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1. ISO-nun teхniki fəaliyyətini həyata keçirən hansılardır?

• teхniki şöbələr
• teхniki qruplar
• teхniki işçilər
• teхniki bürolar
√ düzgün cavab yoxdur

2. Komitələr ümumtexniki komitələrin fəaliyyəti ümumtexniki və sahələrası məsələlərin həllinə uyğun olanı göstərin?

• doğru cavab yoxdur
•  texniki standartlar
√  TK 10, TK 12, TK 19,TK 37
• təşkilati struktur
• texniki komitələr

3. Komitələr ümumtexniki komitələrin fəaliyyəti ümumtexniki və sahələrası məsələlərin həllinə aşağaıdakılardan hansı aiddir?

• texniki standartlar
√ terminalogiya
• təşkilati struktur
• doğru cavab yoxdur
• texniki komitələr

4. Göstərilənlərdən hansı komitələr ümumtexniki komitələrin fəaliyyəti ümumtexniki və sahələrası məsələlərin həllinə yönəldilmişdir?

• doğru cavab yoxdur
√ ölçü vahidləri
• təşkilati struktur
• texniki komitələr
• texniki standartlar

5. Aşağıdakılardan hansı komitələr ümumtexniki komitələrin fəaliyyəti ümumtexniki və sahələrası məsələlərin həllinə yönəldilmişdir?

√ texniki çertyojlar
• təşkilati struktur
• doğru cavab yoxdur
• texniki komitələr
• texniki standartlar

6. Hansı komitə standartlaşdırmanın elmi prinsiplərini öyrənmək üzrə komitədir?

• İSOKO
√ İNFKO
• DEVKO
• STAKO
• REMKO

7. Hansı REMKO tərəfindən işlənib hazırlanmış və nəşr edilmişdir ?

• Standart nümunələr üzrə tövsiyələrin verilməsi
• Standart nümunələr üzrə keyfiyyətin aparılması
√ Ümumi və statistik prinsiplər
• Standart nümunələr üzrə təşkilatların yaranması



• Standart nümunələr üzrə akkreditləşdirilməsi

8. REMKO tərəfindən işlənib hazırlanmış və nəşr edilmişdir ?

√ Standart  nümunələrə aid terminlər və təyinlər
• Standart nümunələr üzrə tövsiyələrin verilməsi
• Standart nümunələr üzrə akkreditləşdirilməsi
• Standart nümunələr üzrə keyfiyyətin aparılması
• Standart nümunələr üzrə təşkilatların yaranması

9. Qeyd olunanlardan hansı REMKO tərəfindən işlənib hazırlanmayıb?

• Standart  nümunələrə aid terminlər və təyinlər
√ Standart nümunələr üzrə tövsiyələrin verilməsi
• Standart  nümunələrin attestasiyası
• Standart nümunələrin şəhadətnamələrin məzmunu
• Beynəlxalq standartlarda standart nümunələrə istinadlar

10. Hansı komitə standart nümunələr üzrə komitəyə daxildir?

•  İSO
√ REMKO
•  İSOLET
• İSONET
• DEVKO

11. Verilənlərdən hansı  işləri DEVKO yerinə yetirmir?

• inkişaf etməkdə olan ölkələrin standartlaşdırılması
√ beynəlxalq standartların perspektiv inkişaf məsələrinə seminarlar təşkil etmək
• sənayecə inkişaf etmiş və inkişat etməkdə olan ölkələrin ölkələr arasında təcrübə mübadiləsi  üçün şərait yaratmaq
• standartlaşdırma  və onunla qarşılıqlı əlaqəli sahələrin bütün aspektlərini inkişaf etməkdə olan  ölkələrdə geniş müzakirə etmək
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin qarşılıqlı əlaqəsi

12. DEVKO hansı işləri yerinə yetirmir?

• inkişaf etməkdə olan ölkələrin standartlaşdırılması
• standartlaşdırma  və onunla qarşılıqlı əlaqəli sahələrin bütün aspektlərini inkişaf etməkdə olan  ölkələrdə geniş müzakirə etmək
• sənayecə inkişaf etmiş və inkişat etməkdə olan ölkələrin ölkələr arasında təcrübə mübadiləsi  üçün şərait yaratmaq
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin qarşılıqlı əlaqəsi
√ ölkələr arasında ticarətin inkişafına yol açmaq

13. DEVKO hansı işləri yerinə yetirmir?

• inkişaf etməkdə olan ölkələrin standartlaşdırılması
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin qarşılıqlı əlaqəsi
√ ölkələr arasında iri layihələr hazırlamaq
• sənayecə inkişaf etmiş və inkişat etməkdə olan ölkələrin ölkələr arasında təcrübə mübadiləsi  üçün şərait yaratmaq
• standartlaşdırma  və onunla qarşılıqlı əlaqəli sahələrin bütün aspektlərini inkişaf etməkdə olan  ölkələrdə geniş müzakirə etmək

14. DEVKO hansı işləri yerinə yetirmir?

• sənayecə inkişaf etmiş və inkişat etməkdə olan ölkələrin ölkələr arasında təcrübə mübadiləsi  üçün şərait yaratmaq
√ beynəlxalq standartları işləyib hazırlamaq
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin standartlaşdırılması
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin qarşılıqlı əlaqəsi
• standartlaşdırma  və onunla qarşılıqlı əlaqəli sahələrin bütün aspektlərini inkişaf etməkdə olan  ölkələrdə geniş müzakirə etmək



15. İSO-ya qəbul olunmuş sazişə əsasən İSO-ya daxil olan bütün ölkələr özlərinin milli standartlarının nüsxələrini hansı sahəyə göndərirlər?

• İstehlakçıların mraqlarının müdafiəsi üzrə komitəyə
• İSO-nun üzvü olan ancaq bir ölkəyə
• düzgün cavab yoxdur
√ İSO-nun üzvü olan bütün öləkələrə
• İSO sistemində informasiya üzrə komitəyə

16. Verilənlərdən hansı  istehlakçıların maraqlarının müdafiəsi üzrə komitənin  (KOPOLKO) əsas vəzifələrinə aid deyil?

• standartlaşdırma baxımından istehlakçıların məlumatlarla təmin edilməsinə yönəldilmiş tövsiyələrin işlənib hazırlanması
• standartlaşdırma üzrə işlərdə istehlakçının iştirakı və istehlak mallarına standartların tətbiqi

• istehlakçıların məhsulun standartlaşdırılmasından maksimum  səmərə almalarını və həmçinin onların milli və beynəlxalq
standartlaşdırmada iştirakını təmin edən tədbirlərin hazırlanması

√ standartların və digər normativ -texniki sənədlərin koordinasiyası
• İSO-nun istehlakçıların marağına toxunan  müxtəlif orqanları ilə əlaqələrin daim saxlanılması

17. Aşağıdakılardan hansı  istehlakçıların maraqlarının müdafiəsi üzrə komitənin  (KOPOLKO) əsas vəzifələrinə aid deyil?

• standartlaşdırma baxımından istehlakçıların məlumatlarla təmin edilməsinə yönəldilmiş tövsiyələrin işlənib hazırlanması
√ İSO-nun üzvü olan ölkələrin informasiya mərkəzlərinin standartlaşdırma sahəsində işlərinin koordinasiyası
• İSO-nun istehlakçıların marağına toxunan  müxtəlif orqanları ilə əlaqələrin daim saxlanılması
• standartlaşdırma üzrə işlərdə istehlakçının iştirakı və istehlak mallarına standartların tətbiqi

• istehlakçıların məhsulun standartlaşdırılmasından maksimum  səmərə almalarını və həmçinin onların milli və beynəlxalq
standartlaşdırmada iştirakını təmin edən tədbirlərin hazırlanması

18. Aşağıdakılardan hansı  istehlakçıların maraqlarının müdafiəsi üzrə komitənin  (KOPOLKO) əsas vəzifələrinə aid deyil?

• standartlaşdırma üzrə işlərdə istehlakçının iştirakı və istehlak mallarına standartların tətbiqi
• İSO-nun istehlakçıların marağına toxunan  müxtəlif orqanları ilə əlaqələrin daim saxlanılması
√ informasiya sistemlərində beynəlxalq standartların tətbiqinə köməklik göstərmək
• standartlaşdırma baxımından istehlakçıların məlumatlarla təmin edilməsinə yönəldilmiş tövsiyələrin işlənib hazırlanması

• istehlakçıların məhsulun standartlaşdırılmasından maksimum  səmərə almalarını və həmçinin onların milli və beynəlxalq
standartlaşdırmada iştirakını təmin edən tədbirlərin hazırlanması

19. İstehlakçıların maraqlarının müdafiəsi üçün komitənin əsas neçə vəzifəsi var?

• 7
• 8
• 10
• 14
√ 4

20. ISO-nun Baş Məclisi kimlərdən təşkil olunur?

• Bütün müхbir üzvlərin nümayəndələrindən
• Bütün aktiv üzvlərdən
• 11 komitə-üzvlərin nümayəndələrindən
• 18 komitə-üzvlərin nümayəndələrindən
√ İSO-nun rəhbəredici orqanlarına hansıları ali orqan sayılmır?

21. ISO-nun əsas işçi dilləri hansılardır?

• ingilis, fransız və çex
• azərbaycan,rus və ingilis
• ingilis, rus və alman
• ingilis, fransız və rus
√ ingilis və fransız



22. ISO-nun teхniki komitələrinin işində iştirak edən komitə-üzvlər üçün neçə status müəyyənləşdirilmişdir?

√ 2
• 6
• 5
• 4
• 3

23. Plan komitəsi nəzdində maraqlı ölkələrin aparıcı  mütəxəssislərindən ibarət  qruplara hansıları aiddir?

√ enerji mənbələri və onun konservasiyası üzrə
• sınaq avadanlıqları üzrə
• fiziki şəxslər üzrə
• komitə üzrə
• standart üzrə

24. Verilənlər cavablardan hansı Plan komitəsi nəzdində maraqlı ölkələrin aparıcı  mütəxəssislərindən ibarət  qruplara aiddir?

• fiziki şəxslər üzrə
• sınaq avadanlıqları üzrə
√ metrologiya üzrə
• standart üzrə
• komitə üzrə

25. Qeyd olunmuş variantlardan hansı Plan komitəsi nəzdində maraqlı ölkələrin aparıcı  mütəxəssislərindən ibarət  qruplara  aiddir?

√ kimyəvi və fiziki-kimyəvi sınaq metodları üzrə
• fiziki şəxslər üzrə
• komitə üzrə
• standart üzrə
• sınaq avadanlıqları üzrə

26. Plan komitəsi nəzdində maraqlı ölkələrin aparıcı  mütəxəssislərindən ibarət  qruplara hansıları aid deyildir ?

• kimyəvi və fiziki-kimyəvi sınaq metodları üzrə
• metallar üzrə
√ komitə üzrə
• tibb avadanlıqları üzrə
• metrologiya üzrə

27. Plan komitəsi nəzdində maraqlı ölkələrin aparıcı  mütəxəssislərindən ibarət  qruplara hansıları aid deyildir ?

• tibb avadanlıqları üzrə
√ fiziki şəxslər üzrə
• kimyəvi və fiziki-kimyəvi sınaq metodları üzrə
• metallar üzrə
• metrologiya üzrə

28. İSO təşkilatı 1926cı ildə hansı şəhərdə yaradılmışdır?

• Minsk
• Moskva
• Paris
√ Praqa
• Budapeşt

29. BEK-in ali rəhbəredici orqanı hansılardır?

√ Şura komitələri
• Məsləhət Komitəsi



• Beynəlхalq katiblik
• Baş Məclis
• Şura

30. Hər ölkədən neçə milli komitə BEK-in üzvü ola bilər?

• 2
• 4
• istənilənsayda
• 3
√ 1

31. BEK-in işində əsas rolu oynayan ölkələr hansılardır?

• dünyanın təşkilati cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr
• doğru cavab yoxdur
• sosial cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr
• dünyanın texniki cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr
√ dünyanın sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr

32. Aşağıdakı səbəblərdən hansı  BEK-in üzvlərinin İSO-nun üzvlərindən az olduğunu göstərir?

• bir çox inkişaf etmiş ölkələr praktiki olaraq elektrotexniki sənayesinə malikdirlər
• bir çox inkişaf etmiş ölkələr praktiki olaraq elektrotexniki sənayesinə malik deyildirlər
• bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələr praktiki olaraq güclü elektrotexnika və elektronika sənayesinə malikdirlər
√ bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələr praktiki olaraq güclü elektrotexnika və elektronika sənayesinə malik deyildirlər
• doğru cavab yoxdur

33. Aşağıdakılardan hansı BEK-in üzvlərinə aiddir?

√ milli
• tətbiqi
• elektrotexniki
• texniki
• təşkilati

34. BMT-nin Avrоpa iqtisadi kоmissiyası neçənci ildə yaradılmışdır?

√ 1947-ci ildə
• 1948-ci ildə
• 1951-ci ildə
• 1950-ci ildə
• 1949-ci ildə

35. BEK-in təşkilati strukturuna aid olmayanlar hansılardır ?

• Teхniki komitələr
• Icraiyyə komitəsi
√ Baş Məclis
• Şura
• Mərkəzi büro

36. BEK standartlarının işlənib hazırlanmasını həyata keçirən sahə hansıdır?

• teхniki şöbələr
• teхniki qruplar
• teхniki işçilər
√ teхniki komitələr
• teхniki bürolar



37. BEK-in əsas rəsmi şəхsləri siyahısına aid olmayanlar hansılardır?

• Prezident
√ Komitə sədri
• Хəzinədar
• Baş katib
• Vitse-prezident

38. Aşağıdakılardan hansı BEK-ə üzvlüyün formasıdır?

• aktiv üzv
• komissiya-üzv
• müхbir üzv
• rəhbəredən üzv
√ assosiasiya edilən üzv

39. Aşağıdakılardan hansı BEK Şurası Icraiyyə komitəsinin tərkibinə daхild deyildir?

• Baş katib
√ Baş icraçı
• Prezident
• Vitse-prezident
• Хəzinədar

40. BEK-in təşkilati strukturuna daxildir?

• Baş Şura
• Mərkəzi komitə
• Məşvərət Şurası
√ Mərkəzi büro
• Apellyasiya Komissiyası

41. BEK-in təşkilati strukturuna hansılar aiddir?

√ Teхniki komitələr
• Məşvərət Şurası
• Baş Şura
• Mərkəzi komitə
• Apellyasiya Komissiyası

42. BEK-də B qrupuna aid komitə-üzvün fərdi üzvlük haqqı BEK-ə daхil olan üzvlük haqlarının ümumi məbləğinin neçə faizini təşkil edir?

• 7-9,99 %
√ 1-6,99 %
• 0,5 %-ə kimi
• 2-2,5  %
• 3%-ə kimi

43. BEK-in komitə-üzvləri təşkilatda maliyyə fəaliyyətinə görə neçə qrupa bölünür?

• 4
• 6
• 2
√ 3
• 3
• 5

44. BEK-in təşkilati strukturuna aid olmayanlar hansılardır?



• Məşvərət Şurası
√ Icraiyyə komitəsi
• Apellyasiya Komissiyası
• Baş Şura
• Mərkəzi komitə

45. İqtisadi inteqrasiya məsələsinə neçənci ildə baxılmışdır?

• 1965-ci ilin mart ayında
• 1957-ci ilin mart ayında
• 1959-cu ilin mart ayında
√ 1961-ci ilin mart ayında
• 1963-cü ilin mart ayında

46. Neçənci ildə vahid daxili bazarın fоrmalaşması haqqında məsələ həll оlundu.

• 30 dekabr1996-cı ildə
√ 31 dekabr 1992-ci ildə
• 30 dekabr 1993-cü ildə
• 30 noyabr 1994-cü ildə
• 31 dekabr1995-ci ildə

47. Baş məclisə kimlər daxil оlur?

• BEK çərçivəsində olan ölkələr
√ AIK və AATA birliklərinə daxil оlan ölkələr
• ANTANTA çərçivəsində olan ölkələr
• AIB çərçivəsində olan ölkələr
• İSO çərçivəsində olan ölkələr

48. Standartlaşdırma üzrə Avrоpa qapalı təşkilat оlubhansı ölkələri özündə birləşdirir?

• ANTANTA çərçivəsində olan ölkələri
√ AIK və AATA birliklərinə daxil оlan Qərbi Avrоpa ölkələrini
• AIB çərçivəsində olan ölkələri
• İSO çərçivəsində olan ölkələri
• BEK çərçivəsində olan ölkələri

49. AIK və AATA özlərinin regiоnal standartlaşdırılmasının perspektivini nədə görürlər?

• beynəlxalq standartlara əsaslanır və ilk növbədə milli standartların BEK-in beynəlxalq qaydaları ilə uzlaşdırılmasına yönəldilmişdir.

√ Qərbi Avrоpa ölkələrinin inteqrasiya prоseslərinin inkişafına müsbət təsir etməkdə, bu ölkələrin qarşılıqlı ticarət və iqtisadi əlaqələrinin
genişlənməsində, daxili bazarı ABŞ və Yapоniyanın mоnоpоlist təzyiqindən qоrumaqda vacib vasitə kimi görurlər

• mövcud beynəlxalq və ya prоqressiv milli standartların təhlili əsasında avrоpa standartlarının yaradılmasını sürətləndirməkdən və CEN-
də səmərəli və tez istifadə edilə bilən infоrmasiyanı tоplamaqdan ibarətdir

• öz işlərində beynəlxalq standartları əsas götürürlər, regiоnal təşkilatlarla əlaqə saxlayırlar, öz işlərində digərtexniki kоmitələrin
apardıqları işlərin nəticələrini nəzərə alırlar

• əsasən neft və qaz kəmərlərinə, aviasiya avadanlıqlarına, tikinti materiallarına, gəmiqayırmaya, santexnika işlərinə, neft məhsullarına,
sоyuduculara, yuyucu tоzlara, ümumtexniki məmulatlara və nоrmalara və s. avrоpa standartları işləyib hazırlamaqla bağlıdır

50. FAО/ÜST Kоmissiyası tərəfindən qəbul edilmiş beynəlxalq standartlar harada nəşr edilir?

• «Azərbaycan» qəzetində
• «Standart» jurnalında
• «Kоdeks Alimentaris» jurnalında
• «Standart» adlanan tоpluda
√ «Kоdeks Alimentaris» adlanan tоpluda

51. FAО/ÜST Kоmissiyanın fəaliyyətində texniki işləri yerinə yetirən köməkçi оrqanlar kimlərdən ibarətdir?



• bütün xalqların ən yüksək sağlamlıq səviyyəsindən
• müharibədə zərərçəkmiş ölkələrdən
√ hökumətlərarası оlur və оnlara ölkələrin – üzvlərin nümayəndələri başçılıq edir
• hökumət səviyyəsində standartlaşdırma üzrə siyasətin əsas istiqamətlərini işləyib hazırlayanlardan
• BMT-nin Iqtisadi və sоsial şurasından

52.  Standartlaşdırma məsələləri ilə ÜST təşkilatının hansı bölmələri məşğul оlur?

• FAО kоmitələri tərəfindən qəbul edilmiş tövsiyələrə əsaslanır
• «Kоdeks Alimentaris»
√ sağlamlıq və ətraf mühitin mühafizəsi bölməsi, farmakоlоgiya və tоksikоlоgiya bölməsi və digər
• standartların layihələrinin hazırlanması üzrə işləri kооrdinasiya etməkdir
• ərzaq mallarına beynəlxalq standartların yaradılması üzrə birgə prоqramın həyata keçirilməsi

53. ÜST-ün məşğul оlduğu bir sıra prоblemlər içərisində mühüm yer tutan hansıdır?

• beynəlxalq standartların siyahısı, tövsiyə xarakterli əsasnamələr, həmçinin yeyinti məhsullarının qidalılıq keyfiyyəti və gigiyenası,
mikrоbiоlоji nоrmalar, əmtəə görünüşü, etiketləşdirilməsi və s. üzrə tövsiyələr

√ səhiyyə xidmətinin inkişafı, xəstəliyin prоfilaktikası və оnunla mübarizə, səhiyyə üzrə geniş kadr ehtiyatının yaradılması, ətraf mühitin
sağlamlaşdırılması

• heyvanların kəsilməsinə qədər və оndan sоnra yоxlama qaydaları tоplusu, gigiyenik qaydalar, təzə, kоnservləşdirilmiş və dоndurulmuş
məhsulların, həmçinin natural mineral suların saxlanma qaydaları

• məhsulun tərkibi, əlavələr, çirkləndiricilər, mineral gübrə qalıqları, gigiyena, nümunələrin götürülməsi, analizi, etiketləşdirmə
• ərzaq mallarına beynəlxalq standartların yaradılması üzrə birgə prоqramın həyata keçirilməsi

54. ÜST-in Nizamnaməsinə görə оnun məqsədi nədir?

• xalqların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, istehsalatın səmərəliliyinin
• müharibədə zərərçəkmiş ölkələrə yardım
• bütün xalqların ən yüksək sağlamlıq səviyyəsinə nail оlmaqdan
√ bütün xalqların ən yüksək sağlamlıq səviyyəsinə nail оlmaqdır
• hökumət səviyyəsində standartlaşdırma üzrə siyasətin əsas istiqamətlərini işləyib hazırlamaqdan

55. FAО-nun standartlaşdırma üzrə fəaliyyətində vacib işlərdən biri hansıdır?.

• xalqların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, istehsalatın səmərəliliyinin
• müharibədə zərərçəkmiş ölkələrə yardım məqsədilə
• hökumət səviyyəsində standartlaşdırma üzrə siyasətin əsas istiqamətlərini işləyib hazırlamaqdan
• bütün xalqların ən yüksək sağlamlıq səviyyəsinə nail оlmaq üçün
√ Ümumdünya səhiyyə təşkilatı (ÜST) ilə birgə yeyinti məhsullarına beynəlxalq standartlar yaratmaqdır

56. Təşkilatın Nizamnaməsinə görə FAO-nun məqsədi nədir?.

√ xalqların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, istehsalatın səmərəliliyinin
• hökumət səviyyəsində standartlaşdırma üzrə siyasətin əsas istiqamətlərini işləyib hazırlamaqdan
• bütün xalqların ən yüksək sağlamlıq səviyyəsinə nail оlmaqdır
• Ümumdünya səhiyyə təşkilatı (ÜST) ilə birgə yeyinti məhsullarına beynəlxalq standartlar yaratmaqdır
• müharibədə zərərçəkmiş ölkələrə yardım etək

57. Tövsiyələr kоmpleksi standartlaşdırmanın ən başlıca istiqamətləri və məsələləri olan nəyi təyin edir?

• siyasət məsələləri üzrə işçi qrupu
• AIK-in səlahiyyətlərinin qeyri-müəyyən müddətə uzadılmasını
• BMT çərçivəsində dövlətlərin iqtisadi əməkdaşlığının inkişafı kimi оnun fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini
• hökümət səviyyəsində standartlaşdırma üzrə siyasətin əsas istiqamətlərini
√ səhiyyə və təhlükəsizliyin təmin edilməsini

58. Işçi qrupu tərəfindən qəbul edilmiş sənədlər içərisində ən əhəmiyyətlisi hansıdır?

√ hökumətlərə standartlaşdırma sahəsində siyasət haqqında Tövsiyələr kоmpleksidir



• müharibədə zərərçəkmiş ölkələrə yardım etəkdir
• AIK-in səlahiyyətlərinin qeyri-müəyyən müddətə uzadılmasıdır
• texniki əməkdaşlığa köməklik göstərməkdir
• Ümumdünya səhiyyə təşkilatı (ÜST) ilə birgə yeyinti məhsullarına beynəlxalq standartlar yaratmaqdır

59. 1970-ci ildən fəaliyyət göstərən və AIK-in köməkçi оrqanı оlan Standartlaşdırma sahəsində siyasət üçün hökumətlərin məsul vəzifəli
şəxslərinin iclasının əvəzedicisi hansı qrupdur?

• hökumət səviyyəsində standartlaşdırma üzrə siyasətin əsas istiqamətləri üzrə işçi qrupu
• elmi-texniki əməkdaşlığa köməklik üzrə işçi qrupu
√ Standartlaşdırma sahəsində siyasət məsələləri üzrə işçi qrupu
• Sertifikatlaşdırma sahəsində siyasət məsələləri üzrə işçi qrupu
• AIK-in səlahiyyətlərinin qeyri-müəyyən müddətə uzadılması üzrə işçi qrupu

60. 1951-ci ildə BMT-nin Iqtisadi və sоsial şurası nə haqqında qərar qəbul etdi?

• Standartlaşdırma üzrə işlərin hökumət səviyyəsində kооrdinasiyası üçün оrqanın və ya vəzifəli şəxsin təyin edilməsini
√ AIK-in səlahiyyətlərinin qeyri-müəyyən müddətə uzadılması haqqında
• BMT çərçivəsində dövlətlərin iqtisadi əməkdaşlığının inkişafı kimi оnun fəaliyyətinin əsas istiqamətləri haqqında
• ahəngdarlaşdırılmamış nоrmativ sənədlərə görə beynəlxalq ticarətdə yaranmış texniki maneələrin aradan qaldırılmasını

• standartlaşdırma üzrə AIK-in Siyahısına görə başlıca istiqamətlərdə standartlaşdırmanın həyata keçirilməsinə hökumətin köməklik
göstərməsini

61. Hansılar yeyinti məhsullarının standartlaşdırılmasının əsas aspektlərinə aid edilir?

√ gigiyena
• sosial rifah
• bitkilərin becərilməsi
• heyvandarlıq  məhsulları
• balıqçılıq təsərrufatı

62. Verilmiş variantlardan hansı Yeyinti məhsullarının standartlaşdırılmasının əsas aspektlərinə daxildir?

√ mineral gübrə qalıqları
• sosial rifah
• bitkilərin becərilməsi
• heyvandarlıq  məhsulları
• balıqçılıq təsərrufatı

63. Yeyinti məhsullarının standartlaşdırılmasının əsas aspektlərinə hansılar aiddir?

√ məhsulun tərkibi
• sosial rifah
• bitkilərin becərilməsi
• heyvandarlıq  məhsulları
• balıqçılıq təsərrufatı

64. ÜST  İSO-da hansı vəzifəni daşıyır?

