3
• 2
• 7
• 4
• 5

592. Ticarət şəbəkəsi yerləşdirilkən hansı vəzifələrə əməl edilməlidir?

• malları qablaşdırmaq
√ mal alışına sərf edilən vaxta qənaet; geniş mal çeşidi yaratmaq;
• malları satmaq
• malları sortlaşdırmaq
• malları anbarda saxlamaq



593. Ticarət binalarının növünə görə mağaza tipləri hansılardır?

√ müstəqil binada yerləşən, yaşayış və digər binaların birinci və ikinci mərtəbəsində yerləşən;səyyar mağazalar
• supermarketlər
• univermaqlar
• poçtla ticarət
• qastronomlar

594. Mağazaların tipləşdirilməsi neçə əlamət üzrə aparılır?

√ 5
• 6
• 7
• 8
• 4

595. Ticarət müəssisələrinin tipləşdirilməsi nədir?

√ ticarət müəssisələrinin ixtisaslaşdırılmasına, gücünə, mal satışı metodlarına, yerləşdiyi yerinə və binanın növünə görə mağazaların
unifikasiya edilməsinə (vahid şəkləsalınmasına) tipləşdirmə deyilir

• ticarət mərkəzləri
• qastronomlar
• ictimai iaşə müəssisələri tikməyə
• univermaqların tikilməsi

596. Yarım stasionar ticarət şəbəkəsinə nələr daxildir?

√ palatkalar, laryoklar,kösklər,pavilyonlar, ticarət avtomatları,
• qastronom
• ticarət mərkəzi
• çörək sexləri
• univermaq

597. Ticarət şəbəkəsinin sosial effektivliyi hansı göstəricilərlə xarakterizə edilir?

√ bir mağazanın orta xidmət radisu;alıcıların xidmət edilməyə
• mağazanın böyüklüyü
• ticarət mərkəzləri
• univermaqlar
• mağazaların yerləşməsi

598. Pərakəndə ticarət xidmətinin xüsusiyyətinə görə ticarət şəbəkəsinin növlərini xarakterizə edin?

√ sabit və ya stasionlar; yarım stasionlar;səyyar; poçtla göndərmə; elektron
• çörək mağazası
• super marketlər
• univeramaq
• qastronomlar

599. Pərakəndə ticarət şəbəkəsinin vəziyyətinə və inkişafına təsir edən amillər hansılardır?

√ iqtisadi, sosial, şəhərsalma və nəqliyyat amilləri
• ictimai iaşə vəziyyəti
• əyləncə mərkəzlərinin yerləşdirilməsi
• kooperativ müəssisələrinin yerləşməsi
• malların saxlanması

600. Ticarət şəbəkəsinin tərkibinə nələr daxildir?



√ mağazalar, palatkalar, kiosklar, ticarət avtomatları, avtomağazalar,
• anbarlar
• avto-nəqliyyat təsərrüfatı
• əyləncə mərkəzləri
• istehsal firmaları

601. Ticarət müəssisələrində əhali tələbi hansı formalıardan istifadə etməklə öyrənilir?

√ malların malların keyfiyyətinə olan tələbin öyrənilməsi ümumi həcminə olan tələbin öyrənilməsi; malların çeşid quruluşuna olan tələbin
öyrənilməsi;

• bütövlükdə mağazanın yerləşdiyi ərazi üzrə tələbin öyrənilməsi
• mövcud statistik məlumatlardan istifadə etməklə tələbin öyrənilməsi
• ayrı-ayrı satıcıların tələbin öyrənilməsi
• bütövlükdə ticarət müəssisəsi üzrə əhali tələbinin öyrənilməsi

602. İstehlak mallarına əhali tələbi hansı formalarda olur?

√ möhkəm və ya formalaşmış tələb; formalaşmamış və ya alternativ tələb; mal təklifi nəticəsində yaranan tələb
• alıcılardan aparılan sorğular əsasında yaranan tələb
• malların çeşid quruluşuna uyğun olaraq yaranan tələb
• mağazalardan kənar sorğu əsasında öyrənilən tələb
• alıcıların arzusuna əsasən istənilən mala yaranan tələb

603. İstehlak tələbinin formalaşmasına hansı amillər təsir edir ?

√ iqtisadi amillər; ictimai amillər; təbii amillər; tarixi və milli amillər; ideoloji, mənəvi və bədii – estetik amillər
• ticarətin maddi- texniki bazasının inkişafı amilləri
• sənaye və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı amilləri
• ticarətin anbar təsərrüfatının inkişafı amilləri
• ticarət şəbəkəsinin quruluşu və yerləşdirilməsi amilləri

604. İstehlak tələbinin öyrənilməsi və proqnozlaşdırılması hansı istiqamətlərdə həyata keçirilir?