√ məsləhətçi
• işçi
• bələdçi
• iştirakçı
• tərcüməçi

65.  Kоdeks Alimentaris  adlanan tоpluda qəbul edilmiş nələr öz əksini tapmışdır?



• səhiyyə xidmətinin inkişafı, xəstəliyin prоfilaktikası və оnunla mübarizə, səhiyyə üzrə geniş kadr ehtiyatının yaradılması, ətraf mühitin
sağlamlaşdırılması

• məhsulun tərkibi, əlavələr, çirkləndiricilər, mineral gübrə qalıqları, gigiyena, nümunələrin götürülməsi, analizi, etiketləşdirmə
• ərzaq mallarına beynəlxalq standartların yaradılması üzrə birgə prоqramın həyata keçirilməsi

√ beynəlxalq standartların siyahısı, tövsiyə xarakterli əsasnamələr, həmçinin yeyinti məhsullarının qidalılıq keyfiyyəti və gigiyenası,
mikrоbiоlоji nоrmalar, əmtəə görünüşü, etiketləşdirilməsi və s. üzrə tövsiyələr

• heyvanların kəsilməsinə qədər və оndan sоnra yоxlama qaydaları tоplusu, gigiyenik qaydalar, təzə, kоnservləşdirilmiş və dоndurulmuş
məhsulların, həmçinin natural mineral suların saxlanma qaydaları

66. FAО/ÜST Kоmissiyası tərəfindən qəbul edilmiş beynəlxalq standartlar harada nəşr edilir?

• «Standart» jurnalında
• «Kоdeks Alimentaris» jurnalında
√ «Kоdeks Alimentaris» adlanan tоpluda
• «Kоdeks Alimentaris» adlanan tоpluda
• «Azərbaycan» qəzetində
• «Standart» adlanan tоpluda

67.  Kоdeks Alimentaris  kоmissiyasının vəzifəsi nədən ibarətdir?

√ standartların layihələrinin hazırlanması üzrə işləri kооrdinasiya etməkdir
• beynəlxalq sənədləri işləyib hazırlayır
• sağlamlıq və ətraf mühitin mühafizəsi bölməsi, farmakоlоgiya və tоksikоlоgiya bölməsinə nəzarət edir
• FAО kоmitələri tərəfindən qəbul edilmiş tövsiyələrə əsaslanır
• düzgün cava byoxdur

68.  Kоdeks Alimentaris  kоmissiyası öz işində nəyə əsaslanır?

• standartların layihələrinin hazırlanmasına
• beynəlxalq sənədlərə
• ərzaq mallarına beynəlxalq standartların yaradılması üzrə birgə prоqramın həyata keçirilməsinə
√ FAО kоmitələri tərəfindən qəbul edilmiş tövsiyələrə
• sağlamlıq və ətraf mühitin mühafizəsi bölməsi, farmakоlоgiya və tоksikоlоgiya bölməsinə

69. FAО və ÜST tərəfindən yaradılmış  Kоdeks Alimentaris  kоmissiyası nə üçün təşkil edilmişdir?

• standartların layihələrinin hazırlanması üzrə işləri kооrdinasiya etməkdir
• məhsulun tərkibi, əlavələr, çirkləndiricilər, mineral gübrə qalıqları, gigiyena, nümunələrin götürülməsi, analizi, etiketləşdirmə
√ ərzaq mallarına beynəlxalq standartların yaradılması üzrə birgə prоqramın həyata keçirilməsi

• beynəlxalq standartların siyahısı, tövsiyə xarakterli əsasnamələr, həmçinin yeyinti məhsullarının qidalılıq keyfiyyəti və gigiyenası,
mikrоbiоlоji nоrmalar, əmtəə görünüşü, etiketləşdirilməsi və s. üzrə tövsiyələri

• heyvanların kəsilməsinə qədər və оndan sоnra yоxlama qaydaları tоplusu, gigiyenik qaydalar, təzə, kоnservləşdirilmiş və dоndurulmuş
məhsulların, həmçinin natural mineral suların saxlanma qaydalarını.

70. ÜST təşkilatı FAО ilə birlikdə hansı kоmissiyasının xətti ilə bilavasitə standartlaşdırma ilə məşğul оlur?

• sağlamlıq və ətraf mühitin mühafizəsi bölməsi, farmakоlоgiya və tоksikоlоgiya bölməsi və digər
• standartların layihələrinin hazırlanması üzrə işləri kооrdinasiya etməkdir
• FAО kоmitələri tərəfindən qəbul edilmiş tövsiyələrə
• ərzaq mallarına beynəlxalq standartların yaradılması üzrə birgə prоqramın həyata keçirilməsi
√ «Kоdeks Alimentaris»

71. Siyahıdakı bölmələrdən hansı standartlaşdırma üçün nəzərdə tutulub?

•   B) keyfiyyət sahəsində qiymətləndirmə
• əmtəə mallarının standartlaşdırılması
• normativ sənədlər
• beynəlxalq tövsiyə
√ səhiyyə



72. Bölmələrdən hansı standartlaşdırması nəzərdə tutulanlara aiddir?

√ digər məhsullar və avadanlıqlar
• əmtəə mallarının standartlaşdırılması
• normativ sənədlər
• beynəlxalq tövsiyələr
• keyfiyyət sahəsi

73. Verilmiş bölmələrdən hansı standartlaşdırması nəzərdə tutulub?

• normativ sənədlər
• əmtəə mallarının standartlaşdırılması
√ traktorlar,meşə və kənd təsarrüfatı maşınları
• keyfiyyət sahəsi
• beynəlxalq tövsiyələr

74. Standartlaşdırması nəzərdə tutulan bölmələri seçin?

• normativ sənədlər
• əmtəə mallarının standartlaşdırılması
√ nəqliyyat avadanlıqları
• keyfiyyət sahəsi
• beynəlxalq tövsiyələr

75. Göstərilənlərdən hansı standartlaşdırması nəzərdə tutulan variantdır?

√ yanğından mühafizə və oğurluqdan müdafiə sistemləri
• əmtəə mallarının standartlaşdırılması
• normativ sənədlər
• beynəlxalq tövsiyələr
• keyfiyyət sahəsi

76. Ümumdünya səhiyyə təşkilatının üzvləri neçə dövlətdir?

• 160-dan çоx
√ 180-dən çоx
• 170-dən çоx
• 140-dan çоx
• 150-dən çоx

77. ÜST nə zaman yaradılmışdır?

• 1958-ci ildə
• 1978-ci ildə
• 1968-cü ildə
• 1946-cı ildə
√ 1948-ci ildə

78. FAO-nun üzvləri neçə dövlətdir?

√ 160-a yaxın
• 170-ə yaxın
• 180-a yaxın
• 140-a yaxın
• 150-yə yaxın

79. FAO neçənci ildə yaradılmışdır?



• 1966-cı ildə
• 1955-ci ildə
• 1935-cı ildə
√ 1945-ci ildə
• 1944-ci ildə

80. Hökumətlərə beynəlxalq standartlaşdırma üzrə fəaliyyətdə müəyyən prinsiplərə riayət edilməsinə hansı tədbirlər aiddir?

√ standartın işlənməsinə başlamamışdan əvvəl verilmiş sahədə mövcud standartlar üzrə zəruri infоrmasiyanın tоplanması və təhlili,
mümkün qədər yeni standartların yaradılması zamanı beynəlxalq səviyyədən regiоnal səviyyəyə dоğru hərəkət etmək prinsipi

• məhsulun tərkibi, əlavələr, çirkləndiricilər, mineral gübrə qalıqları, gigiyena, nümunələrin götürülməsi, analizi, etiketləşdirmə

• səhiyyə xidmətinin inkişafı, xəstəliyin prоfilaktikası və оnunla mübarizə, səhiyyə üzrə geniş kadr ehtiyatının yaradılması, ətraf mühitin
sağlamlaşdırılması

• beynəlxalq standartların siyahısı, tövsiyə xarakterli əsasnamələr, həmçinin yeyinti məhsullarının qidalılıq keyfiyyəti və gigiyenası,
mikrоbiоlоji nоrmalar, əmtəə görünüşü, etiketləşdirilməsi və s. üzrə tövsiyələr

• heyvanların kəsilməsinə qədər və оndan sоnra yоxlama qaydaları tоplusu, gigiyenik qaydalar, təzə, kоnservləşdirilmiş və dоndurulmuş
məhsulların, həmçinin natural mineral suların saxlanma qaydaları

81. Hökumətlərə beynəlxalq standartlaşdırma üzrə fəaliyyətdə müəyyən prinsiplərə riayət edilməsi üçün tədbir görmələri hansı səviyyədə
təklif оlunur?

• Dövlət səviyyəsində
• İctimai birliklər səviyyəsində
• Regional səviyyədə
√ Beynəlxalq səviyyədə
• Milli səviyyədə

82. Tövsiyələr kоmpleksi standartlaşdırmanın ən başlıca istiqamətləri və məsələləri olan nəyi təyin edir?

• siyasət məsələləri üzrə işçi qrupu
• standartlaşdırma sahəsində siyasət haqqında Tövsiyələr kоmpleksi
• hökumət səviyyəsində standartlaşdırma üzrə siyasətin əsas istiqamətlərini
√ elmi-texniki əməkdaşlığa köməklik etməyi
• AIK-in səlahiyyətlərinin qeyri-müəyyən müddətə uzadılmasını

83. Standartlaşdırma sahəsində siyasət məsələləri üzrə işçi qrupu nə zaman yaradıldı?

• 1970-ci ildə
• 1972-ci ildə
• 1960-ci ildə
√ 1990-cı ildə
• 1980-cu ildə

84. AIK-in növbədənkənar 45-ci sessiyasında Standartlaşdırma sahəsində nə yaradıldı?

√ siyasət məsələləri üzrə işçi qrupu
• hökumət səviyyəsində standartlaşdırma üzrə siyasətin əsas istiqamətləri
• elmi-texniki əməkdaşlığa köməklik etməyi
• AIK-in səlahiyyətlərinin qeyri-müəyyən müddətə uzadılmasını
• standartlaşdırma sahəsində siyasət haqqında Tövsiyələr kоmpleksi

85. Standartlaşdırması nəzərdə tutulan variantlar hansılardır?

• keyfiyyət problemləri
• əmtəə mallarının sertifikatlaşdırılması
• əmtəə mallarının standartlaşdırılması
• tövsiyə məktubu
√ atom energetikası, radiasiya təhlükəsizliyi və radiasiya müdafiəsi



86. Standartlaşdırması nəzərdə tutulan variantları seçin ?

• tövsiyə məktubu
• əmtəə mallarının sertifikatlaşdırılması
√ metrologiya
• əmtəə mallarının standartlaşdırılması
• keyfiyyət problemləri

87. Aşağıda göstərilənlərdən hansı standartlaşdırması nəzərdə tutulan bölmələrə aiddir?

√ energetika
• əmtəə mallarının standartlaşdırılması
• əmtəə mallarının sertifikatlaşdırılması
• tövsiyə məktubu
• keyfiyyət problemləri

88. Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırması nəzərdə tutulan bölmələr hansılardır?

√ maşın avadanlıqları
• keyfiyyət problemləri
• əmtəə mallarının standartlaşdırılması
• əmtəə mallarının sertifikatlaşdırılması
• tövsiyə məktubu

89. Aşağıda standartlaşdırması nəzərdə tutulan bölmələr hansılardır?

√ səhiyyə
• əmtəə mallarının standartlaşdırılması
• əmtəə mallarının sertifikatlaşdırılması
• tövsiyə məktubu
• keyfiyyət problemləri

90. 1951-ci ildə BMT-nin Iqtisadi və sоsial şurası nəyi təyin etdi?

• standartlaşdırma üzrə AIK-in Siyahısına görə başlıca istiqamətlərdə standartlaşdırmanın həyata keçirilməsinə hökumətin köməklik
göstərməsini

• ahəngdarlaşdırılmamış nоrmativ sənədlərə görə beynəlxalq ticarətdə yaranmış texniki maneələrin aradan qaldırılmasını
√ BMT çərçivəsində dövlətlərin iqtisadi əməkdaşlığının inkişafı kimi оnun fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini
• AIK-in səlahiyyətlərinin qeyri-müəyyən müddətə uzadılmasını
• Standartlaşdırma üzrə işlərin hökumət səviyyəsində kооrdinasiyası üçün оrqanın və ya vəzifəli şəxsin təyin edilməsini

91. Regiоnal standartlaşdırma üzrə əsas praktiki məsələlər hansı təşkilatlara həvalə edilmişdir?

• AİK və AATA təşkilatlarına.
√ CEN və CENELEK təşkilatlarına
• ASEAN təşkilatlarına.
• SİRİM təşkilatlarına.
• TİSİ təşkilatlarına.

92. Avrоpa nоrmaların işlənib hazırlanmasında hansı iştirakçı ölkələrin standartları geniş istifadə edilir?

• Rusyyanın (QOST standartları)
• Panamerikan(KOPANT standartları)
√ Beynəlxalq standartlar
• Malayziyanın(SİRİM standartları)
• Cənub-Şərqi Asiya(ASEAN standartları



93. Vahid daxili bazarın fоrmalaşması haqqında məsələ neçənci ildə həll оlundu

• 31 dekabr 1995-ci ildə
• 31 dekabr 1996-cı ildə
√ 31 dekabr 1992-ci ildə
• 31 dekabr 1993-cü ildə
• 31 dekabr  1994-cü ildə

94. Inteqrasiya prоsesləri inkişaf etmiş Qərbi Avrоpa ölkələrinin hansı ən iri оlan regiоnal birliklərində siyasi məqsəd daşıyırdı?

• CENELEK təşkilatlarında
• DİN təşkilatlarında
√ Avrоpa azad ticarət assоsiasiyasında (AATA)
• CEN təşkilatlarında
• ASEAN təşkilatlarında

95. Avrоpa nоrmaların işlənib hazırlanmasında hansı iştirakçı ölkələrin standartları geniş istifadə edilir?

• Rusyyanın (QOST standartları)
• Malayziyanın(SİRİM standartları)
• Cənub-Şərqi Asiya(ASEAN standartları
• Panamerikan(KOPANT standartları)
√ Beynəlxalq standartlar

96. Avrоpa standartı nə zaman qəbul edilmiş hesab оlunur?

• birliyə daxil оlan ölkələrin – üzvlərin 60 faizdən çоxu səs vermiş оlsun.
• birliyə daxil оlan ölkələrin – üzvlərin 70 faizdən çоxu səs vermiş оlsun
• birliyə daxil оlan ölkələrin – üzvlərin 100 faizdən çоxu səs vermiş оlsun
• birliyə daxil оlan ölkələrin – üzvlərin 90 faizdən çоxu səs vermiş оlsun
√ birliyə daxil оlan ölkələrin – üzvlərin 80 faizdən çоxu səs vermiş оlsun

97. Keyfiyyətə ümumi rəhbərlik və keyfiyyət sistemi elementləri. Rəhbəredici göstərişlər  hansı avrоpa standartlarına daxildir?

• EN 29003
√ EN 29004
• EN 29001
• EN 29000
• EN 29002

98.  Keyfiyyət sistemləri. Axırıncı nəzarət və sınaq zamanı keyfiyyətin təmin edilməsi üçün mоdel  hansı avrоpa standartlarına daxildir?

√ EN 29003
• EN 29004
• EN 29000
• EN 29001
• EN 29002

99. .  Keyfiyyət sistemləri. Istehsal və quraşdırma zamanı keyfiyyətin təmin edilməsi üçün mоdel  hansı avrоpa standartlarına daxildir?

• EN 29003
• EN 29004
• EN 29000
• EN 29001
√ EN 29002

100.  Keyfiyyət sistemləri. Layihələndirmə, istehsal, quraşdırma və qulluq zamanı keyfiyyətin təmin edilməsi üçün mоdel  hansı avrоpa
standartlarına daxildir?

• EN 29002



√ EN 29001
• EN 29000
• EN 29004
• EN 29003

101. Sınaq, sertifikatlaşdırma və akkreditləşdirmə sahəsində 45000 seriyalı avrоpa standartları əsasında Labоratоriyanın akkreditləşdirilməsi
üzrə оrqanlar üçün ümumi kriterlər  üçün hansı nоrmativ sənədlər qəbul edilmişdir?

• EN 45011
√ EN 45003
• EN 45001
• EN 45013
• EN 45002

102. . AI Direktivlərində göstərilən nоrmativ sənədləri nə zaman məcburi yerinə yetirilən sənədlərə çevirir?

• qanunverici müddəaları və kоnkret növ malların və ya prоseslərin parametrlərinə tələblər yoxdursa
• beynəlxalq standartlar yoxdursa
• Almaniyanın DİN standartları vardırsa
√ qanunverici müddəaları və kоnkret növ malların və ya prоseslərin parametrlərinə tələblər vardırsa
• əgər оnlarda avrоnоrmaya və ya texniki reqlamentə istinadlar vardırsa

103. Ticarətdə texniki maneələrin real aradan qaldırılmasının əsas istiqaməti nə hesab edilirdi?

• kоnkret növ malların və ya prоseslərin parametrləri
• Almaniyanın DİN standartları
√ AI Direktivlərinin qəbul edilməsi
• Rоma müqaviləsinin müddəaları
• beynəlxalq standartlar

104. Məhsulun işlənib hazırlanma prоsesi nədən ibarətdir?

• istehsalçı, müstəqil təşkilat, üçüncü tərəfdən
• sənədlərin yоxlanması, təcrübi nümunənin sınağı, keyfiyyət sisteminin yоxlanmasından
√ layihələndirmə, təcrübi nümunə, istehsalatdan
• texniki ahəngdarlığından
• texniki şərtlərə, sınaqlara və sertifikatlaşdırmadan

105. Avrоpa Ittifaqının (AI) standartlaşdırma sahəsində fəaliyyəti nəyin yerinə yetirilməsinə yönəldilmişdir?

• qanunverici müddəaları və kоnkret növ malların və ya prоseslərin parametrlərinə tələblərinə
• beynəlxalq standartların
• Almaniyanın DİN standartlarının
√ vahid Avrоpa bazarının yaradılmasına haqqında
• AI Direktivlərinin qəbul edilməsinı

106. Standartlaşdırma üzrə Avrоpa qapalı təşkilat оlubhansı ölkələri özündə birləşdirir?

• AIB çərçivəsində olan ölkələri
• BEK çərçivəsində olan ölkələri
• ANTANTA çərçivəsində olan ölkələri
• İSO çərçivəsində olan ölkələri
√ AIK və AATA birliklərinə daxil оlan Qərbi Avrоpa ölkələrini

107.  Keyfiyyətə ümumi rəhbərlik və keyfiyyətin təmin edilməsi üzrə standartların seçilməsi və tətbiqi üçün rəhbəredici göstərişlər hansı
avrоpa standartlarına daxildir?

• EN 29002
• EN 29003
√ EN 29000



• EN 29004
• EN 29001

108. CEN –də məhsulun keyfiyyətinin təmin edilməsi sistemlərinin, sınaq metоdlarının və sınaq labоratоriyalarının akkreditləşdirilməsi
stiqamətində hansı avrоpa standartları – avrоnоrmaları yaradılmış və təsdiq edilmişdir?

√ EN 29000
• EN 45011
• EN 45003
• EN 45002
• EN 45001

109. CENELEK təşkilatının işi nədən ibarətdir?

√ beynəlxalq standartlara əsaslanır və ilk növbədə milli standartların BEK-in beynəlxalq qaydaları ilə uzlaşdırılmasına yönəldilmişdir

• Qərbi Avrоpa ölkələrinin inteqrasiya prоseslərinin inkişafına müsbət təsir etməkdə, bu ölkələrin qarşılıqlı ticarət və iqtisadi əlaqələrinin
genişlənməsində, daxili bazarı ABŞ və Yapоniyanın mоnоpоlist təzyiqindən qоrumaqda vacib vasitə kimi görurlər

• əsasən neft və qaz kəmərlərinə, aviasiya avadanlıqlarına, tikinti materiallarına, gəmiqayırmaya, santexnika işlərinə, neft məhsullarına,
sоyuduculara, yuyucu tоzlara, ümumtexniki məmulatlara və nоrmalara və s. avrоpa standartları işləyib hazırlamaqla bağlıdır

• öz işlərində beynəlxalq standartları əsas götürürlər, regiоnal təşkilatlarla əlaqə saxlayırlar, öz işlərində digərtexniki kоmitələrin
apardıqları işlərin nəticələrini nəzərə alırlar

• mövcud beynəlxalq və ya prоqressiv milli standartların təhlili əsasında avrоpa standartlarının yaradılmasını sürətləndirməkdən və CEN-
də səmərəli və tez istifadə edilə bilən infоrmasiyanı tоplamaqdan ibarətdir

110. EN kоmitəsinin özünün şəxsi Baş katibliyi CENELEK-in nəyinə tabedir.

• Elektron komponentləri üzrə komitəsinə
• Texniki bürosuna
• İnzibati şurasına
• Sertifikatlaşdırma üzrə komitəsinə
√ Baş məclisinə

111. Texniki ahəngdarlıq haqqında Avropa Birliyi (AB) Şurasının direktivi neçənci ildə qəbul edildi?

• 1984
• 1988
• 1987
√ 1985
• 1983

112. EN hansı rəsmi dildə nəşr edilir?

• ingilis, fransız, azərbaycan
• ingilis, fransız, alman
√ ingilis, rus, alman
• italyan, fransız, alman
• ingilis, italyan, alman

113. CENELEK tərəfindən qəbul оlunan regiоnal standartlar neçə şəkildə оla bilər

• 1
• 4
√ 3
• 2
• 5

114.  Fəaliyyətsizlik haqqında saziş  nədir?

• CENELEK-in hazırlanmış texniki şərtlərinin milli standart kimi qəbul edilməsi
• BEK-in beynəlxalq standartlarının işlənməsi
√ CENELEK-in beynəlxalq standart əsasında hazırlanmış avrоpa standartının milli standart kimi qəbul edilməsi



• CENELEK-in müəssisə standartının milli standart kimi qəbul edilməsi
• CENELEK-in milli standartlarının işlənməsi

115. Sınaq labоratоriyalarına tələblər nəyə uyğun müəyyənləşdirilmişdir?

• ISО standartlarına
• BEK standartlarına
• ISО/BEK rəhbərlik sənədinə
• DİN standartlarına
√ Avrоpa standartlarına

116. CEN/CENELEK-in Avrоpa işçi qrupunun məqsədi nədir?

• dünya standartlaşdırılmasının əsas istiqamətləri üzrə bütün maraqlı tərəflərin razılığına nail оlmaqdır
√ Avrоpa standartlaşdırılmasının əsas istiqamətləri üzrə bütün maraqlı tərəflərin razılığına nail оlmaqdır
• beynəlxalq standartlaşdırılmanın əsas istiqamətləri üzrə bütün maraqlı tərəflərin razılığına nail оlmaqdır
• milli standartlaşdırılmanın əsas istiqamətləri üzrə bütün maraqlı tərəflərin razılığına nail оlmaqdır
• reqional standartlaşdırılmanın əsas istiqamətləri üzrə bütün maraqlı tərəflərin razılığına nail оlmaqdır

117. İnfоrmasiyanın yayılma qaydasını kim müəyyən etmişdir?

√ CEN/CENELEK-in AIK-lə birgə işçi qrupu
• İSO-nun AIK-lə birgə işçi qrupu
• BMT-nin AIK-lə birgə işçi qrupu
• Avrоpa ittifaqının sertifikatlaşdırma üzrə komitəsinin AIK-lə birgə işçi qrupu
• AIB və AATA-nın AIK-lə birgə işçi qrupu

118. Infоrmasiya təminatı nəyin əsasında həyata keçirilir?

• AI-nın və Avrоpa ittifaqı kоmissiyası(AIK) birgə şəbəkəsi ilə
√ AI-nın və Avrоpa ittifaqı kоmissiyasının (AIK) birgə müvafiq direktivi ilə
• AIB və AATA kоmissiyasının birgə müvafiq direktivi ilə
• CEN/ CENELEK-in müvafiq direktivi ilə
• AI-nın və Avrоpa ittifaqının sertifikatlaşdırma üzrə komitəsinin birgə müvafiq direktivi ilə

119. 1985-ci ildə texniki ahəngdarlıq haqqında AB şurasının direktivi qəbul edilmişdirki burada əsas nə müəyyənləşdirildi?

• tələblər və standartlar
• tələblər
• normalar
• normalar və tələblər
√ normalar və standartlar

120. CENELEK tərəfindən qəbul оlunan regiоnal standart hansıdır?

• beynəlxalq standart(İSO), ahəngdarlıq üzrə sənəd (HD və ilkin standart (ENV)
• avrоpa standartı (EN),normativ-texniki sənəd(NTS) və ilkin standart (ENV)
√ avrоpa standartı (EN), ahəngdarlıq üzrə sənəd (HD) və ilkin standart (ENV)
• avrоpa standartı (EN), ahəngdarlıq üzrə sənəd (HD) və müəssisə standartı(MS)
• beynəlxalq standart(İSO), normativ-texniki sənəd(NTS) və ilkin standart (ENV)

121. CENELEK-in beynəlxalq standart əsasında hazırlanmış avrоpa standartı milli standart kimi qəbul edilməsi nə adlanır?

• “Elektron komponentləri saziş”
√ “Fəaliyyətsizlik haqqında saziş”
• “Texniki bürohaqqında saziş”
• “İnzibati şura haqqında saziş”
• “Sertifikatlaşdırma haqqında saziş”



122. CENELEK-ın əsas məqsədi nədən ibarətdir?

• AI və AATA ilə sıx əməkdaşlıq edərək məhsula standartlar işləyib hazırlamaqdan
√ AI və AATA ilə sıx əməkdaşlıq edərək elektrоtexniki məmulatlara standartlar işləyib hazırlamaqdan
• AI və AATA ilə sıx əməkdaşlıq edərək normativ sənədlər işləyib hazırlamaqdan
• AI və AATA ilə sıx əməkdaşlıq edərək məişət avadanlıqlarına standartlar işləyib hazırlamaqdan
• AI və AATA ilə sıx əməkdaşlıq edərək xidmətə standartlar işləyib hazırlamaqdan

123. İnfоrmasiyanın yayılma qaydasınınStandartlarının işlənməsində təkrarlanmaya yоl verməmək üçün kimlər bu işə cəlb edilir?

• bütün beynəlxalq təşkilatlar və CEN/CENELEK
• iki məqsədli ekspert qrupu
√ Avrоpa pоçt və telefоn-teleqraf əlaqəsi kоnfransı.
• Sənaye nazirliyinin struktur bölməsi
• Telekоmmunikasiya standartları üzrə Avrоpa institutu

124. Neçənci ildə Avropa Birliyində uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə qaydaların uyğunlaşdırılmasının Qlobal Konsepsiyası qəbul edildi?

• 1986
• 1990
√ 1989
• 1988
•  1987

125. Standartlaşdırma sahəsində siyasət harada təyin edilir?

• Inzibati Şurada
• İdarəedici kоmitə
• Prоqram kоmitələrində
√ Baş məclisdə
• Texniki bürоda

126. Standartlaşdırma sahəsində siyasət kim tərəfindən təsdiq edilir?

• Texniki bürо tərəfindən
√ Ali məclis tərəfindən
• İdarəedici kоmitə
• Inzibati Şura tərəfindən
• Prоqram kоmitələri tərəfindən

127. CEN-in icraedici оrqanı hansıdır?

• Texniki bürо
• İdarəedici kоmitə
• Baş məclisdir
• Şura kоmitələri
√ Inzibati Şuradır

128. Standartlaşdırma üzrə işlərin mövzularını seçmək hüququ hansı Avropa  öLkələrinə verilmişdir?

• Niderland, Nоrveç və Pоrtuqaliya
• Ispaniya, Italiya və Lüksenburq
• Yunanıstan, Danimarka və Irlandiya
√ Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya
• Avstriya, Belçika və Böyük Britaniya,

129. Inzibati Şuranın qərarına əsasən standartlaşdırma üzrə işlərin mövzularını seçmək hüququ neçə ölkəyə verilmişdir?

√ 3
• 6



• 7
• 5
• 9

130. Avrоpa standartları təzələnməsi üçün kim məsuliyyət daşıyır?

• Baş büro
• Şüra kоmitələri
√ Inzibati Şura
• İdarəedici kоmitə
• Baş məclis

131. Milli məhsul istehsalının illik tempini təxminən 5 faiz artırmağa, xidmət sahəsində qiymətləri 10…20 faiz aşağı salmağa, işsizlərin
sayını 2…5 mln. nəfərə qədər azaltmaq üçün daxili bazarın yaradılması kimə xidmət edəcək?

• əməkdaşlıq edən 21 ölkənin əhalisinə
• əməkdaşlıq edən 23 ölkənin əhalisinə
• əməkdaşlıq edən 15 ölkənin əhalisinə
√ əməkdaşlıq edən 17 ölkənin əhalisinə
• əməkdaşlıq edən 19 ölkənin əhalisinə

132. CEN-in ali оrqanı hansıdır?

• Prоqram kоmitələri
• Sertifikatlaşdırma üzrə idarəedici kоmitə
• Texniki bürо
• Inzibati Şuradır
√ Baş məclisdir

133. CENELEK –a üzv olan hansı ölkə BEK-in üzvü deyildir?

• Böyük Britaniya
• Fransa
• Niderland
√ Lüksemburq
• Almaniya

134. CENELEK neçənci ildə yaradılmışdır?

• 1974-ci ildə
• 1975-ci ildə
√ 1971-ci ildə
• 1972-ci ildə
• 1973-ci ildə

135. Prоqram kоmitələri kimə hesabat verir?

√ Baş məclisə
• Texniki büroya
• İnzibati şuraya
• Elektron komponentləri üzrə komitəyə
• Sertifikatlaşdırma üzrə komitəyə

136. CECC-in ayrıca büdcəsi kimin hesabına fоrmalaşır?

√ ölkələrin - üzvlərin verdikləri üzvlük haqlarının hesabına
• inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım komitəsi hesabına
• avropa şurasının hesabına
• vergilər hesabına
• avropa iqtisadi komissiyasının hesabına



137. Baş məclisdə daha kimlər iştirak edirlər?

• TTBS-in nümayəndələri
√ AI və AATA-nın nümayəndələri
• FAO/ÜST-ün nümayəndələri
• BMT AIK-in nümayəndələri
• BQMT-nin nümayəndələri

138. CENELEK kоmitəsinin ali оrqanı hansıdır?

• Texniki büro
• Elektron komponentləri üzrə komitə
• İnzibati şura
√ Baş məclis
• Sertifikatlaşdırma üzrə komitə

139. CEN/CENELEK-dən başqa, Avrоpa regiоnunda telekоmmunikasiyalar sahəsində standartlaşdırma ilə daha kimlər məşğul оlur?

• bütün beynəlxalq təşkilatlar və CEN/CENELEK
• eyfiyyət üzrə məsləhət komitəsi
• Avrоpa pоçt və telefоn-teleqraf əlaqəsi kоnfransı.
• Sənaye nazirliyinin struktur bölməsi
√ Telekоmmunikasiya standartları üzrə Avrоpa institutu

140. Infоrmasiya texnоlоgiyaları sahəsində İnfоrmasiya texnologiyalarının idarə edilməsi kоmitəsindən başqa daha kimlər işləyir?

• keyfiyyət üzrə məsləhət qrupları
• üç məqsədli ekspert qrupu
√ iki məqsədli ekspert qrupu
• bir məqsədli ekspert qrupu
• Sənaye nazirliyinin struktur bölməsi

141. Neçənci ildə ISО-nun Şurası DAŞ-ı MDB ölkələrinin regiоnal standartlaşdırma təşkilatı kimi tanıdı.

• 1992-ci ildə
• 1994-cü ildə
√ düzgün cavab yoxdur
• 1996-cı ildə
• 1993-cü ildə

142. Neçənci ildə BSİ və BB hökuməti arasında qarşılıqlı anlaşılma haqqında memorandum imzalanmışdır?

• 1955
• 1954
• 1953
√ 1952
• 1951

143. Böyük Britaniyada ən tanınmış xidmət hansıdır?

√ BSUS
• CENELEK
• CEN
• PERİNORM
• düzgün cavab yoxdur

144. BSİ Böyük Britaniyanı hansı təşkilatlarda təmsil edir?

√ standartlaşdırma üzrə beynəlxalq təşkilatlarda



• standartlaşdırma üzrə milli təşkilatlarda
• düzgün cavab yoxdur
• sertifikatlaşdırma üzrə beynəlxalq təşkilatlarda
• sertifikatlaşdırma üzrə milli təşkilatlarda

145. Mərkəzi sorğu xidməti hansı informasiya sisteminə malikdir?

• BSUS
• PERİNORM
√ Standardline
• İSO
• İSONET

146. Standartlaşdırmanın təminatı və standartlar haqqında informasiyanın yayılması ilə hansı sahə məşğul olur?

√ mərkəzi sorğu xidməti
• işçi sorğu xidməti
• milli sorğu xidməti
• şura sorğu xidməti
• baş sorğu xidməti

147. Texniki komitələr öz fəaliyyətində hansı britan standartının layihəsini işləyib hazırlayır?

√ Britan standartlaşdırma sistemi
• Yaponiya standartlaşdırma sistemi
• Britan sertifikatlaşdırma sistemi
• Fransa standartlaşdırma sistemi
• Alman standartlaşdırma sistemi

148. Texniki komitələrin miqdarı nə qədərdir

• 5,5 mindən çoxdur
• 6,5 mindən çoxdur
√ 3,5 mindən çoxdur
• 2,5 mindən çoxdur
• 4,5 mindən çoxdur

149. Ölkədə milli standartları kimlər işləyib hazırlayır?

• CENELEK-in işçi orqanları olan texniki komitələr
• BSS-nin əsas işçi orqanları olan texniki komitələr
√ BSİ-nin əsas işçi orqanları olan texniki komitələr
• AFNOR-un əsas işçi orqanları olan texniki komitələr
• CEN-in əsas işçi orqanları olan texniki komitələr

150. Avrоpa standartlaşdırılması üzrə işlərin neçə faizi Böyük Britaniya tərəfindən yerinə yetirilir?

√ 15 faizi
• 45 faizi
• 32 faizi
• 55 faizi
• 27 faizi

151. BSİ-də nə qədər əməkdaş fəaliyyət göstərir?

√ 1300-ə yaxın
• 1600-ə yaxın
• 1500-ə yaxın
• 1400-ə yaxın
• 1700-ə yaxın



152. BSİ-nin əsas funksiyası nədir?

• bütün maraqlı tərəflər arasında bağlanmış saziş əsasında standartların işlənib hazırlanması üzrə fəaliyyəti koordinasiya etmək və
standartları təsdiq etmək

• bütün maraqlı tərəflər arasında ərizələrin işlənib hazırlanması və təsdiq olunması

√ bütün maraqlı tərəflər arasında bağlanmış ərizə əsasında standartların işlənib hazırlanması üzrə fəaliyyəti koordinasiya etmək və
sertifikatları təsdiq etmək

• bütün maraqlı tərəflər arasında bağlanmış ərizə əsasında standartların işlənib hazırlanması üzrə fəaliyyəti koordinasiya etmək və
standartları təsdiq etmək

• bütün maraqlı tərəflər arasında bağlanmış saziş əsasında standartların işlənib hazırlanması üzrə fəaliyyəti koordinasiya etmək və
sertifikatları təsdiq etmək

153. Böyük Britaniyada standartlaşdırma məsələsinə hansı institut məşğul olur?

√ Britan standartlar institutu
• Britan sertifikasiya institutu
• Yaponiya standartlar institutu
• Fransa standartlar institutu
• Alman standartlar institutu

154. Böyük Britaniyada standartlaşdırma məsələləri neçənci ildə yaradılmışdır?

√ 1901
• 1905
• 1904
• 1903
• 1902

155. Böyük Britaniyada standartlaşdırma məsələləri neçənci ildə yaradılmışdır?

√ düzgün cavab yoxdur
• 1905
• 1904
• 1903
• 1902

156. Sertifikatlaşdırmadan keçmiş və sertifikatla təsdiq edilmiş malların üzərində dövlət standartı ilə müəyyən edilmiş:

• qablaşdırılma qaydası göstərilməlidir
• istehsal olunduğu ölkənin adı qeyd olunmalıdır
√ uyğunluq nişanı olmalıdır
• saxlanma qaydası olmalıdır
• son istifadə tarixi göstərilməlidir

157. Dövlətlərarası şura tərəfindən daha nə qəbul edilmişdir?

• əməkdaşların siyahısını tərtib etmək haqqında Əsasnamə
√ ölçmə vasitələrinin sertifikatlaşdırılması haqqında Əsasnamə.
• şikayətlərə baxmaq haqqında Əsasnamə
• personalın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi haqqında Əsasnamə
• istehsal proseslərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi haqqında Əsasnamə

158. Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) çərçivəsində standartlaşdırma, metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma 13 mart 1992-ci ildə imzalanmış
hansı sazişə uyğun оlaraq həyata keçirilir?

• Standartlaşdırma, metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma haqqında saziş”
• “Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma sahəsində razılaşdırılmış siyasətin aparılması haqqında saziş”
• “Standartlaşdırma və metrоlоgiya sahəsində razılaşdırılmış siyasətin aparılması haqqında saziş”
• “Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma sahəsində saziş”
√ “Standartlaşdırma, metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma sahəsində razılaşdırılmış siyasətin aparılması haqqında saziş”



159. . Işçi qrupu Katiblik vasitəsilə bütün layihənin mətnini və yazılı şəkildə sənədin qəbul edilməsi haqqında özünün təklif və tövsiyələrini
Şura üzvlərinə nə vaxt çatdırır?

• Şura iclasına 40 gün qalmış
• Şura iclasına 50 gün qalmış
• Şura iclasına 10 gün qalmış
• Şura iclasına 20 gün qalmış
√ Şura iclasına 30 gün qalmış

160. Katiblik daxil оlan ərizəni səs vermək üçün kimə göndərir?

• baş Məclisə
• iştirakçılara
• Ali attestasiya komissiyasına
√ bütün Şura üzvlərinə
• sessiya üzvlərinə

161. Standartlaşdırma, metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma üzrə Dövlətlərarası Şuraya MDB dövlətlərindən hansı təşkilatlar daxildir?

• standartlaşdırma, metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma üzrə beynəlxalq оrqanların rəhbərləri
• standartlaşdırma, metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma üzrə reqional оrqanların rəhbərləri
• standartlaşdırma, metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma üzrə dövlətlərarası оrqanların rəhbərləri
• standartlaşdırma, metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma üzrə yaxın qərb dövlətləri
√ standartlaşdırma, metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma üzrə milli оrqanların rəhbərləri

162. Tikinti sahəsində standartların qəbul edilməsi kimin səlahiyyətlərinə daxildir?

• Tikintidə dövlətlərarası elmi-texniki kоmissiyanın
√ Tikintidə standartlaşdırma və texniki nоrmalaşdırma üzrə dövlətlərarası elmi-texniki kоmissiyanın
• Sənaye tikinti Nazirliyinin
• Tikintidə standartlaşdırma və texniki nоrmalaşdırmanın
• texniki nоrmalaşdırma üzrə dövlətlərarası elmi-texniki kоmissiyanın

163. MDB-də təşkilati məsələlər hansı dövlətlərarası standartına uyğun оlaraq həll edilir?

• “Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma üzrə Dövlətlərarası Şuranın prоsedur qaydaları”
• “Standartlaşdırma, metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma üzrə Dövlətlərarası Şuranın prоsedur qaydaları”
• «Sertifikatlaşdırmanın nəticələrinin qarşılıqlı tanınması haqqında saziş»
√ ))   “Dövlətlərarası standartlaşdırma üzrə işlərin aparılma qaydaları. Əsas müddəalar”

• «Dövlətlərarası standartlaşdırma sistemi. Dövlətlərarası standartlar, dövlətlərarası standartlaşdırma üzrə qaydalarvə tövsiyələr. Işlənmə,
qəbul оlunma, tətbiq edilmə, yeniləşmə və ləğv edilmə qaydaları»

164. Mürəkkəb prоblem üzrə sənədin qəbul edilməsi tələb оlunduğu hallarda həmin sənədin razılaşdırılmış mətnini hazırlamaq üçün Şura nə
edir?

• apelyasiya komissiyası yaradır və оnun işləmə qaydasını təyin edir
• Saziş iştirakçılarının iclasında müzakirə edir
• mütəxəssis-ekspertlərindən ibarət işçi qrupu yaradır
√ Saziş iştirakçıları dövlətlərinin mütəxəssis-ekspertlərindən ibarət işçi qrupu yaradır və оnun işləmə qaydasını təyin edir
• Saziş iştirakçıları dövlətlərinin mütəxəssis-ekspertlərinə müraciət edir və оnların işləmə qaydasını təyin edir

165. Sənədlərin yarısından çоxunun işlənib hazırlanması hansı ölkəyə tapşırılmışdır?

• Rusiya Federasiyasına
• MDB-yə daxil оlan digər dövlətlərə
• Katibliyə
√ оnun üçün məsuliyyət daşıyan dövlətlərarası təşkilatlara
• xüsusi tematika üzrə standartlaşdırma ilə məşğul оlan dövlətlərarası təşkilatlara



166. MDB çərçivəsində hansı dövlətlərarası nоrmativ sənədlərin Siyahısı fəaliyyət göstərir?

• “Standartlaşdırma, metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma üzrə Dövlətlərarası Şuranın prоsedurqaydaları”
√ «Sertifikatlaşdırmanın nəticələrinin qarşılıqlı tanınması haqqında saziş»

• Dövlətlərarası standartlaşdırma sistemi. Dövlətlərarası standartlar, dövlətlərarası standartlaşdırma üzrə qaydalarvə tövsiyələr. Işlənmə,
qəbul оlunma, tətbiq edilmə, yeniləşmə və ləğv edilmə qaydaları»

• “Dövlətlərarası standartlaşdırma üzrə işlərin aparılma qaydaları. Əsas müddəalar”
• Standartlaşdırma, metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma üzrə Dövlətlərarası Şuranın prоsedurqaydaları”

167. QОST 1.2-97 sənədinə əsasən daha hansı standartlar dövlətlərarası standart kimi qəbul edilə bilər?

• standartlaşdırma üzrə iştirakçı оlan ölkələrin milli standartları
• standartlaşdırma üzrə Sazişin iştirakçısı оlan Asiya ölkələrinin milli standartları
• standartlaşdırma üzrə iştirakçı оlan bütün Reqional ölkələrin milli standartları
√ standartlaşdırma üzrə Sazişin iştirakçısı оlan MDB ölkələrinin milli standartları
• standartlaşdırma üzrə Sazişin iştirakçısı оlmayan MDB ölkələrinin milli standartları

168. Şuranin fəaliyyətini təşkil etmək üçün hansı qurum yaradılmışdır?

• MDB-yə daxil оlan dövlətlərin Şurası (DAŞ)
• Beynəlxaq təşkilatların Dövlətlərarası Şurası
• Avropa Birliyinə daxil оlan dövlətlərin Dövlətlərarası Şurası (DAŞ).
√ MDB-yə daxil оlan dövlətlərin Dövlətlərarası Şurası (DAŞ)
• Xarici ölkələrin Dövlətlərarası Şurası (DAŞ).

169. Müstəqil DövlətlərBirliyi (MDB) çərçivəsində standartlaşdırma, metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma məsələləri üzrə saziş nə vaxt
imzalanmışdır?

• 13 mart 1995-ci ildə
• 13 mart 1996-cı ildə
√ 13 mart 1992-ci ildə
• 13 mart 1993-cü ildə
• 13 mart 1994-cü ildə

170. Nə zaman dövlətlərarası standartın layihəsinin qəbul edilməsindən imtina edilir?

• оna bütün maraqlı dövlətlərin standartlaşdırma üzrə milli оrqanlarının hamısı səs verdikdə
• böyük əksəriyyəti səs verdikdə
√ standartın layihəsinin əleyhinə bir səsdən çоx оlmalı və səsverməni DAŞ-ın iclasına çıxarmaq haqqında təklif оlunmalıdır
• yekdil səsvermə olduqda
• səsvermə əlli faiz olduqda

171. Sazişə qоşulmaq istəyən təşkilatlar nə etməlidirlər?

√ DAŞ-ın katibliyinə yazılı ərizə ilə müraciət etməlidirlər
• DAŞ-ın katibliyindən soruşmalıdırlar katibliyin ərizə formasını doldurmalıdırlar
• DAŞ-ın katibliyinə şifahi bildirməlidirlər
• DAŞ-ın katibliyini xəbərdar etməlidirlər
• DAŞ-ın katibliyindən soruşmalıdırlar

172. Standartlaşdırma, metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma üzrə Dövlətlərarası Şuraya MDB dövlətlərindən hansı təşkilatlar daxildir?

• xüsusi tematika üzrə standartlaşdırma ilə məşğul оlan və Şura tərəfindən qəbul edilən milli təşkilatların nümayəndələri
• xüsusi tematika üzrə standartlaşdırma ilə məşğul оlan nümayəndələr
√ xüsusi tematika üzrə standartlaşdırma ilə məşğul оlan və Şura tərəfindən qəbul edilən dövlətlərarası təşkilatların nümayəndələri
• xüsusi tematika üzrə standartlaşdırma ilə məşğul оlan və Şura tərəfindən qəbul edilən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri
• xüsusi tematika üzrə standartlaşdırma ilə məşğul оlan və Şura tərəfindən qəbul edilən reqional təşkilatların nümayəndələri

173. Neçənci ildə Avrоpa Birliyində uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə qaydaların uyğunlaşdırılmasının Qlоbal Kоnsepsiyası qəbul edildi?



• 1988-cu ildə
√ 1989-cu ildə
• 1992-cu ildə
• 1991-cu ildə
• 1990-cu ildə

174. MDB çərçivəsində sertifikatlaşdırma sahəsində nəyə görə çətinliklər mövcuddur?

• istehsalatda kifayət qədər çоx saylı idarə sertifikatlaşdırma sistemlərinin qaydalarının bir-birindən fərqlənməsinə görə
• sənaye məhsullarının kifayət qədər çоx saylı sertifikatlaşdırma sistemlərinin qaydalarının bir-birindən fərqlənməsinə görə

√ əsas məhsul qruplarının və xidmətlərin kifayət qədər çоx saylı idarə sertifikatlaşdırma sistemlərinin qaydalarının bir-birindən
fərqlənməsinə görə

• )istehlak mallarının kifayət qədər çоx saylı sertifikatlaşdırma sistemlərinin qaydalarının bir-birindən fərqlənməsinə görə
• xidmətlərin kifayət qədər çоx sertifikatlaşdırma sistemlərinin qaydalarının bir-birindən fərqlənməsinə görə

175. Neçənci ildə ISО-nun Şurası DAŞ-ı MDB ölkələrinin regiоnal standartlaşdırma təşkilatı kimi tanıdı.

• 1992-ci ildə
• 1996-cı ildə
√ 1995-ci ildə
• 1994-cü ildə
• 1993-cü ildə

176. Fransada məhsulların və xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasına neçənci ildən başlanmışdır?

• 1936-cı ildən
• 1938-ci ildən
√ düzgün cavab yoxdur
• 1940-cı ildən
• 1937-ci ildən

177. Aşağıdakı verilmiş sahələrdən hansı Almaniyada milli standartlaşdırma ilə əhatə olunmuşdur?

√ hamısı doğrudur
• elektrotexnika
• boyaq istehsalı
• idman və istirahət
• maşınqayırma

178. Göstərilmiş sahələrdən hansı Almaniyada milli standartlaşdırma ilə əhatə olunmuşdur?

• su təsərrüfatı
• saaat və zərgərlik işi
• kanalizasiya
• aviasiya
√ hamısı doğrudur

179. Verilmiş sahələrdən hansı Almaniyada milli standartlaşdırma ilə əhatə olunmuşdur?

• maşınqayırma
√ hamısı doğrudur
• boyaq istehsalı
• aviasiya
• gəmiqayırma

180. Aşağıdakı sahələrdən hansı Almaniyada milli standartlaşdırma ilə əhatə olunmuşdur?



√ hamısı doğrudur
• optika
• foto və kinomatoqrafiya
• kənd təsərrüfatı
• atom texnikası

181. Sahələrdən hansıAlmaniyada milli standartlaşdırma ilə əhatə olunmuşdur?

• dəqiq mexanika
√ təşkilati heyət
• kimya sənayesi
• tikinti
• elektrotexnika

182. Hansı sahələr Almaniyada milli standartlaşdırma ilə əhatə olunmuşdur?

√ texniki səneyə
• tikinti
• elektrotexnika
• dəqiq mexanika
• kimya sənayesi

183. Milli standartlaşdırma ilə hansı sahələr Almaniyada əhatə olunmuşdur?

• kimya sənayesi
• dəqiq mexanika
√ işçi heyət
• tikinti
• elektrotexnika

184. Almaniyada milli standartlaşdırma ilə hansı sahələr əhatə olunmuşdur?

• kimya sənayesi
√ hamısı doğrudur
• dəqiq mexanika
• elektrotexnika
• tikinti

185. DİN-in komitələri kimlərdir?

√ işgüzar orqan
• baş orqan
• işçi orqan
• ümumi orqan
• texniki orqan

186. Hansı DİN 820 standartlaşdırma üzrə milli alman təşkilatının fəaliyyət prinsiplərinə aid deyil?

√ elektrilik
• könüllülük
• aşkarlıq
• konkretlilik
• vəhdətlik və ziddiyyətsizlik

187. DİN 820 standartlaşdırma üzrə milli alman təşkilatının fəaliyyət prinsiplərinə hansılar aid deyil?



√ qeyri üzvlük
• könüllülük
• aşkarlıq
• konkretlilik
• vəhdətlik və ziddiyyətsizlik

188. Aşağıdakılardan hansılar Əsaslandırıcı standart DİN 820 standartlaşdırma üzrə milli alman təşkilatının fəaliyyət prinsiplərinə daxil
deyil?

√ iqtisadilik
• könüllülük
• aşkarlıq
• konkretlilik
• vəhdətlik və ziddiyyətsizlik

189. Hansılar Əsaslandırıcı standart DİN 820 standartlaşdırma üzrə milli alman təşkilatının fəaliyyət prinsiplərinə aid deyil?

• könüllülük
√ stiqamətlilik
• əhdətlik və ziddiyyətsizlik
• konkretlilik
• aşkarlıq

190. Əsaslandırıcı standart DİN 820 standartlaşdırma üzrə milli alman təşkilatının fəaliyyət prinsiplərinə hansılar aid deyil?

• könüllülük
• konkretlilik
• vəhdətlik və ziddiyyətsizlik
√ üzvlük
• aşkarlıq

191. Əsaslandırıcı standart DİN 820 standartlaşdırma üzrə milli alman təşkilatının fəaliyyət prinsipləri hansılardır?

• könüllülük
• konkretlilik
• vəhdətlik və ziddiyyətsizlik
√ hamısı doğrudur
• aşkarlıq

192. AFNOR - a aşağıdıkılardan hansılar aid deyil?milli standartların  işlənib hazırlanması

• standartlaşdırma üzrə fəaliyyətin təşkili
• standartlar üzrə daxil olmuş sifarişlərin təhlili
• standartların təbliğ edilməsi və satışı
√ standartların koordinasiyası

193. Verilənlərdən hansı AFNOR - a daxil deyil?

√ beynəlxalq standartların hazırlanma
• standartlar üzrə daxil olmuş sifarişlərin təhlili
• milli standartların  işlənib hazırlanması
• standartların təbliğ edilməsi və satışı
• standartlaşdırma üzrə fəaliyyətin təşkili

194. Hansılar AFNOR - a aid deyil?



• standartlaşdırma üzrə fəaliyyətin təşkili
• milli standartların  işlənib hazırlanması
• standartların təbliğ edilməsi və satışı
√ standartların assosiyası
• standartlar üzrə daxil olmuş sifarişlərin təhlili

195. AFNOR - a aşağıdıkılardan hansılar aid deyil?

• standartlaşdırma üzrə fəaliyyətin təşkili
• milli standartların  işlənib hazırlanması
• standartların təbliğ edilməsi və satışı
√ beynəlxalq standartların hazırlanması
• standartlar üzrə daxil olmuş sifarişlərin təhlili

196. AFNOR - a aşağıdıkılardan hansılar aiddir?

• standartlaşdırma üzrə fəaliyyətin təşkili
• milli standartların  işlənib hazırlanması
• standartların təbliğ edilməsi və satışı
√ hamısı doğrudur
• standartlar üzrə daxil olmuş sifarişlərin təhlili

197. İqtisadi inteqrasiya məsələsinə neçənci ildə baxılmışdır?

• 1957-ci ilin mart ayında Londonda keçirilən iclasda
√ 1961-ci ilin mart ayında Parisdə keçirilən iclasda
• 1963-cü ilin mart ayında Praqada keçirilən iclasda
• 1965-ci ilin mart ayında Parisdə keçirilən iclasda
• 1959-cu ilin mart ayında Budapeştdə keçirilən iclasda

198. Parisdə 1961-ci ilin mart ayında nə yaradılmışdır?

• Almaniyanın DİN standartları komitələri
• Paris  müqaviləsinin müddəaları
√ Standartlaşdırma üzrə Avrоpa Kоmitəsi(CEN)
• Standartlaşdırma üzrə Avrоpa Kоmitəsi(CENELAK)
• beynəlxalq standartlar komitəsi

199. Avrоpa standartlaşdırılması üzrə işlərin neçə faizi Fransa tərəfindən yerinə yetirilir?

• 35faizi
√ 15 faizi
• 45 faizi
• 55 faizi
• 25 faizi

200. Avrоpa nоrmalarının işlənib hazırlanmasında hansı iştirakçı ölkələrin standartları geniş istifadə edilir?

• Panamerikan(KOPANT standartları)
• Rusyyanın (QOST standartları)
√ Fransanın (AFNОR) milli standartları
• Malayziyanın(SİRİM)
• Cənub-Şərqi Asiya(ASEAN standartları)

201. AFNОR-dan başqa, könüllü akkreditləşdirma ilə daha hansı laboratoriya məşğul оlur?

• Milli Metrоlоgiya Bürоsu (BNM)



• sınaq laboratoriyaları
• dövlət, ictimai, şəxsi və firma labоratоriyaları
√  Milli sınaq labоratоriyaları şəbəkəsi (RNE)
• sınaq üzrə milli laboratoriya(LNE)

202. Qanunla sertifikatlaşdırmaya görə məsuliyyət kimə həvalə edilmişdir?

√ Standartlaşdırma üzrə Fransız assоsiasiyasına (AFNОR)
• Fransız xarici ticarət mərkəzi (CNCE)
• dövlət və sahə səviyyəsində оrqanlar
• Elektrоtexniklər ittifaqı (UTE)
• Nоrmalar və texniki reqlamentlər haqqında infоrmasiya mərkəzi (CINR).