√
alıcılıq qabiliyyətli tələbin ümumi həcmi və quruluşunun müəyyən edilməsi; mal qrupları və qrupdaxili tələbin quruluşunun müəyyən
edilməsi; konkret mallar üzrə tələbin çeşid quruluşunun öyrənilməsi və proqnozlaşdırılması; ödənilmiş, ödənilməmiş və formalaşan
tələbin öyrənilməsi

• dar çeşidli mallara əhali tələbinin öyrənilməsi
• malların saxlanması yerlərində əhali tələbinin öyrənilməsi
• sənaye müəssisələrində istehsal olunan mallara tələbin öyrənilməsi
• kənd təsərrüfatı müəssisələrində istehsal olunan məhsullara tələbin öyrənilməsi

605. İstehsal müəssisələrinin birləşmə formalarına görə firmaların növlərinə aid deyil.

• məhsulunun iqtisadi təyinatı eyni olan müəssisələrin birləşməsi.
• müxtəlif sahələrin müəssisələrini birləşdirən firmalar
√ eyni məhsul istehsalı ilə məşğul olan vasitəçi firmalar
• ticarət müəssisələrini birləşdirən firmalar
• təkrar istehsalın müxtəlif mərhələlərinə aid müəssisələrin birliyi

606. Kommersiya müəssisələrində planlaşdırmanın metodları hansılardır? (Çəki:

√ Strateji, texniki-iqtisadi, iqtisadi-hesablamalar, taktiki
• Balans, texniki-riyazi, iqtisadi-statistik, iqtisadi-riyazi, iqtisadi təhlil
• tədqiqat, balans. təbliğat, riyazi-iqtisadi
• balans. təbliğat
• Texniki, riyazi, statistik, faktik

607. kommersiya müəssisələrində idarəetmənin mahiyyəti nədir?

√ idarəedən sistemin idarə olunan sistemə şuurlu təsiri



• idarəetmə metodları sisteminin işlənməsi
• menecmentin loqik sxeminin işlənməsi
• idarəetmənin effektivliyinin yüksəlməsi
• idarəetmə normasının maliyyələşməsi

608. Kommersiya fəaliyyətinin idarə edilməsinin təşkili elementlərindən deyil:

√ aydın formalaşdırımış məqsədin olması
• kommersiya fəaliyyətinə görə cavabdehliklərin bölüşdürülməsi
• informasiyanın ötürülməsi sistemminin yaradılması
• ayrı-ayrı həlqələrdə funksiyaların növləri
• vəzifələr

609. Kommersiya xidmətnin təşkilati strukturlarının qurulmasının əsas prinsiplərindən deyil:

√ qarşılıqlı razılaşma prinsipi
• aydın məqsədi olması
• fəaliyyətin əlaqələndirilməsi
• vahid tabeçilik prinsipi
• azhəlqəlilik

610. Ticаrət şəbəkəsinin yеrləşməsinin müаsir tеndеnsiyаlаrınа təsir еdən аmillər

√ iqtisаdi, sosiаl, nəqliyyаt, şəhərsаlmа
• mаğаzаnın ortа ticаrət sаhəsinin ölçüsünün iхtisаrа sаlınmаsı
• iхtisаslаşdırılmış mаğаzаlаrın sаyının iхtisаrа sаlınmаsı
• еkoloji, istеhsаl, mаl-sаhə
• ticаrət şəbəkəsinin sıхlığı, ortа ticаrət sаhəsinin аrtmаsı

611. Ticаrət şəbəkəsinin inkişаfında müаsir tеndеnsiyаlаr (mеylləri) nədən ibarətdir?

√ sürət, rаhаtlıq, qüvvənin və vахtın minimum sərfi
• ticаrətin хırdа və ortа müəssisələrinin miqdаrının аrtmаsı
• yаrıstаsionаr ticаrət şəbəkəsinin pаyının аrtmаsı
• еkoloji, istеhsаl, mаl-sаhə
• iхtisаslаşdırılmаmış ticаrət şəbəkəsinin sаyının аrtmаsı

612. Tələb və təklifin təsiri altında formalaşan qiymət bazarını göstərin:

√ xalis rəqabət bazarı
• xalis inhisar bazarı
• bütün cavablar düzdür
• oliqopolis bazar
• beynəlxalq bazar

613. Marketinqdə qiymətin səviyyəsinə təsir edən əsas amillər hansılardır?

√ bütün cavablar düzdür
• bölgü kanalının istehlakçıları
• rəqiblər və istehlakçılar
• istehlak səviyyəsi
• istehlak xərcləri

614. Qiymət strategiyasının başlıca məqsədi nədir?

√ satışı təmin etmək, maksimum mənfəətə nail olmaq və bazarı saxlamaq
• istehlakın yüksək səviyyəsini təmin etmək
• bütün cavablar düzdür
• bazar qiymətlərini aşağı salmaq
• satışdan yüksək mənfəət əldə etmək



615. Tələbin qiymət elastikliyi nə deməkdir?

√ bazar tələbinin qiymətdəki dəyişikliyə təsir dərəcəsidir
• tələbin qiymət elastikliyinin əmsalıdır
• deflyasiyadır
• gəlirlərin xərclərə nisbətidir
• qiymətin qalxıb-enməsidir

616. Malın minimal qiyməti nə ilə müəyyən edilir?

√ xərclərin səviyyəsi ilə
• bazarda malların tutumu ilə
• rəqiblərin qiyməti ilə
• məcmu xərclərin səviyyəsi ilə
• tələbin elastiklik əmsali ilə

617. Bazarın hansı rəqabət strukturunda alıcı və ya satıcı malın qiymətinə təsir göstərə bilmir?

√ xalis rəqabət bazarı
• xalis inhisar bazarı
• oliqopolis bazar
• əmtəə bazarı
• inhisarçı rəqabət

618. Mallara maksimal qiymət necə müəyyən edilə bilər?

√ tələbin kəmiyyəti ilə
• mənfəətə maksimal iddialarla
• məcmu xərclərin səviyyəsi ilə
• tələbin dəyəri ilə
• mallara rəqiblərin qiyməti ilə

619. Mаl dövriyyəsi inкişаfının nеçə qаnunаuyğunluqlаrı vаrdır

√ 4
• 6
• 5
• 10
• 2

620. Çeşidin formalaşmasmın əsas prinsipləri hansılardır?

√ funksional, istehlak, məişət və qiymət
• rəqabət qabiliyyəti
• markalanma
• keyfiyyət qabiliyyəti
• loqotip

621. Kütləvi iaşə müəssisəsinin mal ehtiyatlarını təhlil etməkdə əsas məqsəd nədir?

√ Mal dövriyyəsinin inkişafını normal inkişafının nə dərəcədə təmin etdiyini və malların dövretmə sürətinin necə dəyişdiyini aşkar
etməkdən ibarətdir

• Mal ehtiyatlarını normalaşdırmaqdan ibarətdir
• Dövriyyəni inkişaf etdirmək
• Mal resurslarını artırmaqdan ibarətdir
• Əhalinin alıcılıq qabiliyyətini öyrənməkdən ibarətdir

622. Kütləvi iaşə müəssisəsi üzrə mal ehtiyatlarının əsas vəzifəsi nədir?



√ Mal satışının fasiləsizliyini təmin etmək
• Qiyməti aşağı salmaq
• İqtisadiyyatı yüksəltmək
• Satış prosesini həyata keçirmək
• Tələbi artırmaq

623. Tədavül xərclərinin quruluşu dedikdə nə başa düşülür?

√ ayrı ayrı xərc maddələrinin ümumi dövriyyədəki xüsusi çəkisidir
• ayrı-ayrı xərc maddələri məbləğinin ümumi xərclərdəki xüsusi çəkisidir
• xərc maddələri məbləğinin mal dövriyyəsinə olan nisbətidir
• xərc maddələrinin qruplar üzrə təsnifatı
• tədavül xərcləri məbləğinin mal dövriyyəsinə olan nisbətinin faizlə ifadəsidir

624. Mənsubiyyətindən asılı olmayaraq tədavül xərclərinin qruplaşdırılması

• xalis və əlavə xərclər
• amortizasiya ayırmaları və cari təmir xərcləri
√ müstəqim və qeyri-müstəqim xərclər
• əsas və əlavə əmək haqqı xərcləri
• müstəqim və reklam xərcləri

625. Kütləvi iaşədə tədavül xərcləri mahiyyətinə görə necə qruplaşdırılır?

√ istehsalın davamı və dəyərlərin formasının dəyişilməsi ilə əlaqədar xərclər
• dövriyyənin həcmi və quruluşu ilə əlaqədar xərclər
• işçilərin sayı və əmək haqqı ilə əlaqədar xərclər
• əmək məhsuldarlığı və əməyin effektivliyinin yüksəldilməsi ilə əlaqədar xərclər
• ümumi gəlir və mənfətlə əlaqədar xərclər

626. Neçə dərəcəli tarif cədvəli mövcuddur?

√ 19
• 10
• 12
• 3
• 7

627. Hansı hallarda işçilər ixtisaslarına görə mükafatlandırılır?

√ işçilərin bilik səviyyəsindən və bacarıqlarından asılı olaraq
• dövriyyənin yerinə yetirilməsindən
• dövriyyənin quruluşundan
• alıcılıq qabiliyyətindən
• mənfəətin əldə olunmasından

628. İşçilərə pul mükafatları necə verilir?

√ əmək haqqına əlavə kimi verilir
• mal formasında verilir
• ilin sonuna verilir
• 13 aylıq əmək haqqı formasında
• pul formasında verilir

629. Əməyin ödənilməsi sisteminin əsasını nə təşkil edir?