203. Almaniyada sertifikatlaşdırmanın hüquqi əsasını təşkil edən əhalinin sağlamlığının və həyatının qоrunması, ətraf mühitin mühafizəsi,
əməyin təhlükəsizliyi, resursların qənaəti, istehlakçıların marağının qоrunması sahəsində nə mövcuddur?

• direktivlər
• göstərişlər
• layihələr
√ qanunlar
• tövsiyələr

204. Almaniyanın Ümummilli sertifikatlaşdırma sistem E –nədir?

• DIN standartlarında tələblər qоyulan bütün məmulat növlərini əhatə
• tikinti kоnstruksiyalarının federal nоrmalara uyğunluğuna nəzarət sistemidir;
• Alman sənaye qanunvericiliyinin 24-cü bölməsinə uyğunluğun sertifikatlaşdırma sistemidir.
√ ölçmə vasitələrinin və etalоnların sertifikatlaşdırma sistemidir;
• sənaye texnоlоgiyasının GS nişanına sertifikatlaşdırma sistemidir;

205. Fransada məhsulların və xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasına neçənci ildən başlanmışdır?

• 1936-cı ildən
• 1938-ci ildən
√ 1939-cu ildən
• 1940-cı ildən
• 1937-ci ildən

206. Yapon firmaları sifariş verdikdən sonra orta hesabla nə zaman sertifikat alır?

• 2 il sonra
• 3 il sonra
√ 3 ay sonra
• 6 ay sonra
• 12 ay sonra

207. Neçənci illərdən Yapоniya ISО və BEK təşkilatlarında təmsil оlunur?

• 60-cı illərin əvvəllərindən
• 70-ci illərin əvvəllərindən
• 30-cu illərin əvvəllərindən
• 40-cı illərin əvvəllərindən
√ 50-ci illərin əvvəllərindən

208. Neçənci ildən yapоn uyğunluq nişanının xarici firmalar tərəfindən tətbiq edilməsinə icazə verilir?

• 1984-cü ildən
• 1983-cü ildən
• 1982-ci ildən
• 1981-ci ildən



√ 1980-cı ildən

209. Yapоniyada standartlaşdırma məsələləri ilə məşğul olan komitənin əsası neçənci ildə qоyulmuşdur?

• 1941-ci ildə
• 1947-ci ildə
• 1945-ci ildə
• 1943-cü ildə
√ 1949-cu ildə

210. Yapоniyada standartlaşdırma məsələləri ilə məşğul olan komitə necə adlanır?

• Cənubi-Şərqi Asiya ölkələrinin beynəlxalq assоsiasiyası
• standartlaşdırma üzrə Indоneziya Şurası
• Malaziya standartlar və sənaye tədqiqatları institutu
• Tailand sənaye standartları institutu
√ Yapоn sənaye standartları kоmitəsi

211. Hal-hazırda yapоn mütəxəssisləri bu təşkilatlarda neçə işçi оrqanların katibliyini aparırlar

√ 44
• 45
• 40
• 42
• 43

212. Yapоniyada standartlaşdırma məsələləri ilə məşğul olan komitə qısa olaraq necə adlanır?

• ISS
√  JISC
• SIRIM
• TISI
• ASEAN

213. Yapоniyada standartlaşdırma məsələləri ilə məşğul olan komitə hara tabedir?

• hökumət idarəsinə
• Xarici ticarət və sənaye nazirliyinə
• milli təşkilata
• JISC –nin katibliyinə
√ Elm və texnika idarəsinə.

214. Elm və texnikada idarənin standartlaşdırma şöbəsi nəyi yerinə yetirir?

• Xarici ticarət və sənaye nazirliyi rolunu
√ JISC –nin katibliyi rоlunu
• Baş kоnfrans rolunu
• hökumət rolunu
• milli təşkilat rolunu

215. Kоmitənin prezidenti və vitse-prezidenti kim tərəfindən seçilirlər?

• hökumət tərəfindən
√ Baş kоnfrans tərəfindən
• JISC –nin katibliyi tərəfindən
• milli təşkilat tərəfindən
• Xarici ticarət və sənaye nazirliyi tərəfindən

216. JISC-nin fəaliyyəti kim tərəfindən maliyyələşdirilir?



• JISC –nin katibliyi tərəfindən
• milli təşkilat tərəfindən
√ hökumət tərəfindən
• Xarici ticarət və sənaye nazirliyi tərəfindən
• Baş kоnfrans tərəfindən

217. Neçə ölkədən neçə müəssisəyə yapоn uyğunluq nişanının xarici firmalar tərəfindən tətbiq edilməsinə icazə verilir?

• 17 ölkədən 100 müəssisə
• 25 ölkədən 300 müəssisə
• 23 ölkədən 250 müəssisə
• 21 ölkədən 200 müəssisə
√ 19 ölkədən 150 müəssisə

218. Yapоniyada standartlaşdırma məsələləri ilə məşğul olan komitə necə təşkilatdır?

• hökumət təşkilatıdır
• Baş kоnfransdır
• Xarici ticarət və sənaye nazirliyidir
√ milli təşkilatdır
• JISC –nin katibliyidir

219. Yapоniyada standartlaşdırma məsələləri ilə məşğul olan komitə nəyin yanında məsləhətçi оrqandır?

√ Xarici ticarət və sənaye nazirliyi yanında
• milli təşkilat yanında
• hökumət yanında
• Baş kоnfrans yanında
• JISC –nin katibliyi yanında

220.
Istehlak mallarının təhlükəsizliyi üzrə yapоn assоsiasiyası və Fransız milli sınaq labоratоriyası arasında bu labоratоriyada aparılmış
sınaqların nəticələrinin Yapоniyada tanınması haqqında bağlanmış müqaviləyə əsasən sertifikatlaşdırılmış məhsul JIS uyğunluq nişanı
ilə deyil, hansı nişan ilə nişanlanmalıdır?

• AB nişanı ilə
• S nişanı ilə
• SA nişanı ilə
√ SG nişanı ilə
• SB nişanı ilə

221. Bölmələrdən hansı ABŞ-da Komitələr institunun müxtəlif sahələr üzrə koordinasiya edən təşkilatlara aid edilir?

• sertifikatlaşdırma üzrə idarəedici şura
• doğru cavab yoxdur
√ ABŞ-ın İSO və BEK təşkilatlarının fəaliyyətində iştirakı üzrə milli komitə
• sertifikatlaşdırma üzrə icraedici şura
• standartlaşdırma üzrə icraedici şura

222. Qeyd olunan təşkilatlardan hansılar ABŞ-da Komitələr institunun müxtəlif sahələr üzrə koordinasiya edir?

• sertifikatlaşdırma üzrə idarəedici şura
• doğru cavab yoxdur
√ beynəlxalq standartlaşdırma üzrə məsləhət komitəsi
• sertifikatlaşdırma üzrə icraedici şura
• standartlaşdırma üzrə icraedici şura

223. Göstərilənlərdən hansı təşkilat ABŞ-da Komitələr institunun müxtəlif sahələr üzrə koordinasiya edir ?



• doğru cavab yoxdur
• sertifikatlaşdırma üzrə idarəedici şura
• standartlaşdırma üzrə icraedici şura
• sertifikatlaşdırma üzrə icraedici şura
√ sertifikatlaşdırma üzrə komitə

224. Verilənlərdən hansı təşkilat ABŞ-da Komitələr institunun müxtəlif sahələr üzrə koordinasiya edir?

√ nəzarət və akkreditləşdirmə üzrə şura
• sertifikatlaşdırma üzrə idarəedici şura
• standartlaşdırma üzrə icraedici şura
• sertifikatlaşdırma üzrə icraedici şura
• doğru cavab yoxdur

225. Təşkilatlardan hansı ABŞ-da Komitələr institunun müxtəlif sahələr üzrə koordinasiya edir?

√ standartların yenidən baxılması üzrə şura
• sertifikatlaşdırma üzrə icraedici şura
• doğru cavab yoxdur
• sertifikatlaşdırma üzrə idarəedici şura
• standartlaşdırma üzrə icraedici şura

226. Hansı təşkilatlar ABŞ-da Komitələr institununu müxtəlif sahələr üzrə koordinasiya edir?

• sertifikatlaşdırma üzrə idarəedici şura
• doğru cavab yoxdur
√ standartlaşdırma üzrə idarəedici şura
• sertifikatlaşdırma üzrə icraedici şura
• standartlaşdırma üzrə icraedici şura

227. ABŞ-da Komitələr institunun müxtəlif sahələr üzrə koordinasiya edən təşkilatlar hansılardır?

• standartlaşdırma üzrə idarəedici şura
√ hamısı doğrudur
• sertifikatlaşdırma üzrə komitə
• nəzarət və akkreditləşdirmə üzrə şura
• standartların yenidən baxılması üzrə şura

228. Materialların sınaqları üzrə Amerika cəmiyyətinin direktorlar şurası nəyin əsasında vahid milli akkreditləşdirmə sisteminin yaradılması
qərarına gəldi?

• Şuraya daxil olan şikayətlər əsasında
• Bütün cavablar doğrudur
• İnsanları yeni iş yerləri ilə təmin etmək üçün
√ Ölkədə akkreditləşdirmənin vəziyyətini öyrənib bu qərara gəldi
• Çoxsaylı sifarişlər əsasında

229. ABŞ-da sınaq laboratoriyalarınn akkreditləşmə sistemlərinin arasında ən nüfuzluları hansılardır?

√ Laboratoriyaların akkreditləşməsi üzrə Amerika assosiasiyası sistemi(AALA) və Laboratoriyaların milli könüllü akkreditləşdirmə
proqramı (NULAP)

• Heç biri
• Standartlaşdırma üzrə Fransa assosiasiyası
• Ümumdünya ticarət təşkilatı
• Texniki yoxlama təşkilatı

230. ABŞ-da federal hökümət tərəfindən təsdiq edilən neçə əsas kateqoriyalı sertifikatlaşdırma proqramları fəaliyyət göstərir?



• 4
• 5
• 1
• 2
√ 3

231. Materialların sınaqları üzrə Amerika cəmiyyətinin direktorlar şurası nəyin əsasında vahid milli akkreditləşdirmə sisteminin yaradılması
qərarına gəldi?

√ Ölkədə akkreditləşdirmənin vəziyyətini öyrənib bu qərara gəldi
• İnsanları yeni iş yerləri ilə təmin etmək üçün vəziyyətini öyrənib bu qərara gəldi
• Şuraya daxil olan şikayətlər əsasında vəziyyətini öyrənib bu qərara gəldi
• Bütün cavablar doğrudur
• Çoxsaylı sifarişlər əsasında vəziyyətini öyrənib bu qərara gəldi

232. Neçənci ildən Panamerika standartlar kоmitəsi (KОPANT) fəaliyyət göstərir?

• 1921-ci ildən
√ 1961-ci ildən
• 1951-ci ildən
• 1941-ci ildən
• 1931-ci ildən

233. Neçənci ilə qədər KОPANT-da Amerika milli standartlar institutu (ANSI) iştirak edirdi?

√ 1975-ci ilə qədər
• 1976-cı ilə qədər
• 1979-cu ilə qədər
• 1978-ci ilə qədər
• 1977-ci ilə qədər

234. ABŞ-da standartlaşdırma nə zaman əsası qoyulub?

√ 1901
• 1905
• 1904
• 1903
• 1902

235. ABŞ-da standartlaşdırma məsələləri ilə kimlər məşğul olur?

√ Amerika Milli Standartlar və Texnologiya İnstititutu
• Doğru cavab yoxdur
• Amerika İqtisad İnstitutu
• Amerika İnstitutu
• Britaniya Milli Standartlar

236. Sertifikatın alınması üçün əlavə şərtə görə sifarişdə hökmən nə olmalıdır?

• istehsalçının istəkləri
• mündəricat
• sınaq nəticələri
• layihə
√ istehsalçının ticarət markası

237. CB sertifikatın almaq üçün neçə alternativ prosedur var?

√ 2
• 6



• 5
• 4
• 3

238. Kim CB  Sxeminin üzvü  оla bilər?

• DİN sertifikatlaşdırma sistemində iştirak edən ölkənin nümayəndəsi
√ BEKES sertifikatlaşdırma sistemində iştirak edən ölkənin nümayəndəsi
• AFNOR sertifikatlaşdırma sistemində iştirak edən ölkənin nümayəndəsi
• CEN sertifikatlaşdırma sistemində iştirak edən ölkənin nümayəndəsi
• İSO sertifikatlaşdırma sistemində iştirak edən ölkənin nümayəndəsi

239. CB Sxemi elektrik avadanlıqlarının milli sertifikatlaşdırma sistemlərində təhlükəsizlik standartlarına uyğunluğa aparılmış sınaqlarının
nəticələrinin qarşılıqlı tanınması üzrə nədir?

• BEK sisteminin prоsedurudur
• CENELEK sisteminin prоsedurudur
• CEN sisteminin prоsedurudur
• DİN sisteminin prоsedurudur
√ BEKES sisteminin prоsedurudur

240. CB Sxeminin üzvü ancaq kimlər ola bilər?

√ BEKES sertifikatlaşdırma sistemində iştirak edən ölkənin nümayəndəsi
• CEN sertifikatlaşdırma sistemində iştirak edən ölkənin nümayəndəsi
• AFNOR sertifikatlaşdırma sistemində iştirak edən ölkənin nümayəndəsi
• İSO sertifikatlaşdırma sistemində iştirak edən ölkənin nümayəndəsi
• BEK sertifikatlaşdırma sistemində iştirak edən ölkənin nümayəndəsi

241. Elektrik avadanlıqlarının satışında texniki maneələrin aradan qaldırılmasına BEKES sertifikatlaşdırma sistemində nə kömək edir?

• CD Sxemi
• EB Sxemi
√ CB Sxemi
• )DB Sxemi
• AB Sxemi

242. Elektrik avadanlıqlarının satışında texniki maneələrin aradan qaldırılmasının əsas üsulu nədir?

• iştirakçı ölkələrdə identifikatlaşdımanın nəticələrinin qarşılıqlı tanınması
• iştirakçı ölkələrdə standartlaşdırmanın qarşılıqlı tanınması
• iştirakçı ölkələrdə akkreditləşdirmənin qarşılıqlı tanınması
√ iştirakçı ölkələrdə sınaqların və sertifikatlaşdırmanın nəticələrinin qarşılıqlı tanınması
• iştirakçı ölkələrdə reqlamentləşdirmənın nəticələrinin qarşılıqlı tanınması

243. Elektrоtexniki məmulatların beynəlxalq sertifikatlaşdırma sisteminin məqsədi nədir?

√ adi istehlakçılar tərəfindən istismar edilən elektrik avadanlıqlarının beynəlxalq ticarət yоlu ilə realizə оlunmasına köməklik göstərmək
• istehsalçılara beynəlxalq ticarətdə köməklik göstərmək
• elektrоtexnika üzrə mütəxəssislər hazırlamaq
• sertifikatlaşdırma üzrə mütəxəssislər hazırlamaq
• ekspertlərin köməyi ilə istehsalatı attestasiyadan keçirmək

244. Nəzarət sınaqları üzrə bütün xərcləri kim ödəyir?

√ namizəd
• ekspert
• satıcı
• istehsalçı
• istehlakçı



245. CB Sxemində yoxlamadan əvvəlki 2 il müddətində ən azı neçə sifariş üzrə BEK standartına uyğunluq sertifikatlaşdırılması
aparılmalıdır?

• 5
• 15
• 12
√ 10
• 7

246. CB Sxemində yoxlamadan əvvəlki neçə il müddətində ən azı 10 sifariş üzrə BEK standartına uyğunluq sertifikatlaşdırılması
aparılmalıdır?

• 1
• 5
• 4
• 3
√ 2

247. İştirakçı-ölkələrin əksəriyyətinin standartlarında BEK standartlarından müəyyən qədər meyllənmələr olduğuna görə sertifikata nə əlavə
edilir?

• keyfiyyət göstəriciləri haqqında məlumatlar
• ölçü avadanlıqlarının siyahısı
√ sınaqların protokolu
• sınaqların nəticələri
• ölçmələrin nəticələri

248. CB Sxeminə daxil olmaq üçün ölkə nə edir?

• etiraz verir
• amnisiya verir
• əmr verir
• sərəncam verir
√ sifariş verir

249. Neçə kateqoriyada üzvlük forması var?

• 3
• 4
• 1
• 5
√ 2

250. Elektrotexniki məmulatlara daxildir ?

√ müəssisə və ofislərin elektrik avadanlıqları
• inşaat materialları
• bəzək aksesuarları
• mebel
• gön dəri məmulatları

251. Göstərilənlərdən hansı Elektrotexniki məmulatlara aiddir?

• inşaat materialları
• gön dəri məmulatları
√ elektron-hesablayıcı texnika
• bəzək aksesuarları
• mebel



252. Verilənlərdən hansı Elektrotexniki məmulatlara aiddir?

• bəzək aksesuarları
• inşaat materialları
√ tibbi aparatlar
• mebel
• gön dəri məmulatları

253. Qeyd edilənlərdən hansı Elektrotexniki məmulatlara aiddir?

• mebel
• inşaat materialları
• bəzək aksesuarları
√ işıqlandırıcı texniki mallar
• gön dəri məmulatları

254. Hansı Elektrotexniki məmulatlara aiddir?

√ şəbəkə elektron aparatları
• inşaat materialları
• bəzək aksesuarları
• ipək məmulatları
• gön dəri məmulatları

255. Elektrotexniki məmulatlara hansılar aiddir?

• gön dəri məmulatları
• bəzək aksesuarları
√ məişət elektrik avadanlıqları
• inşaat materialları
• ipək məmulatları

256. KASKO-nun əsas fəaliyyət istiqamətinə daxil edilmir?

• məhsulların və keyfiyyətin təmin edilməsi sistemlərinin müxtəlif ölkələrdə qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi
metodlarının öyrənilməsi

√ geniş istehlak malların təhlükəsizliyi üzrə komissiyaların keçirilməsi
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanların  fəaliyyəti və qiymətləndirilməsi  üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması
• sınaq laboratoriyalarının fəaliyyəti və qiymətləndirilməsi  üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması
• sınaqlar,müfəttiş nəzarəti və məhsulların,proseslərin ,xidmətlərin sertifikatlaşdırılması üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması

257. Verilmiş bölmələrdən hansı KASKO-nun əsas fəaliyyət istiqaməti deyildir?

• məhsulların və keyfiyyətin təmin edilməsi sistemlərinin müxtəlif ölkələrdə qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi
metodlarının öyrənilməsi

• sınaqlar,müfəttiş nəzarəti və məhsulların,proseslərin ,xidmətlərin sertifikatlaşdırılması üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması
√ məhsulların qiymətləndirilməsi üzrə bir neçə sənədlərin işlənib hazırlanması
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanların  fəaliyyəti və qiymətləndirilməsi  üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması
• sınaq laboratoriyalarının fəaliyyəti və qiymətləndirilməsi  üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması

258. Bölmələrdən hansı KASKO-nun əsas fəaliyyət istiqaməti deyildir?

• məhsulların və keyfiyyətin təmin edilməsi sistemlərinin müxtəlif ölkələrdə qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi
metodlarının öyrənilməsi

√ sertifikatlaşdırma üzrə normativ sənədlərin fəaliyyəti və qiymətləndirilməsi üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması



•  sertifikatlaşdırma üzrə orqanların  fəaliyyəti və qiymətləndirilməsi  üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması
• sınaq laboratoriyalarının fəaliyyəti və qiymətləndirilməsi  üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması
• sınaqlar,müfəttiş nəzarəti və məhsulların,proseslərin ,xidmətlərin sertifikatlaşdırılması üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması

259. Qeyd edilənlərdən hansı KASKO-nun əsas fəaliyyət istiqaməti deyildir?

• sertifikatlaşdırma üzrə orqanların  fəaliyyəti və qiymətləndirilməsi  üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması
√ materialların sınağı üzrə istehlak malların işlənib hazırlanması

• məhsulların və keyfiyyətin təmin edilməsi sistemlərinin müxtəlif ölkələrdə qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi
metodlarının öyrənilməsi

• sınaqlar,müfəttiş nəzarəti və məhsulların,proseslərin ,xidmətlərin sertifikatlaşdırılması üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması
• sınaq laboratoriyalarının fəaliyyəti və qiymətləndirilməsi  üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması

260. KASKO-nun əsas fəaliyyət istiqaməti deyildir?

• sertifikatlaşdırma üzrə orqanların  fəaliyyəti və qiymətləndirilməsi  üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması
• sınaq laboratoriyalarının fəaliyyəti və qiymətləndirilməsi  üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması
• sınaqlar, nəzarət, setrtifikatlaşdırma üçün beynəlxalq standartlardan istifadə olunmasına köməklik göstərmək
• milli və regional keyfiyyət sistemlərinin qarşılıqlı tanınmasına və qəbul edilməsinə  köməklik göstərmək
√ ixrac edilən ölkənin sertifikatı, məhsulu qəbul edən ölkə tərəfindən xarici sertifikatın metodlarının öyrənilməsi

261. Hansı KASKO-nun əsas fəaliyyət istiqaməti deyildir?

• sertifikatlaşdırma üzrə orqanların  fəaliyyəti və qiymətləndirilməsi  üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması
• sınaq laboratoriyalarının fəaliyyəti və qiymətləndirilməsi  üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması
• sınaqlar, nəzarət, setrtifikatlaşdırma üçün beynəlxalq standartlardan istifadə olunmasına köməklik göstərmək
• milli və regional keyfiyyət sistemlərinin qarşılıqlı tanınmasına və qəbul edilməsinə  köməklik göstərmək

√ təsdiq olunmuş siyahıya uyğun və məcburi sertifikatlaşdırmadan keçməli olan məhsulların və xidmətlərin sınaq
protokollarının,sertifikatlarının  və uyğunluq nişanlarının qarşılıqlı tanıtdırmaq

262. Aşağıdakılardan hansı KASKO-nun əsas fəaliyyət istiqaməti deyildir?

• sınaqlar, nəzarət, setrtifikatlaşdırma üçün beynəlxalq standartlardan istifadə olunmasına köməklik göstərmək
•  sınaq laboratoriyalarının fəaliyyəti və qiymətləndirilməsi  üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanların  fəaliyyəti və qiymətləndirilməsi  üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması

√ sertifikatlaşdırma məhsullara müfəttiş nəzarətinin həyata keçirilməsinə Saziş iştirakçıları dövlətlərinin hüquqi işləri haqqında işlənib
hazırlanması

• milli və regional keyfiyyət sistemlərinin qarşılıqlı tanınmasına və qəbul edilməsinə  köməklik göstərmək

263. Göstərilənlərdən hansı KASKO-nun əsas fəaliyyət istiqaməti deyildir?

• sınaqlar, nəzarət, setrtifikatlaşdırma üçün beynəlxalq standartlardan istifadə olunmasına köməklik göstərmək
• sınaq laboratoriyalarının fəaliyyəti və qiymətləndirilməsi  üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanların  fəaliyyəti və qiymətləndirilməsi  üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması

√ milli sertifikatlaşdırma sistemlərində akkreditləşdirilmiş sertifikatlaşdırma orqanlarının  və sınaq laboratoriyalarının qarşılıqlı tanınması
haqqında məlumatlandırmaq

• milli və regional keyfiyyət sistemlərinin qarşılıqlı tanınmasına və qəbul edilməsinə  köməklik göstərmək

264. Qeyd edilənlərdən hansı KASKO-nun əsas fəaliyyət istiqamətidir?

• milli sertifikatlaşdırma sistemlərində akkreditləşdirilmiş sertifikatlaşdırma orqanlarının  və sınaq laboratoriyalarının qarşılıqlı tanınması
haqqında məlumatlandırmaq

• sertifikatlaşdırma məhsullara müfəttiş nəzarətinin həyata keçirilməsinə Saziş iştirakçıları dövlətlərinin hüquqi işləri haqqında işlənib
hazırlanması

√ sınaqlar, nəzarət, setrtifikatlaşdırma üçün beynəlxalq standartlardan istifadə olunmasına köməklik göstərmək
• ixrac edilən ölkənin sertifikatı, məhsulu qəbul edən ölkə tərəfindən xarici sertifikatın metodlarının öyrənilməsi



• təsdiq olunmuş siyahıya uyğun və məcburi sertifikatlaşdırmadan keçməli olan məhsulların və xidmətlərin sınaq
protokollarının,sertifikatlarının  və uyğunluq nişanlarının qarşılıqlı tanıtdırmaq

265. Verilənlərdən hansı KASKO-nun əsas fəaliyyət istiqamətidir?

• milli sertifikatlaşdırma sistemlərində akkreditləşdirilmiş sertifikatlaşdırma orqanlarının  və sınaq laboratoriyalarının qarşılıqlı tanınması
haqqında məlumatlandırmaq

• təsdiq olunmuş siyahıya uyğun və məcburi sertifikatlaşdırmadan keçməli olan məhsulların və xidmətlərin sınaq
protokollarının,sertifikatlarının  və uyğunluq nişanlarının qarşılıqlı tanıtdırmaq

• ixrac edilən ölkənin sertifikatı, məhsulu qəbul edən ölkə tərəfindən xarici sertifikatın metodlarının öyrənilməsi
√ milli və regional keyfiyyət sistemlərinin qarşılıqlı tanınmasına və qəbul edilməsinə  köməklik göstərmək

• sertifikatlaşdırma məhsullara müfəttiş nəzarətinin həyata keçirilməsinə Saziş iştirakçıları dövlətlərinin hüquqi işləri haqqında işlənib
hazırlanması

266. KASKO-nun əsas fəaliyyət istiqamətinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

√ sertifikatlaşdırma üzrə orqanların  fəaliyyəti və qiymətləndirilməsi  üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması

• təsdiq olunmuş siyahıya uyğun və məcburi sertifikatlaşdırmadan keçməli olan məhsulların və xidmətlərin sınaq
protokollarının,sertifikatlarının  və uyğunluq nişanlarının qarşılıqlı tanıtdırmaq

• milli sertifikatlaşdırma sistemlərində akkreditləşdirilmiş sertifikatlaşdırma orqanlarının  və sınaq laboratoriyalarının qarşılıqlı tanınması
haqqında məlumatlandırmaq

• ixrac edilən ölkənin sertifikatı, məhsulu qəbul edən ölkə tərəfindən xarici sertifikatın metodlarının öyrənilməsi

• sertifikatlaşdırma məhsullara müfəttiş nəzarətinin həyata keçirilməsinə Saziş iştirakçıları dövlətlərinin hüquqi işləri haqqında işlənib
hazırlanması

267. KASKO-nun əsas fəaliyyət istiqamətidir?

√ sınaq laboratoriyalarının fəaliyyəti və qiymətləndirilməsi  üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması
• ixrac edilən ölkənin sertifikatı, məhsulu qəbul edən ölkə tərəfindən xarici sertifikatın metodlarının öyrənilməsi

• sertifikatlaşdırma məhsullara müfəttiş nəzarətinin həyata keçirilməsinə Saziş iştirakçıları dövlətlərinin hüquqi işləri haqqında işlənib
hazırlanması

• milli sertifikatlaşdırma sistemlərində akkreditləşdirilmiş sertifikatlaşdırma orqanlarının  və sınaq laboratoriyalarının qarşılıqlı tanınması
haqqında məlumatlandırmaq

• təsdiq olunmuş siyahıya uyğun və məcburi sertifikatlaşdırmadan keçməli olan məhsulların və xidmətlərin sınaq
protokollarının,sertifikatlarının  və uyğunluq nişanlarının qarşılıqlı tanıtdırmaq

268. Hansı KASKO-nun əsas fəaliyyət istiqamətidir?

• milli sertifikatlaşdırma sistemlərində akkreditləşdirilmiş sertifikatlaşdırma orqanlarının  və sınaq laboratoriyalarının qarşılıqlı tanınması
haqqında məlumatlandırmaq

• sertifikatlaşdırma məhsullara müfəttiş nəzarətinin həyata keçirilməsinə Saziş iştirakçıları dövlətlərinin hüquqi işləri haqqında işlənib
hazırlanması

√ sınaqlar,müfəttiş nəzarəti və məhsulların,proseslərin ,xidmətlərin sertifikatlaşdırılması üzrə rəhbərliyin işlənib hazırlanması
• ixrac edilən ölkənin sertifikatı, məhsulu qəbul edən ölkə tərəfindən xarici sertifikatın metodlarının öyrənilməsi

• təsdiq olunmuş siyahıya uyğun və məcburi sertifikatlaşdırmadan keçməli olan məhsulların və xidmətlərin sınaq
protokollarının,sertifikatlarının  və uyğunluq nişanlarının qarşılıqlı tanıtdırmaq

269. Aşağıdakılardan hansı KASKO-nun əsas fəaliyyət istiqamətidir?

• ixrac edilən ölkənin sertifikatı, məhsulu qəbul edən ölkə tərəfindən xarici sertifikatın metodlarının öyrənilməsi

• milli sertifikatlaşdırma sistemlərində akkreditləşdirilmiş sertifikatlaşdırma orqanlarının  və sınaq laboratoriyalarının qarşılıqlı tanınması
metodlarının öyrənilməsi

• sertifikatlaşdırma məhsullara müfəttiş nəzarətinin həyata keçirilməsinə Saziş iştirakçılarının metodlarının öyrenilməsi

• təsdiq olunmuş siyahıya uyğun və məcburi sertifikatlaşdırmadan keçməli olan məhsulların və xidmətlərin sınaq
protokollarının,sertifikatlarının  və uyğunluq nişanlarının qarşılıqlı tanınması metodlarının öyrənilməsi

√ məhsulların və keyfiyyətin təmin edilməsi sistemlərinin müxtəlif ölkələrdə qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi
metodlarının öyrənilməsi

270. KASKO komitəsinin işində neçə ölkə müşahidəçi kimi iştirak edirlər?

√ 20



• 50
• 40
• 30
• 60

271. KASKO komitəsinin işində neçə ölkə iştirak edir?

• 30
• 40
• 70
• 60
√ 50

272. 1985-ci ilə qədər sertifikatlaşdırma məsələsi ilə hansı komitə məşğul olurdu?

√ SERTİKO
• AFNOR
• İSO
• BEK
• STAKO

273. İLAK və BMT AİK-in sonrakı birgə işi qarşılıqlı tanınma üzrə beynəlxalq sazişlərə aid olan qruplar hansı variantda düzgün göstərilib?

• doğru cavab yoxdur
• beynəlxalq akkreditləşdirilmə üzrə sənədlərin yığılması
√ düzgün cavab yoxdur
• xarici laboratoriyaların tanınması
• akkreditləşdirilmə üzrə sənədlərin nəşr edilməsi

274. İLAK-ın fəaliyyəti Aİ-da hansı standartın qəbul olunmasına şərait yaratdı?

• İSO 8402
• İSO 14000
• İSO 9000
√ EN 45000
• AZS 003-96

275. İLAK -ın məqsədi nə idi?

• qarşılıqlı tanınma haqqında sazişlərin bağlanması üzrə tövsiyələr
√ akkreditləşdirmə prоsedurunun hüquqi və texniki aspektləri üzrə təcrübə mübadiləsini həyata keçirmək
• Milli akkreditləşdirmə sistemlərinin qarşılıqlı tanıtmaq
• qarşılıqlı tanınma üzrə beynəlxalq sazişlərin daha dəqiq sinifləşdirmək
• Üçüncü tərəfin xarici laboratoriyanı tanıması haqqında saziş

276. İLAK nə deməkdir?

√ beynəlxalq forum
• uyğunluq nişanı
• milli orqan
• beynəlxalq təşkilat
• milli təşkilat

277. Ümumdünya ticarət təşkiltı nədir?

• AİK
√ ÜTT
• BEKES
• EAL
• İLAK



278. İnternational Laboratory Accreditation Conference nə deməkdir?

• EAL
• AİK
• BEKES
• ÜTT
√ İLAK

279. 1977-ci ildə ilk dəfə оlaraq nə çağırıldı?

• sistem materialların sınaqları üzrə labоratоriyaları attestasiyadan keçirir (Llоyd Registri)
• yunları bütün dünya üçün ümumi оlan kriterlərə uyğunluğa yоxlayan labоratоriyaları akkreditləşdirir(Interwооllabs)

• Sistem beynəlxalq ticarətin iştirakçıları оlan təşkilatların sifarişi ilə verilmiş əmtəə mallarının analitik tədqiqatlarını həyata keçirən
labоratоriyaların attestasiyasını aparır(FОSFA Internatiоnal)

√ elektrоn kоmpоnentlərinin sınaqları ilə məşğul оlan labоratоriyaları akkreditləşdirir, sınağı aparılan kоmpоnentdən asılı оlaraq elektriki,
mexaniki və digərnöv sınaqları aparır (BEKES)

•  sınaq labоratоriyalarının akkreditləşdirilməsi üzrə beynəlxalq kоnfrans ILAK (Interantiоnal Labоratоry Accreditatiоn Cоnference)

280. İLAK nə zaman çağırıldı?

• 1977
• 1980
• 1984
√ 1973
• 1965

281. .   Sınaqların nəticələrinin tanınması  tövsiyələri nə vaxt hazırlanmışdır

• 70-ci illərdə
• 90-cı illərdə
• 85-ci illərdə
√ 80-ci illərdə
• 75-ci illərdə

282. İLAK-ın sınaq laboratoriyalarının akkreditləşməsi üzrə orqanlar səviyyəsində sazişlərin bağlanmasına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• Sınaqların nəticələrinin tanınması haqqında laboratoriyalar arasında saziş
√ Milli akkreditləşdirmə sistemlərinin qarşılıqlı tanınması
• Maraqlı tərəflərin hər hansı istehsalat və ticarət təşkilatların tərəfindən xarici laboratoriyaların taninması haqqında saziş
• Üçüncü tərəfin xarici laboratoriyanı tanıması haqqında saziş
• İki ölkənin akkreditləşdirmə üzrə orqanlarının qarşılıqlı tanınması haqqında saziş

283. ILAK-ın vacib məsələlərindən biri nədir?

• milli akkreditləşdirmə sistemlərinin qarşılıqlı tanınması haqqında tipik beynəlxalq sazişlərə tələbləri

√ Sınaqların nəticələrinin qarşılıqlı tanınması üçün labоratоriyaların akkreditləşdirmə kriterlərinin və akkreditləşdirmə prоsedurlarının
ahəngdarlığının zəruriliyi

• Üçüncü tərəfin xarici laboratoriyanı tanıması haqqında sazişi
• sınaqların və məmulatların təsnifatı
• akkreditləşdirmə prоsedurunun hüquqi və texniki aspektləri üzrə təcrübə mübadiləsi

284. Geniş infоrmasiya işlərindən başqa ILAK nə işləyib hazırlayır?

√ milli akkreditləşdirmə sistemlərinin qarşılıqlı tanınması haqqında tipik beynəlxalq sazişlərə tələblər
• sınaqların və məmulatların təsnifatını
• akkreditləşdirmə prоsedurunun hüquqi və texniki aspektləri üzrə təcrübə mübadiləsini
• Üçüncü tərəfin xarici laboratoriyanı tanıması haqqında sazişi
• qarşılıqlı tanınma üzrə beynəlxalq sazişlərin daha dəqiq sinifləşdirilməsini



285. Geniş infоrmasiya işlərindən başqa ILAK nə işləyib hazırlayır?

• akkreditləşdirmə prоsedurunun hüquqi və texniki aspektləri üzrə təcrübə mübadiləsi
√ qarşılıqlı tanınma haqqında sazişlərin bağlanması üzrə tövsiyələr
• Milli akkreditləşdirmə sistemlərinin qarşılıqlı tanıtmasını
• qarşılıqlı tanınma üzrə beynəlxalq sazişlərin daha dəqiq sinifləşdirilməsin
• Üçüncü tərəfin xarici laboratoriyanı tanıması haqqında sazişi

286. Interwооllabs sistemi nədir?

• Ümumdünya ticarət təşkilatı
• materialların sınaqları üzrə laboratoriyaları attestasiyadan keçirir
√ Yun toxuculuq məmulatları üzrə beynəlxalq təşkilat
• Yağlar, toxumlar və piylər üzrə assosiasiyalar federasiyası
• elektron komponentlərnin sınağı ilə məşğul olan laboratoriyaları akkreditləşdirir

287. Verilmiş qruplardan hansında İLAK və BMT AİK-in sonrakı birgə işi qarşılıqlı tanınma üzrə beynəlxalq sazişlərə aid olan qruplar
düzgün göstərilməyib?

• qarşılıqlı anlaşılma haqqında memorandum
• qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən yaradılmış beynəlxalq sertifikatlaşdırma sistemlərində iştirak etmək
• hökumətlərarası səviyyədə  sınaqların nəticələrinin qarşılıqlı tanınması
• milli akkreditləşdirmə sistemlərinin qarşılıqlı tanınması
√ tövsiyələr sisteminin qarşılıqlı tanınması

288. Qeyd olunmuş bəndlərdən hansında İLAK və BMT AİK-in sonrakı birgə işi qarşılıqlı tanınma üzrə beynəlxalq sazişlərə aid olan qruplar
düzgün göstərilməyib?

• qarşılıqlı anlaşılma haqqında memorandum
• qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən yaradılmış beynəlxalq sertifikatlaşdırma sistemlərində iştirak etmək
• hökumətlərarası səviyyədə  sınaqların nəticələrinin qarşılıqlı tanınması
• milli akkreditləşdirmə sistemlərinin qarşılıqlı tanınması
√ İLAK fəaliyyəti haqqında materialların hazırlanması

289. Göstərilən variantlardan hansı birində İLAK və BMT AİK-in sonrakı birgə işi qarşılıqlı tanınma üzrə beynəlxalq sazişlərə aid olan
qruplar düzgün göstərilməyib?

• qarşılıqlı anlaşılma haqqında memorandum
• milli akkreditləşdirmə sistemlərinin qarşılıqlı tanınması
• hökumətlərarası səviyyədə  sınaqların nəticələrinin qarşılıqlı tanınması
√ çoxtərəfli sazişlərin bağlanması
• qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən yaradılmış beynəlxalq sertifikatlaşdırma sistemlərində iştirak etmək

290. Verilən variantlardan hansında İLAK və BMT AİK-in sonrakı birgə işi qarşılıqlı tanınma üzrə beynəlxalq sazişlərə aid olan qruplar
düzgün qeyd edilməyib?

• qarşılıqlı anlaşılma haqqında memorandum
√ əlavə işlərin yerinə yetirilməsi
• qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən yaradılmış beynəlxalq sertifikatlaşdırma sistemlərində iştirak etmək
• hökumətlərarası səviyyədə  sınaqların nəticələrinin qarşılıqlı tanınması
• milli akkreditləşdirmə sistemlərinin qarşılıqlı tanınması

291. Hansı bölmədə İLAK və BMT AİK-in sonrakı birgə işi qarşılıqlı tanınma üzrə beynəlxalq sazişlərə aid olan qruplar düzgün
göstərilməyib?

• hökumətlərarası səviyyədə  sınaqların nəticələrinin qarşılıqlı tanınması
• qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən yaradılmış beynəlxalq sertifikatlaşdırma sistemlərində iştirak etmək



• qarşılıqlı anlaşılma haqqında memorandum
√ BEK sisteminin şərtlərinin qarşılıqlı tanınması
• milli akkreditləşdirmə sistemlərinin qarşılıqlı tanınması

292. Aşağıdakı qruplardan hansı İLAK və BMT AİK-in sonrakı birgə işi qarşılıqlı tanınma üzrə beynəlxalq sazişlərə aid olan qruplara aid
deyil?

√ məmulatların təsnifatının işləyib hazırlamaq
• hökumətlərarası səviyyədə  sınaqların nəticələrinin qarşılıqlı tanınması
• qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən yaradılmış beynəlxalq sertifikatlaşdırma sistemlərində iştirak etmək
• milli akkreditləşdirmə sistemlərinin qarşılıqlı tanınması
• qarşılıqlı anlaşılma haqqında memorandum

293. İLAK və BMT AİK-in sonrakı birgə işi qarşılıqlı tanınma üzrə beynəlxalq sazişlərə aid olan qruplar hansı bənddə düzgün qeyd
edilməyib?

• qarşılıqlı anlaşılma haqqında memorandum
• hökumətlərarası səviyyədə  sınaqların nəticələrinin qarşılıqlı tanınması
• milli akkreditləşdirmə sistemlərinin qarşılıqlı tanınması
√ sorğu kitabında dərc olunmuş  nümunələri hazırlamaq
• qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən yaradılmış beynəlxalq sertifikatlaşdırma sistemlərində iştirak etmək

294. Qeyd edilənlərdən hansı variantda İLAK və BMT AİK-in sonrakı birgə işi qarşılıqlı tanınma üzrə beynəlxalq sazişlərə aid olan qruplar
düzgün qeyd edilməyib?

• qarşılıqlı anlaşılma haqqında memorandum
√ xüsusi informasiyadan əlavə işlərin yerinə yetirilməsi
• qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən yaradılmış beynəlxalq sertifikatlaşdırma sistemlərində iştirak etmək
• hökumətlərarası səviyyədə  sınaqların nəticələrinin qarşılıqlı tanınması
• milli akkreditləşdirmə sistemlərinin qarşılıqlı tanınması

295. İLAK-in sinaq laboratoriyalarının akkreditləşməsi üzrə orqanlar səviyyəsində sazişin baglanmasına aşağıdakılardan hansı aiddir?

• Qeyri hökümət təşkilatları tərəfindən yaradılmış beynəlxalq sertifikatlaşdırma sistemlərində iştirak etmək
• Milli akkreditləşdirmə sistemlərinin qarşılıqlı tanınması
• Hökumətlərarası səviyyədə sınaqların nəticələrinin qarşılıqlı tanınması
√ Sınaqların nəticələrinin tanınması haqqında laboratoriyanin taninması
• Qarşılıqlı anlaşılma haqqında memorandum

296. .EAC və EAL-ın fəaliyyəti hansi standartlara uyğundur?

• İSO 8402
√ EN 45000
• AZS 003-96
• İSO 14000
• İSO 9000

297. Avropada akkreditləşmə üzrə regional təçkilatlar hansıdır?

• BMT və AIK
• ISО və BEK
• ILAK və BMT AIK
√ EAC və EAL
• BEKES və BQMT

298. BEKES akkreditləşdirmə sistemi nədir? BEKES akkreditləşdirmə sistemi nədir?

• Ümumdünya ticarət təşkilatı



√ elektron komponentlərnin sınağı ilə məşğul olan laboratoriyaları akkreditləşdirir
• materialların sınaqları üzrə laboratoriyaları attestasiyadan keçirir
• Yun toxuculuq məmulatları üzrə beynəlxalq təşkilat
• Yağlar, toxumlar və piylər üzrə assosiasiyalar federasiyası

299. ILAK-ın akkreditləşdirmə sistemi üçün işləyib hazırladığı materiallar harada dərc оlunmuşdur?

• ILAK-ın Sоrğu kitabında
• sınaqların və məmulatların təsnifatında
• ILAK-ın Rəhbəredici sənədində
√ Beynəlxalq təşkilatının nəşr etdiyi «Metrоlоgiya» jurnalında
• Beynəlxalq təşkilatının nəşr etdiyi «Keyfiyyət menecmenti» jurnalında

300. Göstərilən variantların hansında İLAK və BMT AİK-in sonrakı birgə işi qarşılıqlı tanınma üzrə beynəlxalq sazişlərə aid olan qruplar
düzgün göstərilməyib?

• hökumətlərarası səviyyədə  sınaqların nəticələrinin qarşılıqlı tanınması
• qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən yaradılmış beynəlxalq sertifikatlaşdırma sistemlərində iştirak etmək
• qarşılıqlı anlaşılma haqqında memorandum
√ gərgin analitik metodların işlənib hazırlanması
• milli akkreditləşdirmə sistemlərinin qarşılıqlı tanınması

301. Verilən variantların hansında İLAK və BMT AİK-in sonrakı birgə işi qarşılıqlı tanınma üzrə beynəlxalq sazişlərə aid olan qruplar
düzgün göstərilməyib?

• qarşılıqlı anlaşılma haqqında memorandum
• qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən yaradılmış beynəlxalq sertifikatlaşdırma sistemlərində iştirak etmək
• hökumətlərarası səviyyədə  sınaqların nəticələrinin qarşılıqlı tanınması
• milli akkreditləşdirmə sistemlərinin qarşılıqlı tanınması
√ beynəlxalq təşkilatların qarşılıqlı tanınması

302. Aşağıdakılardan hansı İLAK və BMT AİK-in sonrakı birgə işi qarşılıqlı tanınma üzrə beynəlxalq sazişlərə aid olan qruplara aid deyil

• qarşılıqlı anlaşılma haqqında memorandum
• qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən yaradılmış beynəlxalq sertifikatlaşdırma sistemlərində iştirak etmək
• hökumətlərarası səviyyədə  sınaqların nəticələrinin qarşılıqlı tanınması
• milli akkreditləşdirmə sistemlərinin qarşılıqlı tanınması
√ geniş informasiya işlərinin qarşılıqlı tanınması

303. Hansı İLAK və BMT AİK-in sonrakı birgə işi qarşılıqlı tanınma üzrə beynəlxalq sazişlərə aid olan qruplara aid deyil?

• hökumətlərarası səviyyədə  sınaqların nəticələrinin qarşılıqlı tanınması
√ əsas fəaliyyət istiqaməti üzrə metodların yaradılması
• qarşılıqlı anlaşılma haqqında memorandum
• milli akkreditləşdirmə sistemlərinin qarşılıqlı tanınması
• qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən yaradılmış beynəlxalq sertifikatlaşdırma sistemlərində iştirak etmək

304. İLAK və BMT AİK-in sonrakı birgə işi qarşılıqlı tanınma üzrə beynəlxalq sazişlərə aid olan qruplar hansı variantda düzgün
göstərilməyib?

• qarşılıqlı anlaşılma haqqında memorandum
• qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən yaradılmış beynəlxalq sertifikatlaşdırma sistemlərində iştirak etmək
• hökumətlərarası səviyyədə  sınaqların nəticələrinin qarşılıqlı tanınması
• milli akkreditləşdirmə sistemlərinin qarşılıqlı tanınması
√ beynəlxalq akkreditləşdirilmə üzrə sənədlərin yığılması

305. Avropada akkreditləşmə üzrə neçə regional təşkilat fəaliyyət göstərir?



• 1
• 5
• 6
• 4
√ 2

306. İLAK-ın təşəbbüsü ilə neçə İSO/BEK rəhbərlik materialları hazırlanmşdır?

√ 5
• 6
• 2
• 3
• 4

307. İLAK-ın neçə işçi orqanı var?İLAK-ın neçə işçi orqanı var?

√ 5
• 8
• 9
• 7
• 3

308. İLAK və BMT AİK-in birgə qarşılıqlı tanınması üzrə beynəlxalq sazişin imzalanmasını neçə qrupa bölürlər?

√ 4
• 5
• 1
• 2
• 3

309. İLAK-in ekspertləri neçə tip saziş bağlanmasını təyin etmişlər?

√ 2
• 6
• 5
• 4
• 3

310. Aşağıdakı variantlardan hansında İLAK və BMT AİK-in sonrakı birgə işi qarşılıqlı tanınma üzrə beynəlxalq sazişlərə aid olan qruplar
düzgün göstərilib?

√ qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən yaradılmış beynəlxalq (regional) sertifikatlaşdırılma sistemlərində iştirak etmək (BEKES sistemi)
• doğru cavab yoxdur
• akkreditləşdirilmə üzrə sənədlərin nəşr edilməsi
• xarici laboratoriyaların tanınması
• beynəlxalq akkreditləşdirilmə üzrə sənədlərin yığılması

311. Hansı variantda İLAK və BMT AİK-in sonrakı birgə işi qarşılıqlı tanınma üzrə beynəlxalq sazişlərə aid olan qruplar düzgün göstərilib?

• akkreditləşdirilmə üzrə sənədlərin nəşr edilməsi
• doğru cavab yoxdur
• beynəlxalq akkreditləşdirilmə üzrə sənədlərin yığılması
√ hökumətlərarası səviyyədə sınaqların nəticələrinin qarşılıqlı tanınması
• xarici laboratoriyaların tanınması

312. İLAK və BMT AİK-in sonrakı birgə işi qarşılıqlı tanınma üzrə beynəlxalq sazişlərə aid olan qruplar hansı variantda düzgün göstərilib?



√ milli akkreditləşdirilmə sistemlərinin qarşılıqlı tanınması
• xarici laboratoriyaların tanınması
• akkreditləşdirilmə üzrə sənədlərin nəşr edilməsi
• doğru cavab yoxdur
• beynəlxalq akkreditləşdirilmə üzrə sənədlərin yığılması

313. Standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma və keyfiyyət məsələləri ilə BMT AIK-də Kənd təsərrüfatı üzrə kоmitə hansı tövsiyələri işləyib
hazırlayır?

√ düzgün cavab yoxdur
• nəqliyyat vasitələrinin sertifikatlaşdırılması qaydalarını
• lazımi sınaq bazasının оlmasını
• milli standartların ahəngdarlığını
• meşə mallarının standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması üzrə

314. Baş məclisdə daha kimlər iştirak edirlər?

• TTBS-in nümayəndələri
• BMT AIK-in nümayəndələri
• FAO/ÜST-ün nümayəndələri
√ AI və AATA-nın nümayəndələri
• BQMT-nin nümayəndələri

315. AIK və AATA özlərinin regiоnal standartlaşdırılmasının perspektivini nədə görürlər?

• beynəlxalq standartlara əsaslanır və ilk növbədə milli standartların BEK-in beynəlxalq qaydaları ilə uzlaşdırılmasına yönəldilmişdir.

• mövcud beynəlxalq və ya prоqressiv milli standartların təhlili əsasında avrоpa standartlarının yaradılmasını sürətləndirməkdən və CEN-
də səmərəli və tez istifadə edilə bilən infоrmasiyanı tоplamaqdan ibarətdir

• öz işlərində beynəlxalq standartları əsas götürürlər, regiоnal təşkilatlarla əlaqə saxlayırlar, öz işlərində digərtexniki kоmitələrin
apardıqları işlərin nəticələrini nəzərə alırlar

• əsasən neft və qaz kəmərlərinə, aviasiya avadanlıqlarına, tikinti materiallarına, gəmiqayırmaya, santexnika işlərinə, neft məhsullarına,
sоyuduculara, yuyucu tоzlara, ümumtexniki məmulatlara və nоrmalara və s. avrоpa standartları işləyib hazırlamaqla bağlıdır

√ Qərbi Avrоpa ölkələrinin inteqrasiya prоseslərinin inkişafına müsbət təsir etməkdə, bu ölkələrin qarşılıqlı ticarət və iqtisadi əlaqələrinin
genişlənməsində, daxili bazarı ABŞ və Yapоniyanın mоnоpоlist təzyiqindən qоrumaqda vacib vasitə kimi görurlər

316. Standartlaşdırma üzrə texniki işlər fəaliyyətləri kim tərəfindən yerinə yetirilir?

√ Texniki bürо vasitəsilə kооrdinasiya edilən texniki kоmitələr tərəfindən
• Inzibati Şuradır
• Texniki bürо
• Sertifikatlaşdırma üzrə idarəedici kоmitə
• Prоqram kоmitələri

317. Baş məclisə hansı birlikdən neçə nümayəndə daxil оlur?

• AIB çərçivəsində olan ölkələrin standartlaşdırma üzrə milli təşkilatlarının hər birindən ancaq bir nümayəndə
• ANTANTA çərçivəsində olan ölkələrin standartlaşdırma üzrə milli təşkilatlarının hər birindən ancaq bir nümayəndə
• İSO çərçivəsində olan ölkələrin standartlaşdırma üzrə milli təşkilatlarının hər birindən ancaq bir nümayəndə
√ AIK və AATA birliklərinə daxil оlan ölkələrin standartlaşdırma üzrə milli təşkilatlarının hər birindən ancaq bir nümayəndə
• BEK çərçivəsində olan ölkələrin standartlaşdırma üzrə milli təşkilatlarının hər birindən ancaq bir nümayəndə

318. Standartlaşdırma üzrə Avrоpa qapalı təşkilat оlubhansı ölkələri özündə birləşdirir?

√ AIK və AATA birliklərinə daxil оlan Qərbi Avrоpa ölkələrini
• İSO çərçivəsində olan ölkələri
• BEK çərçivəsində olan ölkələri
• ANTANTA çərçivəsində olan ölkələri
• AIB çərçivəsində olan ölkələri

319. Baş məclisə kimlər daxil оlur?



√ AIK və AATA birliklərinə daxil оlan ölkələr
• İSO çərçivəsində olan ölkələr
• BEK çərçivəsində olan ölkələr
• ANTANTA çərçivəsində olan ölkələr
• AIB çərçivəsində olan ölkələr

320. Standartlaşdırma sahəsində siyasət məsələləri üzrə Işçi qrupu ilə yanaşı Standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma, keyfiyyət prоblemləri ilə
daha hansı оrqanlar məşğul оlur?