√ əməyə görə bölgü prinsipi
• əmək haqqı fondu
• əmək məhsuldarlığı
• dövriyyənin həcmi



• işçilərin sayı

630. Əmək planının təhlilinə nədən başlanılır?

√ əməyin ödənilməsi fondundan
• mənfəətdən
• əmək məhsuldarlığından
• işçilərin sayından
• dövriyyədən

631. Kütləvi iaşədə əmək planını tərtib etməkdə əsas məqsəd nədir?

√ zəruri əmək məsrəfləri ilə dövriyyə planının yerinə yetirilməsini təmin etmək
• əhaliyə mədəni xidmət etmək
• xərclərə qənaət etmək
• mal satışını artırmaq
• mənfəəti artırmaq

632. Kütləvi iaşə işçilərinin hazırlanması hansı istiqamətdə aparılır?

√ orta ixtisas təhsili, ali təhsil, ixtisasın artırılması
• peşə ixtisası, kurslar, orta
• xüsusi, orta, kurslar üzrə
• ixtisaslar, ticarətin formaları üzrə
• orta, peşə ixtisası, kollec ixtisası

633. Ticarət və kütləvi iaşədə əmək haqqının formaları

√ vaxtamuzd və işəmuzd: o cümlədən mükafatlı
• əmək məhsuldarlığı və effektivliyinə görə
• mənfəətin həcmi və rentabelliyə görə
• tarif bölgüsü
• dövriyyənin həcmi və quruluşuna görə

634. Kütləvi iaşədə əməyin ödənilməsinin təşkili prinsipləri

√ tarif sistemi və əməyin ödənilməsi sistemi
• əmək məhsuldarlığı və effektivliyi
• dövriyyə və onun quruluşu
• əmək haqqı fondu və işçilərin sayı
• işçilərin sayı və əmək məhsuldarlığı

635. Dəmir yolu nəqliyyatında yerinə yetirilən daşımaların növləri

√ kiçik və orta yükqaldırması
• xüsusən böyük yükqaldırması
• vaqon, konteyner, xırda, qrup şəklində və marşrut üzrə göndlərmələr
• xüsusi kiçik və böyük yükqaldırması
• xüsusi hərəkətedən heyət

636. Avtomobil nəqliyyatının növləri

√ ümumi təyinatlı və ixtisaslaşdırılmış
• ərzaq mallarının daşınması üçün ixtisaslaşdırılmış avtomobil nəqliyyatı
• furqonlar, refrijeratorlar, özü yükünü boşaldanlar
• bortlu platforma ilə avtomobillər, furqonlar
• avtomobillər, yedəkli avtomobillər

637. Dəmir yolu soyuduculu nəqliyyatın növləri



• maşın soyudan qurğularla təchiz edilmiş vaqonlar
• istilik izolyasiyalı vaqonlar
• vaqonlar, platformalar, yarıvaqonlar və sistemlər
√ izometrik vaqonlar, sisternlər və refrijeratorlu konteynerlər
• dondurulmuş məhsullar üçün vaqonlar

638. Malların qablaşdırılması anlayışı

√ məhsulu zədələnmədən və itkilərdən qoruyan vasitə və vasitələrin kompleksi və tədavül prosesini təmin edən vasitələr
• malların daşınmasını səmərəli təşkil etmək imkanı verir
• anbarın tutumunu efektiv istifadə etmək imkanı verir
• pərakəndə satış prosesini yüngülləşdirir və sürətləndirir
• malların keyfiyyətinin və kəmiyyətinin (miqdarının) qorunması üçün şəraitləri təmin edir

639. Malların anbar qablaşdırmasının əsas üsulları

√ sıra ilə yığmaq, rəflərə düzmək, qalama (üst-üstə yığma), asılı vəziyyətdə
• düz, kəsişən qəfəs, əks qəfəsə
• soyuducu kameralarına və düz yığma
• düz piramida kimi və təpə kimi yığma
• malın və qabın formasından asılı olaraq qab yerlərinə

640. Ticarətin texnoloji prosesdə iştirakı üzrə əsas fondların təsnifləşdirilməsinə nə aiddir?

√ aktiv və passiv fondlar
• topdan və pərakəndə ticarət fondları, kütləvi iaşə fondları və həmçinin ticarət fəaliyyətinin digər sahələri
• dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrin fondları
• şəxsi, icarəyə götürülmüş və pulsuz istifadə olunan fondlar
• binalar, tikintilər, maşınlar və avadanlıq, nəqliyyat vasitələri və digər əsas fondlar

641. Ticarətin növləri və təyinat üzrə əsas fondların təsnifləşdirilməsinə nə aiddir?

√ topdan və pərakəndə ticarət fondları, kütləvi iaşə fondları və həmçinin ticarət fəaliyyətinin digər sahələri
• binalar, tikintilər, maşınlar və avadanlıq, nəqliyyat vasitələri və digər əsas fondlar
• aktiv və passiv fondlar
• şəxsi, icarəyə götürülmüş və pulsuz istifadə olunan fondlar
• dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrin fondları