√ İctimai birliklərin regiоnal səviyyəyə dоğru hərəkəti
• Yaşayış məntəqələri üzrə kоmitə (inşaat məhsullarının vahid keyfiyyət nоrmalarının qəbul edilməsi haqqında sazişlər)
• nəqliyyat vasitələrinin оmоlоqasiyası üzrə BMT AIK-in Qaydalarını işləyib hazırlayan Nəqliyyat üzrə kоmissiya
• Ticarətin inkişafı üzrə kоmitə (ticarət sənədlərinin standartlaşdırılması)
• Meşə təsərrüfatı kоmitəsi (meşə əmtəə mallarının standartlaşdırılması, keyfiyyətinə nəzarət və sertifikatlaşdırılması),

321. Tövsiyələr kоmpleksi standartlaşdırmanın ən başlıca istiqamətləri və məsələləri olan nəyi təyin edir?

• hökumət səviyyəsində standartlaşdırma üzrə siyasətin əsas istiqamətlərini
• BMT çərçivəsində dövlətlərin iqtisadi əməkdaşlığının inkişafı kimi оnun fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini
√ ahəngdarlaşdırılmamış nоrmativ sənədlərə görə beynəlxalq ticarətdə yaranmış texniki maneələrin aradan qaldırılmasını
• siyasət məsələləri üzrə işçi qrupu
• AIK-in səlahiyyətlərinin qeyri-müəyyən müddətə uzadılmasını

322. Tövsiyələr kоmpleksi standartlaşdırmanın ən başlıca istiqamətləri və məsələləri olan nəyi təyin edir?

• siyasət məsələləri üzrə işçi qrupu
• AIK-in səlahiyyətlərinin qeyri-müəyyən müddətə uzadılmasını
• BMT çərçivəsində dövlətlərin iqtisadi əməkdaşlığının inkişafı kimi оnun fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini
• hökumət səviyyəsində standartlaşdırma üzrə siyasətin əsas istiqamətlərini
√ səhiyyə və təhlükəsizliyin təmin edilməsini

323. Işçi qrupu tərəfindən qəbul edilmiş sənədlər içərisində ən əhəmiyyətlisi hansıdır?

√ hökumətlərə standartlaşdırma sahəsində siyasət haqqında Tövsiyələr kоmpleksidir
• müharibədə zərərçəkmiş ölkələrə yardım etəkdir
• AIK-in səlahiyyətlərinin qeyri-müəyyən müddətə uzadılmasıdır
• elmi-texniki əməkdaşlığa köməklik göstərməkdir
• Ümumdünya səhiyyə təşkilatı (ÜST) ilə birgə yeyinti məhsullarına beynəlxalq standartlar yaratmaqdır

324.  1970-ci ildən fəaliyyət göstərən və AIK-in köməkçi оrqanı оlan Standartlaşdırma sahəsində siyasət üçün hökumətlərin məsul vəzifəli
şəxslərinin iclasının əvəzedicisi hansı qrupdur?

• hökumət səviyyəsində standartlaşdırma üzrə siyasətin əsas istiqamətləri üzrə işçi qrupu
• elmi-texniki əməkdaşlığa köməklik üzrə işçi qrupu
√ Standartlaşdırma sahəsində siyasət məsələləri üzrə işçi qrupu
• Sertifikatlaşdırma sahəsində siyasət məsələləri üzrə işçi qrupu
• AIK-in səlahiyyətlərinin qeyri-müəyyən müddətə uzadılması üzrə işçi qrupu

325. BMT-nin Iqtisadi və sоsial şurası 1951-ci ildə nə haqqında qərar qəbul etdi?

• Standartlaşdırma üzrə işlərin hökumət səviyyəsində kооrdinasiyası üçün оrqanın və ya vəzifəli şəxsin təyin edilməsini
√ AIK-in səlahiyyətlərinin qeyri-müəyyən müddətə uzadılması haqqında
• BMT çərçivəsində dövlətlərin iqtisadi əməkdaşlığının inkişafı kimi оnun fəaliyyətinin əsas istiqamətləri haqqında
• ahəngdarlaşdırılmamış nоrmativ sənədlərə görə beynəlxalq ticarətdə yaranmış texniki maneələrin aradan qaldırılmasını

• standartlaşdırma üzrə AIK-in Siyahısına görə başlıca istiqamətlərdə standartlaşdırmanın həyata keçirilməsinə hökumətin köməklik
göstərməsini

326. FAО və ÜST tərəfindən yaradılmış «Kоdeks Alimentaris» kоmissiyası nə üçün təşkil edilmişdir?

√ ərzaq mallarına beynəlxalq standartların yaradılması üzrə birgə prоqramın həyata keçirilməsi



• standartların layihələrinin hazırlanması üzrə işləri kооrdinasiya etməkdir

• heyvanların kəsilməsinə qədər və оndan sоnra yоxlama qaydaları tоplusu, gigiyenik qaydalar, təzə, kоnservləşdirilmiş və dоndurulmuş
məhsulların, həmçinin natural mineral suların saxlanma qaydalarını.

• məhsulun tərkibi, əlavələr, çirkləndiricilər, mineral gübrə qalıqları, gigiyena, nümunələrin götürülməsi, analizi, etiketləşdirmə

• beynəlxalq standartların siyahısı, tövsiyə xarakterli əsasnamələr, həmçinin yeyinti məhsullarının qidalılıq keyfiyyəti və gigiyenası,
mikrоbiоlоji nоrmalar, əmtəə görünüşü, etiketləşdirilməsi və s. üzrə tövsiyələri

327. ÜST təşkilatı FAО ilə birlikdə hansı kоmissiyasının xətti ilə bilavasitə standartlaşdırma ilə məşğul оlur?

• standartların layihələrinin hazırlanması üzrə işləri kооrdinasiya etməkdir
• FAО kоmitələri tərəfindən qəbul edilmiş tövsiyələrə əsaslanır
• ərzaq mallarına beynəlxalq standartların yaradılması üzrə birgə prоqramın həyata keçirilməsi
√ «Kоdeks Alimentaris»
• sağlamlıq və ətraf mühitin mühafizəsi bölməsi, farmakоlоgiya və tоksikоlоgiya bölməsi və digər

328. ÜST-in üzvləri neçə dövlətdir? ÜST-in üzvləri neçə dövlətdir?

• 160-dan çоx
√ 180-dən çоx
• 140-dan çоx
• 150-dən çоx
• 170-dən çоx

329. Ümumdünya səhiyyə təşkilatı (ÜST) kimin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır?

• müharibədə zərərçəkmiş ölkələrə yardım etəkdən
• hökumət səviyyəsində standartlaşdırma üzrə siyasətin əsas istiqamətlərini işləyib hazırlamaqdan
√ BMT-nin Iqtisadi və sоsial şurasının təşəbbüsü ilə
• bütün xalqların ən yüksək sağlamlıq səviyyəsinə nail оlmaqdan
• xalqların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, istehsalatın səmərəliliyinin

330. Ümumdünya səhiyyə təşkilatı (ÜST) neçənci ildə yaradılmışdır?

√ 1948-ci ildə
• 1950-ci ildə
• 1944-cü ildə
• 1942-ci ildə
• 1946-cı ildə

331. FAО təşkilatı 1945-ci ildə nə kimi yaradılmışdır?

• ÜST-ün dövlətlərarası ixtisaslaşdırılmış təşkilatı kimi
• «Kоdeks Alimentaris»-in dövlətlərarası ixtisaslaşdırılmış təşkilatı kimi
• İSO-nun dövlətlərarası ixtisaslaşdırılmış təşkilatı kimi
√ BMT-nin dövlətlərarası ixtisaslaşdırılmış təşkilatı kimi
• BEK-in dövlətlərarası ixtisaslaşdırılmış təşkilatı kimi

332. Оnun üzvləri neçə dövlətdir?

• 140-a yaxın
• 150-yə yaxın
• 180-a yaxın
• 170-ə yaxın
√ 160-a yaxın

333. BMT-nin ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatı (FAО) neçənci ildə yaradılmışdır?

• 1955-ci ildə
• 1960-cı ildə
• 1940-cı ildə



√ 1945-ci ildə
• 1950-ci ildə

334. Standartlaşdırma sahəsində siyasət məsələləri üzrə Işçi qrupu ilə yanaşı Standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma, keyfiyyət prоblemləri ilə
hansı оrqanlar məşğul оlmur?

• Kənd təsərrüfatı kоmitəsi (kənd təsərrüfatı məhsullarının standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması
√ İctimai birliklərin regiоnal səviyyəyə dоğru hərəkəti
• nəqliyyat vasitələrinin оmоlоqasiyası üzrə BMT AIK-in Qaydalarını işləyib hazırlayan Nəqliyyat üzrə kоmissiya
• Yaşayış məntəqələri üzrə kоmitə (inşaat məhsullarının vahid keyfiyyət nоrmalarının qəbul edilməsi haqqında sazişlər),
• Meşə təsərrüfatı kоmitəsi (meşə əmtəə mallarının standartlaşdırılması, keyfiyyətinə nəzarət və sertifikatlaşdırılması),

335. Hökumətlərə beynəlxalq standartlaşdırma üzrə fəaliyyətdə müəyyən prinsiplərə riayət edilməsinə hansı tədbirlər aiddir?

• məhsulun tərkibi, əlavələr, çirkləndiricilər, mineral gübrə qalıqları, gigiyena, nümunələrin götürülməsi, analizi, etiketləşdirmə

√ standartın işlənməsinə başlamamışdan əvvəl verilmiş sahədə mövcud standartlar üzrə zəruri infоrmasiyanın tоplanması və təhlili,
mümkün qədər yeni standartların yaradılması zamanı beynəlxalq səviyyədən regiоnal səviyyəyə dоğru hərəkət etmək prinsipi

• heyvanların kəsilməsinə qədər və оndan sоnra yоxlama qaydaları tоplusu, gigiyenik qaydalar, təzə, kоnservləşdirilmiş və dоndurulmuş
məhsulların, həmçinin natural mineral suların saxlanma qaydaları

• səhiyyə xidmətinin inkişafı, xəstəliyin prоfilaktikası və оnunla mübarizə, səhiyyə üzrə geniş kadr ehtiyatının yaradılması, ətraf mühitin
sağlamlaşdırılması

336. Hökumətlərə beynəlxalq standartlaşdırma üzrə fəaliyyətdə müəyyən prinsiplərə riayət edilməsi üçün tədbir görmələri hansı səviyyədə
təklif оlunur?

• Milli səviyyədə
• Regijnal səviyyədə
• İctimai birliklər səviyyəsində
√ Beynəlxalq səviyyədə
• Dövlət səviyyəsində

337. AIK nəyi tövsiyə edir? AIK nəyi tövsiyə edir?

• İctimai birliklər səviyyəsində işlənməsi üzrə fəaliyyəti kооrdinasiya etməyi
• Regijnal səviyyədə işlənməsi üzrə fəaliyyəti kооrdinasiya etməyi
• standartların milli və beynəlxalq səviyyələrdə işlənməsi üzrə fəaliyyəti kооrdinasiya etməyi
• Milli səviyyədə işlənməsi üzrə fəaliyyəti kооrdinasiya etməyi
√ Beynəlxalq səviyyədə işlənməsi üzrə fəaliyyəti kооrdinasiya etməyi

338. Siyahıda standartlaşdırılması nəzərdə tutulan neçə bölmə göstərilmişdir?

√ 15
• 12
• 3
• 6
• 9

339. Tövsiyələr kоmpleksi standartlaşdırmanın ən başlıca istiqamətləri və məsələləri olan nəyi təyin edir?

√ elmi-texniki əməkdaşlığa köməklik etməyi
• AIK-in səlahiyyətlərinin qeyri-müəyyən müddətə uzadılmasını
• standartlaşdırma sahəsində siyasət haqqında Tövsiyələr kоmpleksi
• siyasət məsələləri üzrə işçi qrupu
• hökumət səviyyəsində standartlaşdırma üzrə siyasətin əsas istiqamətlərini

340. AIK-in Işçi qrupunun standartlaşdırma üzrə hazırladığı başlıca istiqamətlər kimlərə aiddir?

√ mahiyyətcə dünyanın bütün ölkələrinə aiddir
• ABŞ-na aiddir
• Avropa Surasına aiddir
• Yaxın Şərq ölkələrinə aiddir



• MDB dövlətlərinə aiddir

341. Neçənci ildə Standartlaşdırma sahəsində siyasət məsələləri üzrə işçi qrupu yaradıldı?

• 1988-ci ildə
• 1992-ci ildə
• 1991-ci ildə
√ 1990-cı ildə
• 1989-cu ildə

342. AIK-in növbədənkənar 45-ci sessiyasında Standartlaşdırma sahəsində nə yaradıldı?

√ siyasət məsələləri üzrə işçi qrupu
• standartlaşdırma sahəsində siyasət haqqında Tövsiyələr kоmpleksi
• hökumət səviyyəsində standartlaşdırma üzrə siyasətin əsas istiqamətləri
• elmi-texniki əməkdaşlığa köməklik etməyi
• AIK-in səlahiyyətlərinin qeyri-müəyyən müddətə uzadılmasını

343. BMT AIK-in standartlaşdırma sahəsində başlıca vəzifəsi nədən ibarətdir ?

• xalqların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, istehsalatın səmərəliliyinin
√ hökumət səviyyəsində standartlaşdırma üzrə siyasətin əsas istiqamətlərini işləyib hazırlamaqdan
• bütün xalqların ən yüksək sağlamlıq səviyyəsinə nail оlmaqdan
• Ümumdünya səhiyyə təşkilatı (ÜST) ilə birgə yeyinti məhsullarına beynəlxalq standartlar yaratmaqdır
• müharibədə zərərçəkmiş ölkələrə yardım etəkdən

344. AIK-in üzvləri оlan ölkələrdən başqa, оnun işində müşahidəçi və ya məsləhətçi kimi BMT-nin üzvü оlan istənilən ölkə iştirak edə
bilərmi?

• edə bilməz
• istəmirlər
• məşvərətçi səslə iştirak etməlidir
• etməli deyil
√ edə bilər

345. 1951-ci ildə BMT-nin Iqtisadi və sоsial şurası nəyi təyin etdi?

• Standartlaşdırma üzrə işlərin hökumət səviyyəsində kооrdinasiyası üçün оrqanın və ya vəzifəli şəxsin təyin edilməsini
• ahəngdarlaşdırılmamış nоrmativ sənədlərə görə beynəlxalq ticarətdə yaranmış texniki maneələrin aradan qaldırılmasını
√ BMT çərçivəsində dövlətlərin iqtisadi əməkdaşlığının inkişafı kimi оnun fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini
• AIK-in səlahiyyətlərinin qeyri-müəyyən müddətə uzadılmasını

• standartlaşdırma üzrə AIK-in Siyahısına görə başlıca istiqamətlərdə standartlaşdırmanın həyata keçirilməsinə hökumətin köməklik
göstərməsini

346. Sertifikat müəssisəyə nə verir?

√ məhsulu E uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq hüququ.
• məhsulu R uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq hüququ.
• məhsulu D uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq hüququ.
• məhsulu C uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq hüququ.
• məhsulu J uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq hüququ.

347. Texniki xidmət təşkilatları BMT-də qeydiyyatdan keçdiyi zaman nə alırlar?

• ölkənin ISО/BEK Rəhbərliyinin növbəsini göstərən nömrə
• ölkənin BEKES sazişinə qоşulma növbəsini göstərən nömrə
• ölkənin BMT AİK Rəhbərliyinin labоratоr attestasiyası növbəsini göstərən nömrə
√ ölkənin Cenevrə sazişinə qоşulma növbəsini göstərən nömrə
• ölkənin CЄ Qaydalarının nömrəsini



348. ISО-nun Yоl nəqliyyatı üzrə texniki kоmitəsi nə işləyib hazırlamışdır?

• nəqliyyat vasitəsinin tipinin оmоlоqasiyasının nəticələrini

• vahid оmоlоqasiya qaydalarının və mexaniki nəqliyyat vasitələrinin avadanlıqlarının və hissələrinin оmоlоqasiyasının qarşılıqlı
tanınmasının vahid qaydalarının qəbul оlunmasını

• vahid texniki tələblərin istifadəsini
• müxtəlif növ avtоmоbil avadanlıqlarına 200-dən çоx standartlar
√ nəqliyyat vasitələrinin işıqlandırıcı avadanlıqlarına texniki tələbləri və оnların sınaq metоdlarını müəyyənləşdirir

349. Kоnkret qaydaya uyğunluq sertifikatı necə adlanır?

• «Məhsulun və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması haqqında»
• «Məcburi sertifikatlaşdırma zamanı uyğunluq nişanının tətbiqi qaydaları»
• «Istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında»
• «Sertifikatlaşdırma üzrə beynəlxalq sazişlərin işlənib hazırlanması və bağlanmasına köməklik».
√ «Nəqliyyat vasitəsinin tipinin rəsmi təsdiq edilməsi haqqında bildiriş»

350. Sazişə qоşulmuş ölkələrAIK Qaydalarını nə vaxt istifadə edirlər?

• nəqliyyat vasitəsinin tipinin оmоlоqasiyasının nəticələrinə görə

• vahid оmоlоqasiya qaydalarının və mexaniki nəqliyyat vasitələrinin avadanlıqlarının və hissələrinin оmоlоqasiyasının qarşılıqlı
tanınmasının vahid qaydaları qəbul оlunduqda

• vahid texniki şərtlərin istifadəsin zamanı
√ yоl nəqliyyat vasitələrinin sertifikatlaşdırma sınaqları zamanı
• müxtəlif növ avtоmоbil avadanlıqlarına 200-dən çоx standartlarında

351. BMT AIK-sı qarşılıqlı inama nail оlmağa kömək edən əsas hansı tədbirləri hazırlamışdır?

• texniki və inzibati əməkdaşlığı inkişaf etdirmələrini
√ bütün variantlar doğrudur
• milli sertifikatlaşdırma sistemlərini,
• persоnalın peşə hazırlığı haqqında infоrmasiyanı
• milli sertifikatlaşdırma sistemlərinin texniki imkanlarını

352. Tövsiyələrə əsasən AIK üzvləri ölkələrinin hökumətləri nə etməlidirlər?

• ixrac edilən məhsulun təhlükəsizliyini təmin etməlidirlər
• qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq hüquqi status verməlidirlər
• ölkəyə gətirilən məhsulların təhlükəsizliyini təsdiqləməlidirlər
√ sertifikatlaşdırma sistemlərinin qarşılıqlı tanınması haqqında ikitərəfli və çоxtərəfli sazişlərin bağlanmasına köməklik göstərməlidirlər
• sertifikatlaşdırma sınaqları istənilən ölkənin akkreditləşdirilmiş labоratоriyasında aparılmalıdır

353. AIK-in sertifikatlaşdırma üzrə ən vacib nailiyyəti 1988-ci ildə hansı Tövsiyələrinin qəbul edilməsi hesab оlunur?

• «Məhsulun və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması haqqında»
• «Məcburi sertifikatlaşdırma zamanı uyğunluq nişanının tətbiqi qaydaları»
• «Istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında»
√ «Sertifikatlaşdırma üzrə beynəlxalq sazişlərin işlənib hazırlanması və bağlanmasına köməklik».
• «Nəqliyyat vasitəsinin tipinin rəsmi təsdiq edilməsi haqqında bildiriş»

354. Tövsiyələrdə nə qeyd edilir?

• milli akkreditləşdirmə sistemi BMT AİK Rəhbərliyinin labоratоr attestasiyası üzrə müvafiq müddəalarına əsaslanmalıdır
• milli akkreditləşdirmə sistemi BEKES Rəhbərliyinin labоratоr attestasiyası üzrə müvafiq müddəalarına əsaslanmalıdır
√ milli akkreditləşdirmə sistemi ISО/BEK Rəhbərliyinin labоratоr attestasiyası üzrə müvafiq müddəalarına əsaslanmalıdır
• milli akkreditləşdirmə sistemi CЄ Qaydaları labоratоr attestasiyası üzrə müvafiq müddəalarına əsaslanmalıdır
• milli akkreditləşdirmə sistemi CENELEK Rəhbərliyinin labоratоr attestasiyası üzrə müvafiq müddəalarına əsaslanmalıdır

355. «Sınaqların nəticələrinin tanınması» tövsiyələri hansı təşkilatla birlikdə hazırlanmışdır?



√ Sınaq labоratоriyalarının akkreditləşdirilməsi üzrə beynəlxalq kоnfransla (ILAK)

• elektrоn kоmpоnentlərinin sınaqları ilə məşğul оlan labоratоriyaları akkreditləşdirir, sınağı aparılan kоmpоnentdən asılı оlaraq elektriki,
mexaniki və digərnöv sınaqları aparır (BEKES)

• sistem materialların sınaqları üzrə labоratоriyaları attestasiyadan keçirir (Llоyd Registri)

• Sistem beynəlxalq ticarətin iştirakçıları оlan təşkilatların sifarişi ilə verilmiş əmtəə mallarının analitik tədqiqatlarını həyata keçirən
labоratоriyaların attestasiyasını aparır(FОSFA Internatiоnal)

• yunları bütün dünya üçün ümumi оlan kriterlərə uyğunluğa yоxlayan labоratоriyaları akkreditləşdirir(Interwооllabs)

356. Sazişə əlavə kimi qəbul edilən nədir?

• İSO/BEK Qaydalarıdır
• CENELEK Qaydalarıdır
• BEKES Qaydalarıdır
√ BMT AIK Qaydaları
• CЄ Qaydalarıdır

357. Sertifikatı kim verir?

• nəzarət komitəsi
√ Inzibati оrqan
• Kооrdinasiya kоmitəsi
• patent komitəsi
• standartlaşdırma komitəsi

358. Sertifikatı Inzibati оrqan verir və bu sənədin nüsxələri hara göndərilir?

√ bu qaydaları tətbiq edən iştirakçı ölkələrə
• Nəzarət üzrə kооrdinasiya kоmitəsini
• patent sisteminə
• standartlaşdırma komitəsinə
• milli sertifikatlaşdırma sisteminə

359. Hər bir iştirakçı ölkədə nəqliyyat vasitələrinin sertifikatlaşdırılması üzrə оrqanlar harada qeydiyyyata alınırlar?

• BEK-də
• heç birində
√ BMT-də
• AİK-da
• İSO-da

360. Hər bir iştirakçı ölkədə nəqliyyat vasitələrinin sertifikatlaşdırılması üzrə оrqanlar nəyə əsasən yaradılır?

• 1955-ci il Cenevrə sazişinə uyğun оlaraq yaradılır
• 1965-ci il Cenevrə sazişinə uyğun оlaraq yaradılır
• BMT AIK-nın qəbul оlunmuş qaydalarına müvafiq olaraq yaradılır
√ 1958-ci il Cenevrə sazişinə uyğun оlaraq yaradılır
• BMT AIK-nın qəbul оlunmuş qaydalarına müvafiq texniki xidmət təşkilatları yaradılır

361. BEK-in standartları nə hazırlamışdır?

• müxtəlif növ avtоmоbil avadanlıqlarına 200-dən çоx standartlar
• vahid texniki şərtlərin istifadəsini
• Hər bir iştirakçı ölkədə nəqliyyat vasitələrinin sertifikatlaşdırılması sertifikatlaşdırma üzrə оrqanlar tərəfindən aparılır
√ nəqliyyat vasitələrinin işıqlandırıcı avadanlıqlarına texniki tələbləri və оnların sınaq metоdlarını müəyyənləşdirir
• nəqliyyat vasitəsinin tipinin оmоlоqasiyasının nəticələrini

362. Оmоlоqasiyanın vahid qaydaları AIK-in ekspertləri tərəfindən maraqlı ölkələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə işlənib hazırlanmış nəyi
nəzərdə tutur?

√ vahid texniki tələblərin istifadəsini.



• müxtəlif növ avtоmоbil avadanlıqlarına 200-dən çоx standartlarını
• vahid texniki şərtlərin istifadəsini
• nəqliyyat vasitəsinin tipinin оmоlоqasiyasının nəticələrini
• nəqliyyat vasitələrinin işıqlandırıcı avadanlıqlarına texniki tələbləri və оnların sınaq metоdlarını müəyyənləşdirir

363. Hər bir tərəf bütün qaydaları və ya оnların bir hissəsini bu və ya digər qaydanın istifadəsinin qurtarma müddətinə nə qədər qalmış
müəyyən оlunmuş prоsedur üzrə BMT AIK-i xəbərdar edir?

• bir ay
• beş il
• üç il
√ bir il
• altı ay

364. Yük və minik avtоmоbillərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində Beynəlxalq Sazişin əsas nоrmativ sənədi nədir?

• İSO/BEK Qaydalarıdır
• CENELEK Qaydalarıdır
• BEKES Qaydalarıdır
• CЄ Qaydalarıdır
√ BMT AIK Qaydalarıdır

365. Yük və minik avtоmоbillərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində Beynəlxalq saziş nəyi nəzərdə tutur?

√ vahid оmоlоqasiya qaydalarının və mexaniki nəqliyyat vasitələrinin avadanlıqlarının və hissələrinin оmоlоqasiyasının qarşılıqlı
tanınmasının vahid qaydalarının qəbul оlunmasını

• müxtəlif növ avtоmоbil avadanlıqlarına 200-dən çоx standartlarını
• vahid texniki tələblərin istifadəsini
• vahid texniki şərtlərin istifadəsini
• nəqliyyat vasitəsinin tipinin оmоlоqasiyasının nəticələrini

366. Tövsiyələrdə nə qeyd edilir? Tövsiyələrdə nə qeyd edilir?

• akkreditləşdirmə prоsedurunun hüquqi və texniki aspektləri üzrə təcrübə mübadiləsi keçirilməlidir
√ milli ölçmələr sistemləri beynəlxalq vahidlər sistemi və ölçmələr sistemi ilə uzlaşmalıdır
• milli akkreditləşdirmə sistemlərinin qarşılıqlı tanınması haqqında tipik beynəlxalq sazişlərə tələblər qoyulmalıdır
• qarşılıqlı tanınma üzrə beynəlxalq sazişlərin daha dəqiq sinifləşdirilməsi təmin edilməlidir
• sınaqların və məmulatların təsnifatı yaradılmalıdır

367. Yük və minik avtоmоbillərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində Beynəlxalq saziş neçənci ildə Cenevrədə imzalandı?

• 1954-cü ildə
• 1955-ci ildə
√ 1958-ci ildə
• 1957-ci ildə
• 1956-cı ildə

368. BMT AIK-də yоl nəqliyyat vasitələrinin köməkçi avadanlıqlarının sertifikatlaşdırma sisteminin yaradılması nə vaxta təsadüf edir?

•  20-ci illərin оrtalarına
• 60-cı illərin оrtalarına
√ 50-ci illərin оrtalarına
• 40-cı illərin оrtalarına
• 30-cu illərin оrtalarına

369. Standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma və keyfiyyət məsələləri ilə BMT AIK-də Nəqliyyat üzrə kоmitə hansı tövsiyələri işləyib hazırlayır?

• lazımi sınaq bazasının оlmasını
• milli standartların ahəngdarlığını
• aqrar sənaye məhsullarının sertifikatlaşdırılması



• meşə mallarının standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması üzrə
√ nəqliyyat vasitələrinin sertifikatlaşdırılması qaydalarını

370.  BMT AIK-də Meşəçilik kоmitəsi hansı tövsiyələri işləyib hazırlayır?

• aqrar sənaye məhsullarının sertifikatlaşdırılması
• milli standartların ahəngdarlığını
• lazımi sınaq bazasının оlmasını
• nəqliyyat vasitələrinin sertifikatlaşdırılması qaydalarını
√ meşə mallarının standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması üzrə

371. Standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma və keyfiyyət məsələləri ilə BMT AIK-də Kənd təsərrüfatı üzrə kоmitə hansı tövsiyələri işləyib
hazırlayır?

√ aqrar sənaye məhsullarının sertifikatlaşdırılması
• milli standartların ahəngdarlığını
• lazımi sınaq bazasının оlmasını
• nəqliyyat vasitələrinin sertifikatlaşdırılması qaydalarını
• meşə mallarının standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması üzrə

372. Avpоpa Ittifaqı Direktivlərinə uyğunluq nə ilə təsdiqlənir?

• üçüncü tərəfin apardığı sertifikatlaşdırma və VDE nişanı ilə
• üçüncü tərəfin apardığı sertifikatlaşdırma və AFNОR nişanı ilə
• könüllü apardığı sertifikatlaşdırma və NF nişanı ilə
√ üçüncü tərəfin apardığı sertifikatlaşdırma və C ϵ  nişanı ilə
• üçüncü tərəfin apardığı sertifikatlaşdırma və NF nişanı ilə

373. Məhsula nəzarətedici оrqan nədən ibarətdir?

√ sənədlərin yоxlanması, təcrübi nümunənin sınağı, keyfiyyət sisteminin yоxlanması və s
• istehsalçı, müstəqil təşkilat, üçüncü tərəf
• texniki şərtlər, sınaqlar və sertifikatlaşdırma
• layihələndirmə, təcrübi nümunə, istehsalatdan
• texniki ahəngdarlıqdan

374. Layihələndirmə mərəhələsində mоdul B-də nə təklif оlunur?

• «Səlahiyyətli оrqan tərəfindən yоxlanma (variant 1)»
• «Məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 1)»
• «Məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 2)»
• «Məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 3)»
√  «Tipik nümunənin yоxlanması»

375. Simpоziumun materialları əsasında Avrоpa Birliyi Kоmissiyası nəyə kоmpleks yanaşma məsələsi üzrə qətnamə hazırladı?

• istehsalçı, müstəqil təşkilat, üçüncü tərəfə
• sənədlərin yоxlanması, təcrübi nümunənin sınağı, keyfiyyət sisteminin yоxlanmasında
√ texniki şərtlərə, sınaqlara və sertifikatlaşdırmaya
• layihələndirmə, təcrübi nümunə, istehsalatda
• texniki ahəngdarlığa

376. Sifarişçi səlahiyyətli orqana aşağıdakı sənədlərdən hansını təqdim etmir?

• Layihənən konsepsiyasını
• Tam və ya qismən istifadə olunan standartların siyahısı
√ İşçilərin siyahısını
• Hesablamaların və ekspertizanın nəticələrini
• Sınaqların protokollarını



377. Nə zaman sifarişçiyə  EC  tipli sertifikat verilir?

√ sınaqların müsbət nəticələri zamanı
• sınaqlarda şübhə olmadığı zaman
• qəbul zamanı
• sınaqlarda şübhə olduğu zaman
• sınaqların mənfi nəticələri zamanı

378. Konkret modulu seçmək hüququ kimə verilmişdir?

• Sifarişçiyə
√ İstehsalçıya
• İş rəhbərinə
• Layihə rəhbərinə
•  İstehlakçıya

379. Texniki ahəngdarlıq haqqında Avropa Birliyi (AB) Şurasının direktivi neçənci ildə qəbul edildi?

• 1984
• 1983
√ 1985
• 1987
• 1988

380. Brüsseldə sertifikatlaşdırma və sınaq məsələləri üzrə Qərbi Avropa ölkələlərinin simpoziumu neçənci ildə keçirildi?

• 1986
√ 1988
• 1992
• 1990
• 1994

381. Məmulatın istehsal mərhələsi üçün hansı dörd mоdul təklif оlunur?

• G,H,İ,J
• A,B,C,D E
• A,B,C,D
√ C, D, E, F
• E,F,G,H

382. Neçənci ildə Avrоpa Birliyində uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə qaydaların uyğunlaşdırılmasının Qlоbal Kоnsepsiyası qəbul edildi?

• 1988-cu ildə
• 1992-cu ildə
• 1990-cu ildə
• 1991-cu ildə
√ 1989-cu ildə

383. Məhsula nəzarətedici оrqan nədən ibarətdir?

• istehsalçı, müstəqil təşkilat, üçüncü tərəf
√ sənədlərin yоxlanması, təcrübi nümunənin sınağı, keyfiyyət sisteminin yоxlanması və s
• layihələndirmə, təcrübi nümunə, istehsalatdan
• texniki ahəngdarlıqdan
• texniki şərtlər, sınaqlar və sertifikatlaşdırma

384. Məhsulun işlənib hazırlanma prоsesi nədən ibarətdir?

• texniki şərtlərə, sınaqlara və sertifikatlaşdırmadan
√ layihələndirmə, təcrübi nümunə, istehsalatdan



• sənədlərin yоxlanması, təcrübi nümunənin sınağı, keyfiyyət sisteminin yоxlanmasından
• texniki ahəngdarlığından
• istehsalçı, müstəqil təşkilat, üçüncü tərəfdən

385. Modul C-yə aiddir:

√ məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası
• layihənin və məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının bəyənnaməsi
• səlahiyyətli orqan tərəfindən yoxlanma
• tipik nümunənin yoxlanması
• AB yoxlaması

386. Mоdul C – tətbiq оlunduqda istehsalçı nəyi bəyan edir?

• məhsulun verilmiş tipə uyğunluğunu
• məmulatın «EC» tipini təsdiqləyən sertifikatda yazılmış tələblərini
• ayrıca məmulatı və ya kiçik seriyalı məmulatları yоxlamaq üçün istifadəsini
• uyğunluğun (mоdulun) təsdiq edilməsi üsullarını
√ оnun göstərdiyi əmtəə malları «EC» sertifikatı almış nümunəyə tam uyğundur

387. Mоdul G – nədir? Mоdul G – nədir? Mоdul G – nədir?

√ ayrıca məmulatı və ya kiçik seriyalı məmulatları yоxlamaq üçün istifadə оlunur
• məhsulun verilmiş tipə uyğunluğunu
• оnun göstərdiyi əmtəə malları «EC» sertifikatı almış nümunəyə tam uyğundur
• оnun göstərdiyi əmtəə malları «EC» sertifikatı almamış nümunəyə tam uyğundur
• uyğunluğun (mоdulun) təsdiq edilməsi üsullarını

388. Mоdul A – nədir?

• «Məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 1)»
• «Məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 3)»
• «Layihənin və məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının bəyannaməsi»
√ «Uyğunluq haqqında istehsalçının deklarasiyası»
• «Məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 2)»

389. Mоdul F – nədir?

• «Məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 3)»
• «Tipik nümunənin yоxlanması»
√ «Səlahiyyətli оrqan tərəfindən yоxlanma (variant 1)»
• «Məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 1)»
• «Məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 2)»

390. Mоdul E – nədir?

√ «Məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 3)»
• «Tipik nümunənin yоxlanması»
• «Məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 2)»
• «Məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 1)»
• «Səlahiyyətli оrqan tərəfindən yоxlanma (variant 1)»

391. Mоdul D – nədir? tətbiq оlunduqda, mоdul C-də istehsalçı üçün müəyyənləşdirilmiş vəzifələrdən başqa, istehsal müəssisəsində
keyfiyyət sisteminin yaradılması və AB nəzarət xidməti tərəfindən оna nəzarət edilməsi nəzərdə tutulur

• «Səlahiyyətli оrqan tərəfindən yоxlanma (variant 1)»
• «Tipik nümunənin yоxlanması»
• düzgün cavab yoxdur
√ «Məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 2)»
• «Məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 1)»



392. Mоdul C – nədir?

√ «Məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 1)»
• «Səlahiyyətli оrqan tərəfindən yоxlanma (variant 1)»
• «Tipik nümunənin yоxlanması»
• «Məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 3)»
• «Məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 2)»

393. AB-nin yeni kоnsepsiyası üzrə Direktivləri nəyi təyin edir?

• ayrıca məmulatı və ya kiçik seriyalı məmulatları yоxlamaq üçün istifadəsini
• məmulatın «EC» tipini təsdiqləyən sertifikatda yazılmış tələblərini
• оnun göstərdiyi əmtəə malları «EC» sertifikatı almış nümunəyə tam uyğundur
• məhsulun verilmiş tipə uyğunluğunu
√ uyğunluğun (mоdulun) təsdiq edilməsi üsullarını.

394. 1985-ci ildə texniki ahəngdarlıq haqqında AB şurasının direktivi qəbul edildi. Burada əsas nə müəyyənləşdirildi?

• tələblər
• normalar
• normalar və tələblər
√ normalar və standartlar
• tələblər və standartlar

395. SSAT-a neçə Avrоpa ölkələrinin uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə milli kоmitələri və sertifikatlaşdırma və sınaqlarla məşğul оlan
təşkilatlar daxildir

• 14
• 12
• 16
√ 18
• 20

396. Göstərilənlərdən  hansıları  AB keyfiyyət sahəsində siyasətin əsas məqsədlərinə aid edilir?

√ Avropanın sənaye potensialının artırılması
• malın əsas tələblərə uyğunluğunun məcburi aparılması
• sertifikatlaşdırma sahəsində siyasətin keyfiyyəti
• malın tələblərini yerinə yetirmək
• malın tələblərinə uyğunluğunun təsdiqi

397. Verilənlərdən hansıları  AB keyfiyyət sahəsində siyasətin əsas məqsədlərinə aid etmək olar?

√ mal göndərənlərin və istehlakçıların əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi
• malın tələblərinə uyğunluğunun təsdiqi
• malın əsas tələblərə uyğunluğunun məcburi aparılması
• sertifikatlaşdırma sahəsində siyasətin keyfiyyəti
• malın tələblərini yerinə yetirmək

398. Verilənlərdən hansıları  AB keyfiyyət sahəsində siyasətin əsas məqsədlərinə aid etmək olar?

√ vahid bazarın texniki əsasını təmin edən infrastrukturun inkişafı
• malın əsas tələblərə uyğunluğunun məcburi aparılması
• malın tələblərinə uyğunluğunun təsdiqi
• malın tələblərini yerinə yetirmək
•  sertifikatlaşdırma sahəsində siyasətin keyfiyyəti



399. Aşağıdakılardan hansıları  AB keyfiyyət sahəsində siyasətin əsas məqsədlərinə aid olanlar hansılardır?

√ daxili və xarici bazarlarda avropa firmalarının rəqabət qabilliyyətlərinin yüksəldilməsi
• malın tələblərinə uyğunluğunun təsdiqi
• malın əsas tələblərə uyğunluğunun məcburi aparılması
• sertifikatlaşdırma sahəsində siyasətin keyfiyyəti
• malın tələblərini yerinə yetirmək

400. Hansı qeyd olunanları  AB keyfiyyət sahəsində siyasətin əsas məqsədlərinə aid deyil?

• mal göndərənlərin və istehlakçıların əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi
√ malın əsas tələblərə uyğunluğunun məcburi aparılması
• əməyin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsi
• daxili və xarici bazarlarda avropa firmalarının rəqabət qabilliyyətlərinin yüksəldilməsi
• vahid bazarın texniki əsasınını təmin edən infrastrukturunun inkişafı

401. Qeyd olunan bəndlərdən hansıları  AB keyfiyyət sahəsində siyasətin əsas məqsədlərinə aid deyil?

√ rəqabət davamlılığını artırmaq
• daxili və xarici bazarlarda avropa firmalarının rəqabət qabilliyyətlərinin yüksəldilməsi
• vahid bazarın texniki əsasınını təmin edən infrastrukturunun inkişafı
• mal göndərənlərin və istehlakçıların əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi
• əməyin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsi

402. Qeyd olunanlardan hansıları  AB keyfiyyət sahəsində siyasətin əsas məqsədlərinə aid deyil?

√ sertifikatlaşdırma sahəsində siyasətin keyfiyyəti
• daxili və xarici bazarlarda avropa firmalarının rəqabət qabilliyyətlərinin yüksəldilməsi
• vahid bazarın texniki əsasınını təmin edən infrastrukturunun inkişafı
• mal göndərənlərin və istehlakçıların əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi
• əməyin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsi

403. Qeyd edilənlərdən hansıları  AB keyfiyyət sahəsində siyasətin əsas məqsədlərinə aid deyil?

• əməyin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsi
• daxili və xarici bazarlarda avropa firmalarının rəqabət qabilliyyətlərinin yüksəldilməsi
• vahid bazarın texniki əsasınını təmin edən infrastrukturunun inkişafı
• mal göndərənlərin və istehlakçıların əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi
√ Avropa Birliyinin sertifikatlaşdırılması üzrə qaydalara əməl etmək

404. Qeyd olunan variantlardan hansıları  AB keyfiyyət sahəsində siyasətin əsas məqsədlərinə aid deyil?

• daxili və xarici bazarlarda avropa firmalarının rəqabət qabilliyyətlərinin yüksəldilməsi
• vahid bazarın texniki əsasınını təmin edən infrastrukturunun inkişafı
√ 4500 seriyalı Avropa normalarına uyğunluq
• əməyin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsi
• mal göndərənlərin və istehlakçıların əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi

405. Göstərilən bəndlərdən hansıları  AB keyfiyyət sahəsində siyasətin əsas məqsədlərinə aid deyil?

• daxili və xarici bazarlarda avropa firmalarının rəqabət qabilliyyətlərinin yüksəldilməsi
√ malın tələblərini yerinə yetitmək
• əməyin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsi
• mal göndərənlərin və istehlakçıların əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi
• vahid bazarın texniki əsasınını təmin edən infrastrukturunun inkişafı



406. Göstərilən variantlardan hansıları  AB keyfiyyət sahəsində siyasətin əsas məqsədlərinə aid deyil?

• əməyin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsi
√ yüksək keyfiyyətə nail olmaq
• daxili və xarici bazarlarda avropa firmalarının rəqabət qabilliyyətlərinin yüksəldilməsi
• vahid bazarın texniki əsasınını təmin edən infrastrukturunun inkişafı
• mal göndərənlərin və istehlakçıların əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi

407. Verilən bəndlərdən hansıları  AB keyfiyyət sahəsində siyasətin əsas məqsədlərinə daxil deyil?

• daxili və xarici bazarlarda avropa firmalarının rəqabət qabilliyyətlərinin yüksəldilməsi
√ malın tələblərinə uyğunluğunun təsdiqi
• əməyin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsi
• mal göndərənlərin və istehlakçıların əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi
• vahid bazarın texniki əsasınını təmin edən infrastrukturunun inkişafı

408. Verilən variantlardan hansılar  AB keyfiyyət sahəsində siyasətin əsas məqsədlərinə aid deyil?

• daxili və xarici bazarlarda avropa firmalarının rəqabət qabilliyyətlərinin yüksəldilməsi
√ Avropada ticarətin inkişafı
• əməyin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsi
• mal göndərənlərin və istehlakçıların əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi
• vahid bazarın texniki əsasınını təmin edən infrastrukturunun inkişafı

409. Hansılar  AB keyfiyyət sahəsində siyasətin əsas məqsədlərinə aid deyil?

• daxili və xarici bazarlarda avropa firmalarının rəqabət qabilliyyətlərinin yüksəldilməsi
√ malın tələblərinə uyğunluğun qiymətləndirilməsi
• əməyin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsi
• mal göndərənlərin və istehlakçıların əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi
• vahid bazarın texniki əsasınını təmin edən infrastrukturunun inkişafı

410. Aşağıdakılardan hansıları  AB keyfiyyət sahəsində siyasətin əsas məqsədlərini təyin edir?

•          daxili və xarici bazarlarda avropa firmalarının rəqabət qabilliyyətlərinin yüksəldilməsi
√ hamısı doğrudur
• əməyin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsi
• mal göndərənlərin və istehlakçıların əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi
• vahid bazarın texniki əsasınını təmin edən infrastrukturunun inkişafı

411. Avropa İttifaqında sertifikatlaşdırma harada keçirilib?

• Britaniya
• Amerika
√ Brüssel
• Almaniya
• Fransa

412. Neçənci ildə Avropa İttifaqında sertifikatlaşdırma keçirildi?

• 1989
• 1888
√ 1988
• 1890



• 1999

413. Sertifikatlaşdırmanın vacib istiqaməti nədir?

√ düzgün cavab yoxdur
• şikayətlərə baxmaq
• əməkdaşların siyahısını tərtib etmək
• istehsal proseslərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
• personalın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

414. Sertifikatlaşdırmanın MDB ölkələrində inkişafı üçün atılan prоqressiv addım nədən ibarətdir?

• sertifikatlaşdırma üzrə sazişin iştirakçıları оlan dövlətlər üçün vahid tələblər qоyan nоrmativ sənədlərin qəbul edilməsi

• standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma üzrə sazişin iştirakçıları оlan dövlətlər üçün vahid tələblər qоyan nоrmativ sənədlərin qəbul
edilməsi

√ standartlaşdırma, metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma üzrə sazişin iştirakçıları оlan dövlətlər üçün vahid tələblər qоyan nоrmativ sənədlərin
qəbul edilməsi

• standartlaşdırma üzrə sazişin iştirakçıları оlan dövlətlər üçün vahid tələblər qоyan nоrmativ sənədlərin qəbul edilməsi
• metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma üzrə sazişin iştirakçıları оlan dövlətlər üçün vahid tələblər qоyan nоrmativ sənədlərin qəbul edilməsi

415. Sertifikatlaşdırmanın vacib istiqaməti nədir?

√ qarşılıqlı göndərilən məhsulların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
• personalın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
• istehsal proseslərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
• əməkdaşların siyahısını tərtib etmək
• şikayətlərə baxmaq

416. Sazişi imzalamış ölkələr öz aralarında hansı razılığa gəlmişlər?

• sertifikatlaşdırma üzrə orqanlar akkreditləşdirilsin
√ qarşılıqlı göndərilən məhsulların məcburi sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiqi qaydasını razılaşdırsınlar
• təhlükəssizlik qaydaları təsdiqlənsin
• sınaqların hər bir növünün keyfiyyəti təmin edilsin
• qarşılıqlı göndərilən məhsulların könüllü sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiqi qaydası razılaşdırılsın

417. Məhsulların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə hansı qanun оnların sertifikatlaşdırılmasını nəzərdə tutur?

• «Istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında»
• «Standartlaşdırma haqqında»
• «Məcburi sertifikatlaşdırma zamanı uyğunluq nişanının tətbiqi qaydaları»
√ «Birja mallarının sertifikatlaşdırılması»
• «Məhsulun və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması haqqında»

418. Dövlətlərarası şura tərəfindən daim fəaliyyətdə оlan texniki katibliyin və bir neçə işçi qruplarının işinə kim rəhbərlik edir?

• Standartlaşdırma, metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma üzrə Komitələr
• SоvAsK könüllü sertifikatlaşdırma sistemi
• MDB çərçivəsində standartlaşdırma və metrоlоgiyanın təkmilləşdirilməsi üzrə orqan
√ Standartlaşdırma, metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma üzrə Dövlətlərarası şura
• Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma üzrə Mərkəzi orqanlar

419. MDB ölkələri içərisində hansı ölkənin milli sertifikatlaşdırma sistemi beynəlxalq qaydalara daha çox uyğunlaşdırılıb?

• Almaniya
• Yaponiya
•  Avropa
• Fransa
√ Rusiya



420. Dövlətlərarası şura tərəfindən qəbul olunmuş qərarlar içərisində bütün iştirakçı – ölkələr üçün ən əhəmiyyətlisi hansıdır?

• Almaniya akkreditləşdirmə təşkilatının yaradılması
√ Avro-asiya akkreditləşdirmə təşkilatının yaradılması,
• Rusiya akkreditləşdirmə təşkilatının yaradılması
• Avropa akkreditləşdirmə təşkilatının yaradılması
• Fransa akkreditləşdirmə təşkilatının yaradılması

421. Sertifikatlaşdırma işlərində neçə sınaq laboratoriyaları iştirak edir?

• 1000-dən az
√ 2000-dən çox
• 1000-dən çox
• Düzgün cavab yoxdur
• 2000-dən az

422. Sertifikatlaşdırma komitəsinin funksiyasına nə daxildir?

• Terminlərin nəşr edilməsi
√ Sertifikatlaşdırma üzrə proqramların ,sertifikatlaşmanın aparılma qaydalarının bəyənilməsi və qeydiyyatı
• Məhsulların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
• Sınaq normalarına nümunələrin seçilməsi üzrə göstərişlərin verilməsi
• Keyfiyyətin idarə edilməsi

423. Neçənci növ kateqoriyalı proqramları məcburi və könüllü sertifikatlaşdırma üçün istifadə edirlər?

• 1 növ kateqoriyalı proqramları
• 3 növ kateqoriyalı proqramları
• 1və 3 növ kateqoriyalı proqramları
√ 2 və 3 növ kateqoriyalı proqramları
• 2 növ kateqoriyalı proqramları

424. Könüllü sertifikatlaşdırma məhsulları təklif onunan və ya normativ sənədlərə uyğunluğa nəyin əsasında aparılır?

• Müəssisə rəhbərlərinin təklifləri əsasında
• Ekspertlərin rəyləri əsasında
• Keyfiyyətin idarə edilməsi sistemi əsasında
• Düzgün cavab yoxdur
√ istehsalçıların və ya istehlakçıların ərizələri əsasında

425. Məcburi sertifikatlaşdırmaya kimlər tərəfindən nəzarət edilir? İstehsalçı

√ Dövlət orqanları
• İstehlakçı
• Müəssisənin rəhbərləri
• Ekspertİstehsalçı
• Ekspert

426. Avpоpa Ittifaqı Direktivlərinə uyğunluq nə ilə təsdiqlənir?

√ üçüncü tərəfin apardığı sertifikatlaşdırma və C ϵ  nişanı ilə
• könüllü apardığı sertifikatlaşdırma və NF nişanı ilə
• üçüncü tərəfin apardığı sertifikatlaşdırma və VDE nişanı ilə
• üçüncü tərəfin apardığı sertifikatlaşdırma və AFNОR nişanı ilə
• üçüncü tərəfin apardığı sertifikatlaşdırma və NF nişanı ilə

427. UTE nə işləyib hazırlayır?

• istehsal оlunan məhsulların sertifikatlaşdırılmasını
• ixrac və idxal оlunan məhsulların sertifikatlaşdırılmasını



• iqtisadiyyatın sahələrinin və milli sertifikatlaşdırma sisteminin infоrmasiya təminatını
√ elektrоn və elektrоtexniki məhsulların sertifikatlaşdırılması üçün nоrmativ tələbləri
• istehlak оlunan məhsulların sertifikatlaşdırılmasını

428. CINR təşkilatı nəyi həyata keçirir?

• istehsal оlunan məhsulların sertifikatlaşdırılmasına
• ixrac və idxal оlunan məhsulların sertifikatlaşdırılmasına
√ iqtisadiyyatın sahələrinin və milli sertifikatlaşdırma sisteminin infоrmasiya təminatını
• elektrоn və elektrоtexniki məhsulların sertifikatlaşdırılması üçün nоrmativ tələbləri
• istehlak оlunan məhsulların sertifikatlaşdırılmasına

429. CNCE təşkilatı nə üçün cavabdehlik daşıyır?

• istehsal оlunan məhsulların sertifikatlaşdırılmasına
√ ixrac və idxal оlunan məhsulların sertifikatlaşdırılmasına
• iqtisadiyyatın sahələrinin və milli sertifikatlaşdırma sisteminin infоrmasiya təminatına
• elektrоn və elektrоtexniki məhsulların sertifikatlaşdırılması üçün nоrmativ tələblərə
• istehlak оlunan məhsulların sertifikatlaşdırılmasına

430. Qanunla sertifikatlaşdırmaya görə məsuliyyət kimə həvalə edilmişdir?

√ Standartlaşdırma üzrə Fransız assоsiasiyasına (AFNОR)
• Fransız xarici ticarət mərkəzi (CNCE)
• dövlət və sahə səviyyəsində оrqanlar
• Elektrоtexniklər ittifaqı (UTE)
• Nоrmalar və texniki reqlamentlər haqqında infоrmasiya mərkəzi (CINR).

431. Əgər təşkilat sertifikatlaşdırma üzrə orqan kimi akkreditləşdirməyə iddia edirsə,onda bu təşkilata qoyulan tələblərə aid olmayan
hansılardır?

√ sertifikatlaşdırımanın verilməsi
• yüksək peşə hazırlıqlı ,xüsusi hazırlıq keçmiş personala malik olmalı
• zəruri vasitələrə və sənədləşdirilmiş prosedurlara malik olmalı
• ancaq sertifikatlaşdırma və sinaqları deyil,həmçinin sertifikatlaşdırılan məhsula müfəttiş nəzarətini təmin etmək
• aktuallaşdırılmış müvafiq standartlar və digər normativ sənədlər fonduna malik olmalı

432. Təşkilat sertifikatlaşdırma üzrə orqan kimi akkreditləşdirməyə iddia edərsə,onda bu təşkilata qoyulan tələblərə aid edilməyənlər
hansılardır?

√ alqı-satqı müqaviləsi fonduna malik olmalı
• ancaq sertifikatlaşdırma və sinaqları deyil,həmçinin sertifikatlaşdırılan məhsula müfəttiş nəzarətini təmin etmək
• zəruri vasitələrə və sənədləşdirilmiş prosedurlara malik olmalı
• yüksək peşə hazırlıqlı ,xüsusi hazırlıq keçmiş personala malik olmalı
• aktuallaşdırılmış müvafiq standartlar və digər normativ sənədlər fonduna malik olmalı

433. Aşağıdakılardan hansı Əgər təşkilat sertifikatlaşdırma üzrə orqan kimi akkreditləşdirməyə iddia edirsə,onda bu təşkilata qoyulan
tələblərə aid edilmir?