642. Kütləvi iaşədə əsas fondlar hansı əlamətlərinə görə təsnifləşdirilir?

√ bütün cavablar düzdür
• ticarətin növləri və təyinat üzrə
• ticarətin texnoloji prosesdə iştirakı üzrə
• ticarət müəssisələrinə mənsubiyyəti üzrə
• mülkiyyət formaları üzrə

643. Dövriyyə fondlarından istifadə effektivliyinin göstəriciləri hansılardır?

√ dövriyyə sürəti və vəsaitlərdən istifadə əmsalları
• fondtutumu
• fondla silahlanma
• yük avtomobillərinin yürüş əmsalı
• fondverimi

644. Əsas fondlardan istifadə effektivliyinin göstəriciləri hansılardır?

√ fondverimi, fondtutumu, fondla silahlanma, fondun rentabelliyi
• dövriyyə vəsaitlərindən istifadə əmsalı, əsaslı vəsait qoyuluşunun həcmi
• vəsaitlərin gün və dəfə hesabı ilə həcmi
• mal dövriyyəsi, ehtiyatlar, malların daxil olması



• dövriyyə sürəti əmsalı, əsas fondların amortizasiyası, əsas fondların cari təmiri

645. Çeşidin dolğunluğu nədir?

√ ticarət müəssisələrində faktiki mağazanın çeşid siyahısında nəzərdə tutulan əmtəələrin fasiləsiz olaraq mövcud olması başa düşülür
• sənaye çeşidi dəyişmədən tətbiq olunan ceşid siyahısıdır
• sənaye çeşidi ticarət çeşidi ilə komplektləşdirilməsidir
• hazırda mağanın ticarət çeşididir
• çeşid siyahısında nəzərdə tutulmayan əmtəələrdir

646. Çeşidin geniçləndirilməsinin hansı yolları mövcuddur?

√ iki yol - çoxaltma (artırma) və bazarın doldurulması hesabına genişləndirilmə
• bir yol - malın həyat dövriliyini nəzərə almaqla
• bütün cavablar düzdür
• düzgün cavab yoxdur
• üç yol - çoxaltma (artırma), malların geri götürülməsi və doldurulma

647. Mal nomenklaturasını nə təşkil edir?

√ ticarət müəssisələri tərəfindən alıcılara təklif edilən və hər biri çeşiddə ifadə olunan müxtəlif mal qrupları
• ticarət zalında olan malların yığımı
• bütün cavablar düzdür
• düzgün cavab yoxdur
• ticarət müəssisələrinə daxil olan malların toplusu

648. Gündəlik tələb mallarına nə aiddir?

√ əhali tərəfindən tez-tez və çox vaxt hər gün alınan mallar
• xidmət dövrü adətən beş ildən artıq olan uznmüddətli istifadə olunan mallar
• bütün cavablar düzdür
• düzgün cavab yoxdur
• əhali tərəfindən vaxtaşırı alınan mallar

649. Tələbin tezliyinə görə mallar neçə qrupa bölünürlər?

√ 3 qrupa - gündəlik tələb mallarına, vaxtaşırı tələb mallarına və nadir tələb olunan mallara
• 2 qrupa - vaxtaşırı tələb mallarına və nadir tələb mallarına
• bütün cavablar düzdür
• düzgün cavab yoxdur
• 2 qrupa - gündəlik tələb mallarına, vaxtaşırı tələb mallarına

650. Marketinq tədqiqatları:

√ marketinqin ətraf mühiti amillərini xarakterizə edən informasiyanın toplanması, sistemləşdirilməsi, təhlili, qiymətləndirilməsi və
marketinq fəaliyyətinə dair tövsiyyələrin hazırlanması üzrə aparılan tədqiqat işləridir;

• marketinq nəzəriyyəsi və praktikasının dərindən öyrənilməsidir;
• bazar prosesləri və situasiyasının idarə edilməsi üzrə proqramların hazırlanması prosesidir;
• müəssisənin marketinq fəaliyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi posesisidir;
• müəssisənin fəaliyyətinin planlaşdırılması məqsədilə aparılan elmi-tədqiqat işləridir

651. Kommersiya müəssisələrinin  təşkilində marketinqin planlaşdırılması prosesi hansıdır?

√ strateji və taktiki planlaşdırma
• cari və perspektıv planlaşdırma
• bütün cavablar düzdür
• düzdün cavab yoxdur
• uzunmüddətli, ortamüddətli və operativ planlaşdırma

652. Tələbin idarə edilməsi nə deməkdir?



√ markefinqə aid olan əsas vəzifələrin yerinə yetirilməsinin idarə edilməsi
• firmanın marketinq səylərinin gücləndirilməsi prosesi
• bütün cavablar düzdür
• düzgün cavab yoxdur
• bazara təsir vasitələrinə baxılması

653. Hansı andan ticarət obyekti istismara verilmiş hesab edilir?

√ qəbul komissiyasının aktı imzaladığı andan
• bütün tikiti normalarının və qaydalarının riayət edilmsində
• bütün tikinti və təmir işlərinin qurtardığı andan
• istismar aktının imzalanması anından
• sənədlərin və texniki şərtlərin yoxlanılmasından

654. Ticarət binalarının təmirinin növləri

• funksional zonaların qismən rekonstruksiyası (yenidən qurulması)
• istehsal və cari
• planlı və funksional
√ cari və əsaslı (kapital)
• funksional zonaların qismən rekonstruksiyası (yenidən qurulması)

655. Topdan satış qiyməti nədir?

√ müəssisənin məhsul aldığı və satdığı qiymətdir
• malların istehsal və satış qiymətidir
• bütün cavablar düzdür
• düzgün cavab yoxdur
• malın bilavasitə əhaliyə satış qiymətidir

656. Pərakəndə qiymət necə yaranır?

√ topdan satış qiyməti, marketinq xərcləri və gözlənilən mənfəətin məcmusu
• bütün cavablar düzdür
• düzgün cavab yoxdur
• istehsal qiyməti ilə
• əhaliyə satışın həcmindən

657. Qiymət nədir?

√ əmtəənin dəyərinin pul ilə ifadəsidir
• əhaliyə satışın dəyəridir
• material və xammalın dəyəridir
• malın satışından əldə edilən gəlirdir
• malın istehsal, satış və istehlak xərclərinin məcmusudur

658. Pərakəndə ticarət şəbəkəsinin düzgün yerləşdirilməsinə neçə tələb verilir?

√ 6
• 8
• 5
• 8
• 7

659. Müəssisənin maddi-texniki təminatının mərhələlərinə aid deyil:

• potensial məhsul göndərənlərin siyahısının işlənib hazırlanması;
• seçilmiş məhsulgöndərənlə (və ya vasitəçi ilə) danışıqların aparılması və kontraktın bağlanması;
√ məhsulun satış strategiyasının müəyyən olunması.



• sifarişlər zənbilinə (istehsal proqramına) və məsrəf normalarına görə material resurslarına tələbatın müəyyən edilməsi;
• təfsilləşdirmə (spesifikasiya) sənədinin tərtibi, zəruri materialların texniki xarakteristikasının hərtərəfli müəyyən olunması;

660. Firmanın müəssisədən fərqi nədir?

√ firma özündə eyni və müxtəlif profilli bir neçə müəssisəni birləşdirməklə istehsal və kommersiya fəaliyyəti göstərən iqtisadi subyektdir.
• firma özündə eyni və müxtəlif profilli bir neçə müəssisəni birləşdirməklə fəaliyyəti ilə məşğul olan iqtisadi subyektdir
• firma müəssisədən fərqli olaraq bir obyektdən təşkil olunur ki, onun bir ərazi vahidində yerləşməsi əsas şərtdir.
• firma özündə eyni profilli bir neçə müəssisəni birləşdirməklə  istehsalla məşğul olan subyektlərdir.
• firma özündə eyni və müxtəlif profilli bir neçə müəssisəni birləşdirməklə yalnız istehsalla məşğul olan subyektlərdir.

661. Fərdi müəssisə nədir?

√ ahibkarlıq fəaliyyətinin ən klassik formalarından biri olub, bir şəxsin mülkiyyəti əsasında təşkil olunur.
• fərdi ticarət  müəssisələr əsas infrastruktur elementi olub ailə şirkətləridir.
• sahibkarlıq fəaliyyətinin sadə forması olaraq bir neçə şəxsin fərdi mülkiyyəti əsasında yaradılır.
• bir şəxsin mülkiyyəti altında təşkil olunan ailə müəssisədir.
• fərdi müəssisələr əsas infrastruktur elementi olub ailə şirkətləridir.

662. Fəaliyyət miqyasına görə müəssisələr necə bölünür?

• orta, iri, çox iri
• orta,çox iri
√ kiçik, orta, iri
• konqlomeratlar, trestlər, sindiqatlar
• şəxsi, fərdi, kollektiv

663. Akkreditiv nədir?

√ pul, hesablaşma, əmtəə sənədlərinin və yaxud əmtəələrin dəyərlərinin ödənilməsinə alıcının razılığı
• vekselləri yazan və ödəniş müddəti başa çatan vekselləri ödəmələri öz öhdəsinə götürən şəxsdir
• səhmdar cəmiyyətinə kapital kimi müəyyən miqdarda pul əməyi ilə müəyyən edilən qiymətli kağızlar
• hesab sahibinin çekdə göstərilən pul məbləğinə onun hesabından banka keçirilməsini təmin edən tapşırıqdı
• xüsusi hesab açılması barədə alıcının bank şöbəsinin malgöndərənin bank şöbəsinə tapşırığıdır

664. Birjanın əsas vəzifəsinə nələr daxildir?

• Müəssisələri texniki vasitələrlə təchiz etmək
• Müəssisələri malla təmin etmək
• Müəssisələrin normal işini təmin etməkdir
• İstehlakçıların tələbini öyrənmək, müəssisəni mal ilə təchiz etmək
√ Əmtəə, kapital, valyuta və iş qüvvəsi bazarının işini qaydaya salmaq, onların normal fəaliyyətini təşkil etmək

665. Müəssisədə satılan məhsulun rentabelliyi hansı göstəricilər əsasında hesablanılır?

√ xalis mənfəət, satışdan gəlir
• təmiz mənfəət, satış ilə əlaqədar xərclər
• balans mənfəəti, keçici əmtəə qalıqlarının satışından gəlir
• bölüşdürülməyən mənfəət, əmtəəlik məhsul
• balans mənfəəti, tam maya dəyəri

666. Ticarət firmasının (müəssisəsinin) maliyyə fəaliyyəti ölkənin hansı iqtisadi göstəricisi ilə əlaqədardır?

√ pul tədavülü
• mal dövriyyəsinin strukturu
• ümumi daxili məhsulun həcmi
• mənfəətin optimallaşdırılması
• makroiqtisadi göstəricilər

667. Müəssisədə maliyyə təhlilinin əsas məlumat mənbəyini göstər:



• ödəmə təqvimi, kassa planı
• kassa planı,mənfəət planı
√ mühasibat balansı
• pul vəsaitinin hərəkəti proqnozu,kassa planı
• biznes-plan, uçot məlumatları

668. Müəssisədə birbaşa xərclər hansı xərclərə daxil edilir?

√ istehsal maya dəyərinə
• ümumi zavod xərclərinə
• sex xərclərinə
• kommersiya xərclərinə
• maliyyə fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclərə

669. Bazar tutumu nədir?

√ mövcud qiymətlər səviyyəsi şəraitində əhalinin tədiyyə qabiliyyətli tələbinin miqdarı ilə müəyyən edilən mal satışının ümumi həcmi
başa düşülür

• malların keyfiyyətinin, struktur tərkibinin yaxşılaşması, qiymət amilləri, qeyri qiymət amillər
• əhalinin il ərzində tələbatının tam ödənilməsi üçün istehsal edilən bütün mallar başa düşülür
• mövcud qiymətlər səviyyəsində əhalinin təxirəsalınmış tələbatlarının ödənilməsi üçün mal satışının həcmi başa düşülür
• mövcud qiymətlər səviyyəsində əhalinin həqiqi tələbinin miqdarı ilə müəyyən edilən mal satışıdır

670. Müəssisədə kadrların idarə olunmasına aid deyil:

• kadrlara tələbatın planlaşdırılması;
• kadrların seçilməsi;
√ əməyin fondla silahlanma səviyysinin artırılması;
• əmək haqqının və güzəştlərin müəyyən olunması;
• əmək fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi.

671. Aşağıdakılardan hansı müəssisənin iqtisadi və texniki səviyyəsini müəyyən edən amillərə aid deyil?

• istehsalın təşkili;
• innovasiya fəaliyyəti.
√ maddi-texniki təminat;
• elmi-texniki tərəqqi;
• əməyin təşkili;

672. Aşağıdakılardvn hansı müəssisənin iqtisadi məsələlərinin öyrənilməsində istifadə edilən tədqiqat metodu deyilr?

• analiz və sintez
• müqayisəli təhlil, statistik müşahidə və sistemli yanaşma metodları
√ inzibati, iqtisadi və sosial-psixoloji metodları
• iqtisadi-riyazi metodları
• induksiya və deduksiya metodları

673. Barter:

√ dəyəri odənilmədən ekvivalent məbləğdə qarşılıqlı əmtəə (məhsul) mübadiləsini əks etdirir
• xarici şirkətin muəyyən haqq muqabilində mineral xammalın kəşfiyyatı və hasilatını aparması üzrə məsələləri əks edirir
• muəyyən muddət ərzində siyahıya daxil edilmiş əmtəələrin maneəsiz idxal və ixrac olunmasına icazəni əks edirir
• muəssisənin istehsal-təsərrufat fəaliyyəti zamanı məhsul vahidinə material sərfinin yuxarı həddini əks etdirir

• muəyyən muddət ərzində konkret əmtəənin idxal və ixracına tətbiq olunan dəyər və natural ifadədə yol verilə bilən məhdudiyyətləri əks
etdirir

674. Muəssisənin ixrac əməliyyatlarına nələr daxil deyil?

√ fran-cayzinq



• muvəqqəti ixraj
• təkrar ixrac
• kreditə ixrac
• konsiqnasiya

675. Aşağıdakılardan hansı muəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyətinə təsir edən amil-lərə aid deyil?

√ sosial amillər;
• coğrafi amillər;
• huquqi və mədəni amillər;
• siyasi və iqtisadi amillər;
• tarixi amillər;

676. Topdan anbar mal dövriyyəsi nədir?

√ anbar dövriyyəsi malların topdansatış qaydası ilə bilavasitə anbarlardan satılması başa düşülür
• anbar dövriyyəsi üzrə mal göndərildikdə topdansatış bazası həmin mallar üzrə mal gönədərən müəssisə ilə hesablaşma aparmır
• anbar dövriyyəsi üzrə mal göndərildikdə topdansatış bazası həmin mallar üzrə mal gönədərən müəssisə ilə hesablaşma aparır
• anbar dövriyyəsi malların pərakəndə satış formasında anbarlardan satılması başa düşülür
• malgöndərənin, sənaye müəssisələrinin anbarından birbaşa pərakəndə satış müəssisəsinə göndərilən malların dəyər məcmusudur

677. Ticarət müəssisəsinin fəaliyyətinin son nəticəsi nədir?

√ satılmış əmtəənin dəyəridir
• rentabeliliyin 1 manatda düşən hissəsidir
• orta əmtəə ehtiyatlarını dəyəridir
• orta əmtəə ehtiyatlarını hər hansı bir dövr üçün dəyəridir
• alınmış əmtəənin dəyəridir

678. Kommersiya işinin səmərəliliyini qiymətləndirərkən nələr işlədiulməlidir?

√ mənfəətlə çəkilən xərclərin müqayisəsi
• bir icarəyə düşən mənfəətinməbləği
• mənfəətin əmək haqqı fonduna nisbəti
• rentabeliliyin 1 manatda düşən hissəsi
• rentabellilik

679. Kommersiya planlaşması müddətə görə necə bölünür?

√ qısa, orta
• cari, perspektiv
• uzunmüddətli və orta müddətli
• qısa, orta və mövsümi
• qısa, orta və uzun müddətli

680. Balans nədir?

√ balans iki hissədən ibarətdir
• balans aktiv və passiv hesabların birillik dəyərlərinin üst-üstə düşməsidir
• balans rüblük hesabların 2-ci elementi
• balans biznes planı tərkib hissəsidir
• tərtib olunan günə müəssisənin vəziyyətini əks etdirən bütün aktiv və passiv hesabların yekun cədvəlidir

681. Kommersiya müəssisəsinin əsas maliyyə sənədlərinə nələr daxildir?

• tədiyyə balansı, ticarət balansı
• mənfəət balansı, debitor və kreditorlarla hesablaşmalar
√ balans, mənfəət və itkilərin hesabatı
• maliyyə aktivləri
• balans, akkreditivlər



682. Kommersiya hesabı hansı sənəddir?

√ əmtəənin nəzərdə tutulan ölkədə qəbulu zamanı yazılan sənəddir
• hər bir növ üzrə əmtəə vahidinin əks etdirən və özünə hesab və spesifikasiyanın rekvizitlərini birləşdirən sənəddir
• alıcı tərəfindən mal tam qəbul olduqdan sonra yazılan hesabdır
• hesablaşma sənədi olmayan, lakin hesab kimi əmtəə partiyasının qiyməti barədə məlumatı əks etdirən sənəddir
• satıcının alıcıya göndərilən mal üçün sənəddə göstərilən məbləğin ödənilməsi barədə tələbini əks etdirən sənəddir

683. Hesablaşma çeki nədir?

√ hesab sahibinin onun hesablaşma hesabından pulalanın hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi barədə banka verdiyi sərəncamlar

• hesab sahibinin çekdə göstərilən pul məbləğinin onun hesabından vəsaiti elanının hesabına köçürülməsi barədə ona xidmət göstərən
banka verdiyi yazılı tapşırıqdır

• xüsusi hesab açılması barədə alıcının bank şöbəsinin malgöndərənin bank
• pul, hesablaşma, əmtəə sənədlərinin və yaxud əmtəələrin dəyərlərinin ödənilməsinə alıcının razılığı
• xüsusi hesab açılması barədə alıcının bank şöbəsinin malgöndərənin bank şöbəsinə tapşırığıdır

684. Ödəniş tapşırığı nədir?

• xüsusi hesab açılması barədə alıcının bank şöbəsinin malgöndərənin bank şöbəsinə tapşırığıdır
• pul, hesablaşma, əmtəə sənədlərinin və yaxud əmtəələrin dəyərlərinin ödənilməsinə alıcının razılığı
• hesab sahibinin onun hesablaşma hesabından pul alanın hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi barədə banka verdiyi sərəncamlar
√ xüsusi hesab açılması barədə alıcının bank şöbəsinin malgöndərənin bank şöbəsinə tapşırığıdır
• səhmdar cəmiyyətinə kapital kimi müəyyən miqdarda pul əməyi ilə müəyyən edilən qiymətli kağızlar