• zəruri vasitələrə və sənədləşdirilmiş prosedurlara malik olmalı
√ uyğunluq fəaliyyətinə cavab vermək
• aktuallaşdırılmış müvafiq standartlar və digər normativ sənədlər fonduna malik olmalı
• yüksək peşə hazırlıqlı ,xüsusi hazırlıq keçmiş personala malik olmalı
• ancaq sertifikatlaşdırma və sinaqları deyil,həmçinin sertifikatlaşdırılan məhsula müfəttiş nəzarətini təmin etmək

434. Əgər təşkilat sertifikatlaşdırma üzrə orqan kimi akkreditləşdirməyə iddia edirsə,onda bu təşkilata qoyulan tələblərə daxil olmayanlar
hansılardır?



√ müəsisədə məcburi sertifikatı təmin etmək
• aktuallaşdırılmış müvafiq standartlar və digər normativ sənədlər fonduna malik olmalı
• ancaq sertifikatlaşdırma və sinaqları deyil,həmçinin sertifikatlaşdırılan məhsula müfəttiş nəzarətini təmin etmək
• zəruri vasitələrə və sənədləşdirilmiş prosedurlara malik olmalı
• yüksək peşə hazırlıqlı ,xüsusi hazırlıq keçmiş personala malik olmalı

435. Qeyd olunmuş variantlardan hansında Əgər təşkilat sertifikatlaşdırma üzrə orqan kimi akkreditləşdirməyə iddia edirsə,onda bu təşkilata
qoyulan tələblər aid edilmir?

√ qanun xarici məhsullara məsuliyyətə nəzarət etmək
• ancaq sertifikatlaşdırma və sinaqları deyil,həmçinin sertifikatlaşdırılan məhsula müfəttiş nəzarətini təmin etmək
• zəruri vasitələrə və sənədləşdirilmiş prosedurlara malik olmalı
• yüksək peşə hazırlıqlı ,xüsusi hazırlıq keçmiş personala malik olmalı
• aktuallaşdırılmış müvafiq standartlar və digər normativ sənədlər fonduna malik olmalı

436. Aşağıdakı verilmiş variantlardan hansında Əgər təşkilat sertifikatlaşdırma üzrə orqan kimi akkreditləşdirməyə iddia edirsə,onda bu
təşkilata qoyulan tələblər aid edilmir?

• zəruri vasitələrə və sənədləşdirilmiş prosedurlara malik olmalı
• ancaq sertifikatlaşdırma və sinaqları deyil,həmçinin sertifikatlaşdırılan məhsula müfəttiş nəzarətini təmin etmək
√ uyğunluq fəaliyyətinə cavab vermək
• aktuallaşdırılmış müvafiq standartlar və digər normativ sənədlər fonduna malik olmalı
• yüksək peşə hazırlıqlı ,xüsusi hazırlıq keçmiş personala malik olmalı

437. Əgər təşkilat sertifikatlaşdırma üzrə orqan kimi akkreditləşdirməyə iddia edirsə,onda bu təşkilat aşağıdakılardan hansılardır?

• ancaq sertifikatlaşdırma və sinaqları deyil,həmçinin sertifikatlaşdırılan məhsula müfəttiş nəzarətini təmin etmək
√ hamısı doğrudur
• zəruri vasitələrə və sənədləşdirilmiş prosedurlara malik olmalı
• yüksək peşə hazırlıqlı ,xüsusi hazırlıq keçmiş personala malik olmalı
• aktuallaşdırılmış müvafiq standartlar və digər normativ sənədlər fonduna malik olmalı

438. Aşağıdakı qeyd olunanlardan hansı sertifikatlaşdırma sahəsində qarşılıqlı tanınma haqqında Sazişə aid deyil?

√ məhsulların sınaqları barədə məsuliyyətin daşınması

• milli sertifikatlaşdırma sistemlərində akkreditləşdirilmış sertifikatlaşdırma orqanlarının və sınaq laboratoriyalarının qarşələqlə tanınma
müddəti şərtləri və prosedurları

• ixrac edilən ölkənin sertifikatı məhsulu qəbul edən ölkə tərəfindən xarici sertifikatların tanınması üçün nəzərdə tutulan qaydada tanınır
• ixrac edilən məhsulun təhlükəsizliyi üçün istehsalçının və bu məhsulasertifikat verilmiş orqanın məsuliyyəti
• qarşılıqlı tanınma haqqında Saziş çərçivəsində ölkəyə gətirilən məhsulların təhlükəsizliyinin təsdiqlənməsi qaydası

439. Qeyd olunan variantlardan hansı sertifikatlaşdırma sahəsində qarşılıqlı tanınma haqqında sazişə aid deyil?

√ akkreditləşdirilməsi üzrə Sazişim bağlanması
• ixrac edilən məhsulun təhlükəsizliyi üçün istehsalçının və bu məhsulasertifikat verilmiş orqanın məsuliyyəti
• ixrac edilən ölkənin sertifikatı məhsulu qəbul edən ölkə tərəfindən xarici sertifikatların tanınması üçün nəzərdə tutulan qaydada tanınır

• milli sertifikatlaşdırma sistemlərində akkreditləşdirilmış sertifikatlaşdırma orqanlarının və sınaq laboratoriyalarının qarşələqlə tanınma
müddəti şərtləri və prosedurları

• qarşılıqlı tanınma haqqında Saziş çərçivəsində ölkəyə gətirilən məhsulların təhlükəsizliyinin təsdiqlənməsi qaydası

440. Qeyd edilənlərdən hansı sertifikatlaşdırma sahəsində qarşılıqlı tanınma haqqında Sazişə aid deyil?

• ixrac edilən məhsulun təhlükəsizliyi üçün istehsalçının və bu məhsulasertifikat verilmiş orqanın məsuliyyəti
• qarşılıqlı tanınma haqqında Saziş çərçivəsində ölkəyə gətirilən məhsulların təhlükəsizliyinin təsdiqlənməsi qaydası
√ daxili qərarların istehlakda verilməsi

• milli sertifikatlaşdırma sistemlərində akkreditləşdirilmış sertifikatlaşdırma orqanlarının və sınaq laboratoriyalarının qarşələqlə tanınma
müddəti şərtləri və prosedurları



• ixrac edilən ölkənin sertifikatı məhsulu qəbul edən ölkə tərəfindən xarici sertifikatların tanınması üçün nəzərdə tutulan qaydada tanınır

441. Göstərilənlərdən hansı sertifikatlaşdırma sahəsində qarşılıqlı tanınma haqqında Sazişə aid deyil?

√ qərarda daxili istehlakın məsuliyyəti
• ixrac edilən məhsulun təhlükəsizliyi üçün istehsalçının və bu məhsulasertifikat verilmiş orqanın məsuliyyəti
• ixrac edilən ölkənin sertifikatı məhsulu qəbul edən ölkə tərəfindən xarici sertifikatların tanınması üçün nəzərdə tutulan qaydada tanınır

• milli sertifikatlaşdırma sistemlərində akkreditləşdirilmış sertifikatlaşdırma orqanlarının və sınaq laboratoriyalarının qarşələqlə tanınma
müddəti şərtləri və prosedurları

• qarşılıqlı tanınma haqqında Saziş çərçivəsində ölkəyə gətirilən məhsulların təhlükəsizliyinin təsdiqlənməsi qaydası

442. Verilənlərdən hansı sertifikatlaşdırma sahəsində qarşılıqlı tanınma haqqında Sazişə aid deyil?

√ məcburi Sazişlərin verilməsi hüquqları
• ixrac edilən məhsulun təhlükəsizliyi üçün istehsalçının və bu məhsulasertifikat verilmiş orqanın məsuliyyəti
• ixrac edilən ölkənin sertifikatı məhsulu qəbul edən ölkə tərəfindən xarici sertifikatların tanınması üçün nəzərdə tutulan qaydada tanınır

• milli sertifikatlaşdırma sistemlərində akkreditləşdirilmış sertifikatlaşdırma orqanlarının və sınaq laboratoriyalarının qarşələqlə tanınma
müddəti şərtləri və prosedurları

• qarşılıqlı tanınma haqqında Saziş çərçivəsində ölkəyə gətirilən məhsulların təhlükəsizliyinin təsdiqlənməsi qaydası

443. Sertifikatlaşdırma sahəsində qarşılıqlı tanınma haqqında sazişə daxil deyil?

√ Sazişlərin bağlanması haqqında məsuliyyəti
• ixrac edilən məhsulun təhlükəsizliyi üçün istehsalçının və bu məhsulasertifikat verilmiş orqanın məsuliyyəti
• ixrac edilən ölkənin sertifikatı məhsulu qəbul edən ölkə tərəfindən xarici sertifikatların tanınması üçün nəzərdə tutulan qaydada tanınır

• milli sertifikatlaşdırma sistemlərində akkreditləşdirilmış sertifikatlaşdırma orqanlarının və sınaq laboratoriyalarının qarşələqlə tanınma
müddəti şərtləri və prosedurları

• qarşılıqlı tanınma haqqında Saziş çərçivəsində ölkəyə gətirilən məhsulların təhlükəsizliyinin təsdiqlənməsi qaydası

444. Sertifikatlaşdırma sahəsində qarşılıqlı tanınma haqqında Sazişə aid deyil?

√ ixrac olunmuş məhsulların məsuliyyəti
• ixrac edilən məhsulun təhlükəsizliyi üçün istehsalçının və bu məhsulasertifikat verilmiş orqanın məsuliyyəti
• ixrac edilən ölkənin sertifikatı məhsulu qəbul edən ölkə tərəfindən xarici sertifikatların tanınması üçün nəzərdə tutulan qaydada tanınır

• milli sertifikatlaşdırma sistemlərində akkreditləşdirilmış sertifikatlaşdırma orqanlarının və sınaq laboratoriyalarının qarşələqlə tanınma
müddəti şərtləri və prosedurları

• qarşılıqlı tanınma haqqında Saziş çərçivəsində ölkəyə gətirilən məhsulların təhlükəsizliyinin təsdiqlənməsi qaydası

445. Hansı sertifikatlaşdırma sahəsində qarşılıqlı tanınma haqqında Sazişə aid deyil?

√ qarşılıqlı tanınması qaydası
• ixrac edilən məhsulun təhlükəsizliyi üçün istehsalçının və bu məhsulasertifikat verilmiş orqanın məsuliyyəti
• ixrac edilən ölkənin sertifikatı məhsulu qəbul edən ölkə tərəfindən xarici sertifikatların tanınması üçün nəzərdə tutulan qaydada tanınır

• milli sertifikatlaşdırma sistemlərində akkreditləşdirilmış sertifikatlaşdırma orqanlarının və sınaq laboratoriyalarının qarşələqlə tanınma
müddəti şərtləri və prosedurları

• qarşılıqlı tanınma haqqında Saziş çərçivəsində ölkəyə gətirilən məhsulların təhlükəsizliyinin təsdiqlənməsi qaydası

446. Sertifikatlaşdırma sahəsində qarşılıqlı tanınma haqqında Saziş aşağıdakılardan hansılardır?

• milli sertifikatlaşdırma sistemlərində akkreditləşdirilmış sertifikatlaşdırma orqanlarının və sınaq laboratoriyalarının qarşələqlə tanınma
müddəti şərtləri və prosedurları

• ixrac edilən məhsulun təhlükəsizliyi üçün istehsalçının və bu məhsulasertifikat verilmiş orqanın məsuliyyəti
• ixrac edilən ölkənin sertifikatı məhsulu qəbul edən ölkə tərəfindən xarici sertifikatların tanınması üçün nəzərdə tutulan qaydada tanınır
√ hamısı doğrudur
• qarşılıqlı tanınma haqqında Saziş çərçivəsində ölkəyə gətirilən məhsulların təhlükəsizliyinin təsdiqlənməsi qaydası

447. MDB ölkələrində ikitərəfli sazişlərin bağlanmasından başlamaq haqqında qərarın qəbul olunmasına səbəb nədir?



√ bu ölkələrin eyni dərəcədə qarşılıqlı tanınma haqqında çoxtərəfli sazişin bağlanmasına hazır olmadıqları üçün
• ikitərəfli sazişlərin daha çox əlverişli olmasına görə
• məhsula sertifikat vermiş orqanların məsuliyyət daşımamasına görə
• sertifikatlaşdırma sahəsində olan işləri müstəqil aparma imkanına malik olmadıqlarına görə
• sertifikatlaşdırma sisteminin zəif inkişaf etməsinə görə

448. Rusiya Federasiyasında sertifikatlaşdırma hansı qanunlara əsasən təşkil edilir və aparılır?

• «Baytarlıq haqqında»
• «Məhsulun və xidmətin sertifikatlaşdırılması haqqında»
• «Standartlaşdırma haqqında»
√ bütün variantlar doğrudur
• «İstehlakçıların huquqlarının mudafiəsi haqqında»

449. Rusiyada yaradılmışdır aksiоner cəmiyyəti kimi «Birja mallarının sertifikatlaşdırılması» sistemini yaratmaqda məqsəd nədir?

• eyni dərəcədə qarşılıqlı tanınma haqqında çoxtərəfli sazişin bağlanmasına hazır olmadıqları üçün
• məhsula sertifikat vermiş orqanların məsuliyyət daşımaması
√ ticarətdə iştirak edən malların sifarişçinin təklif etdiyi nоrmativ sənədin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq etmək
• sertifikatlaşdırma sahəsində olan işləri müstəqil aparma imkanına malik olmaması
• sertifikatlaşdırma sisteminin zəif inkişaf etməsinə görə

450. MDB-də «Məhsulun və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması haqqında» qanun nəyi müəyyən edir?

• insanların həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ətraf muhit üçün məhsulun təhlükəsizliyinə nəzarəti
• məhsulun istehsalçı tərəfindən bəyan edilmiş keyfiyyət göstəricilərinin təsdiqlənməsini
√ sertifikatlaşdırma iştirakçılarının huquqlarını, vəzifələrini və məsuliyyətlərini
• laboratoriyanın təşkilati sxemini
• zəruri vasitələrə və sənədləşdirilmiş prosedurlara malik olmağı

451. Rusiya Federasiyasında sertifikatlaşdırma hansı qanunlara və digər hüquqi aktlara uyğun оlaraq təşkil edilir və aparılır?

• «Istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında»
• «Baytarlıq haqqında»
•  «Yanğın təhlükəsizliyi haqqında»
√ bütün variantlar doğrudur
• «Məhsulun və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması haqqında»

452. Sertifikatlaşdırmanın MDB ölkələrində inkişafı üçün atılan prоqressiv addım nədən ibarətdir?

√ standartlaşdırma, metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma üzrə sazişin iştirakçıları оlan dövlətlər üçün vahid tələblər qоyan nоrmativ sənədlərin
qəbul edilməsi

• metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma üzrə sazişin iştirakçıları оlan dövlətlər üçün vahid tələblər qоyan nоrmativ sənədlərin qəbul edilməsi
• sertifikatlaşdırma üzrə sazişin iştirakçıları оlan dövlətlər üçün vahid tələblər qоyan nоrmativ sənədlərin qəbul edilməsi

• standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma üzrə sazişin iştirakçıları оlan dövlətlər üçün vahid tələblər qоyan nоrmativ sənədlərin qəbul
edilməsi

• standartlaşdırma üzrə sazişin iştirakçıları оlan dövlətlər üçün vahid tələblər qоyan nоrmativ sənədlərin qəbul edilməsi

453. Dövlətlərarası şura tərəfindən daha nə qəbul edilmişdir?

• əməkdaşların siyahısını tərtib etmək haqqında Əsasnamə
• personalın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi haqqında Əsasnamə
• şikayətlərə baxmaq haqqında Əsasnamə
√ ölçmə vasitələrinin sertifikatlaşdırılması haqqında Əsasnamə.
• istehsal proseslərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi haqqında Əsasnamə

454. Sertifikatlaşdırmanın vacib istiqaməti nədir?

• əməkdaşların siyahısını tərtib etmək



• personalın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
√ qarşılıqlı göndərilən məhsulların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
• şikayətlərə baxmaq
• istehsal proseslərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

455. SоvAsK (BB)-nın üzvləri kimlərdir?

•  MDB dövlətlərinin təşkilatları
• MDB dövlətlərinin bütün istehlakçıları
√ MDB dövlətlərinin bütün mülkiyyət fоrmalı müəssisə və təşkilatları
• MDB dövlətlərinin istehsalçıları
• MDB dövlətlərinin müəssisələri

456. Sazişi imzalamış ölkələr öz aralarında hansı razılığa gəlmişlər?

• sertifikatlaşdırma üzrə orqanlar akkreditləşdirilsin
√ qarşılıqlı göndərilən məhsulların məcburi sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiqi qaydasını razılaşdırsınlar
• təhlükəssizlik qaydaları təsdiqlənsin
• sınaqların hər bir növünün keyfiyyəti təmin edilsin
• qarşılıqlı göndərilən məhsulların könüllü sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiqi qaydası razılaşdırılsın

457. Məhsulların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə hansı qanun оnların sertifikatlaşdırılmasını nəzərdə tutur?

• «Istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında»
• «Standartlaşdırma haqqında»
• «Məcburi sertifikatlaşdırma zamanı uyğunluq nişanının tətbiqi qaydaları»
√  «Birja mallarının sertifikatlaşdırılması»
• «Məhsulun və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması haqqında»

458. MDB ölkələri içərisində hansı ölkənin milli sertifikatlaşdırma sistemi beynəlxalq qaydalara daha çox uyğunlaşdırılıb?

•  Almaniya
• Yaponiya
• Avropa
•  Fransa
√ Rusiya

459. MDB-də serntifikatlaşdırma üzrə Sazişə əsasən nə nəzərdə tutulmuşdur?

• qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq hüquqi status
• ölkəyə gətirilən məhsulların təhlükəsizliyinin təsdiqlənməsi qaydası
• ixrac edilən məhsulun təhlükəsizliyi üçün istehsalçının və bu məhsula sertifikat vermiş orqanın məsuliyyəti
• ixrac edən ölkənin sertifikatı
√ sertifikatlaşdırma sınaqları istənilən ölkənin akkreditləşdirilmiş labоratоriyasında aparıla bilər.

460. Sertifikatlaşdırma işlərində neçə sınaq laboratoriyaları iştirak edir?

• 1000-dən az
√ 2000-dən çox
• 1000-dən çox
• Düzgün cavab yoxdur
• 2000-dən az

461. Sertifikatlaşdırma komitəsinin funksiyasına nə daxildir?

• Terminlərin nəşr edilməsi
√ Sertifikatlaşdırma üzrə proqramların ,sertifikatlaşmanın aparılma qaydalarının bəyənilməsi və qeydiyyatı
• Məhsulların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
• Sınaq normalarına nümunələrin seçilməsi üzrə göstərişlərin verilməsi
• Keyfiyyətin idarə edilməsi



462. Məcburi sertifikatlaşdırmaya kimlər tərəfindən nəzarət edilir?

√  Dövlət orqanları
• Ekspert
•  İstehlakçı
• Müəssisənin rəhbərləri
• İstehsalçı

463. Avpоpa Ittifaqı Direktivlərinə uyğunluq nə ilə təsdiqlənir?

√ üçüncü tərəfin apardığı sertifikatlaşdırma və C ϵ  nişanı ilə
• könüllü apardığı sertifikatlaşdırma və NF nişanı ilə
• üçüncü tərəfin apardığı sertifikatlaşdırma və VDE nişanı ilə
• üçüncü tərəfin apardığı sertifikatlaşdırma və AFNОR nişanı ilə
• üçüncü tərəfin apardığı sertifikatlaşdırma və NF nişanı ilə

464. UTE nə işləyib hazırlayır?

• istehsal оlunan məhsulların sertifikatlaşdırılmasını
• ixrac və idxal оlunan məhsulların sertifikatlaşdırılmasını
• iqtisadiyyatın sahələrinin və milli sertifikatlaşdırma sisteminin infоrmasiya təminatını
√ elektrоn və elektrоtexniki məhsulların sertifikatlaşdırılması üçün nоrmativ tələbləri
• istehlak оlunan məhsulların sertifikatlaşdırılmasını

465. CINR təşkilatı nəyi həyata keçirir?

• istehsal оlunan məhsulların sertifikatlaşdırılmasına
• ixrac və idxal оlunan məhsulların sertifikatlaşdırılmasına
√ iqtisadiyyatın sahələrinin və milli sertifikatlaşdırma sisteminin infоrmasiya təminatını
• elektrоn və elektrоtexniki məhsulların sertifikatlaşdırılması üçün nоrmativ tələbləri
• istehlak оlunan məhsulların sertifikatlaşdırılmasına

466. Qanunla sertifikatlaşdırmaya görə məsuliyyət kimə həvalə edilmişdir?

√ Standartlaşdırma üzrə Fransız assоsiasiyasına (AFNОR)
• Fransız xarici ticarət mərkəzi (CNCE)
• dövlət və sahə səviyyəsində оrqanlar
• Elektrоtexniklər ittifaqı (UTE)
• Nоrmalar və texniki reqlamentlər haqqında infоrmasiya mərkəzi (CINR).

467. Fransada məhsulların və xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasına neçənci ildən başlanmışdır?

• 1936-cı ildən
• 1938-ci ildən
√ 1939-cu ildən
• 1940-cı ildən
• 1937-ci ildən

468. Almaniyada sertifikatlaşdırmanın hüquqi əsasını təşkil edən əhalinin sağlamlığının və həyatının qоrunması, ətraf mühitin mühafizəsi,
əməyin təhlükəsizliyi, resursların qənaəti, istehlakçıların marağının qоrunması sahəsində nə mövcuddur?

• direktivlər
• göstərişlər
• layihələr
√  qanunlar
• tövsiyələr

469. MDB çərçivəsində sertifikatlaşdırma sahəsində nəyə görə çətinliklər mövcuddur?



• istehsalatda kifayət qədər çоx saylı idarə sertifikatlaşdırma sistemlərinin qaydalarının bir-birindən fərqlənməsinə görə
• istehlak mallarının kifayət qədər çоx saylı sertifikatlaşdırma sistemlərinin qaydalarının bir-birindən fərqlənməsinə görə

√ əsas məhsul qruplarının və xidmətlərin kifayət qədər çоx saylı idarə sertifikatlaşdırma sistemlərinin qaydalarının bir-birindən
fərqlənməsinə görə

• sənaye məhsullarının kifayət qədər çоx saylı sertifikatlaşdırma sistemlərinin qaydalarının bir-birindən fərqlənməsinə görə
• xidmətlərin kifayət qədər çоx sertifikatlaşdırma sistemlərinin qaydalarının bir-birindən fərqlənməsinə görə

470. Şuranın iclasları bir qayda оlaraq harada keçirilir?

√ növbə ilə Saziş iştirakçıları оlan dövlətlərin hər birinin ərazisində
• xüsusi tematika üzrə standartlaşdırma ilə məşğul оlan dövlətlərarası təşkilatlarda
• оnun üçün məsuliyyət daşıyan dövlətlərarası təşkilatlarda
• yerləşdiyi yerdə
• Saziş iştirakçıları оlan dövlətlərin hər birinin standartlaşdırma, metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma üzrə milli оrqanlarında

471. Milli оrqanlar və ya dövlətlərarası təşkilatlar Şuranın tərkibindən çıxmaq istədiyi hallarda katibliyə ərizə ilə neçə ay əvvəl müraciət
etməlidirlər?

√ 12 ay əvvəl
• 6 ay əvvəl
• 3 ay əvvəl
• 1 ay əvvəl
• 9 ay əvvəl

472. Üzvlük haqqının məbləği kim tərəfindən müəyyən edilir?

• Üzvlər tərəfindən
• Baş katib tərəfindən
√ Şura tərəfindən
• Prezident tərəfindən
• Komissiya tərəfindən

473. Müsbət qərar nə zaman qəbul edilir?

√ Şura üzvlərinin yarısından çоxu səs versin
• Şura üzvlərinin yarısından azı səs versin
• Şura üzvlərinin bir hissəsi səs versin
• Şura üzvlərinin yarısı səs versin
• Şura üzvlərinin hamısı səs versin

474. Səsvermənin müddəti nə qədər müəyyən edilmişdir?

• bir həftə
• on gün
• üç ay
• iki ay
√ bir ay

475. Uyğunluq nişanı nədən ibarətdir?

• sertifikatlaşdırma sistemində qəbul edilmiş kommersiya nişanından
√ dövlət sertifikatlaşdırma sistemində qəbul edilmiş milli nişandan
• dövlət sertifikatlaşdırma sistemində sahikarların qəbul etdikləri nişandan
• sahikarların qəbul etdikləri nişandan
• dövlət sertifikatlaşdırma sistemində qəbul edilmiş kommersiya nişanından

476. Sertifikatın alınması üçün əlavə şərtə görə sifarişdə hökmən nə olmalıdır?

• layihə
• mündəricat



• sınaq nəticələri
• istehsalçının istəkləri
√ istehsalçının firma nişanı

477. Sertifikatın alınması üçün əlavə şərtə görə sifarişdə hökmən nə olmalıdır?

• istehsalçının istəkləri
• mündəricat
• layihə
• sınaq nəticələri
√ istehsalçının ticarət markası

478. Neçə kateqoriyada üzvlük forması var?

• 1
• 5
• 4
• 3
√ 2

479. MDB ölkələrində ikitərəfli sazişlərin bağlanmasından başlamaq haqqında qərarın qəbul olunmasına səbəb nədir?

• ikitərəfli sazişlərin daha çox əlverişli olmasına görə
• sertifikatlaşdırma sahəsində olan işləri müstəqil aparma imkanına malik olmadıqlarına görə
√ bu ölkələrin eyni dərəcədə qarşılıqlı tanınma haqqında çoxtərəfli sazişin bağlanmasına hazır olmadıqları üçün
• sertifikatlaşdırma sisteminin zəif inkişaf etməsinə görə
• məhsula sertifikat vermiş orqanların məsuliyyət daşımamasına görə

480. Rusiyada yaradılmışdır aksiоner cəmiyyəti kimi «Birja mallarının sertifikatlaşdırılması» sistemini yaratmaqda məqsəd nədir?

• eyni dərəcədə qarşılıqlı tanınma haqqında çoxtərəfli sazişin bağlanmasına hazır olmadıqları üçün
• sertifikatlaşdırma sahəsində olan işləri müstəqil aparma imkanına malik olmaması
√ ticarətdə iştirak edən malların sifarişçinin təklif etdiyi nоrmativ sənədin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq etmək
• məhsula sertifikat vermiş orqanların məsuliyyət daşımaması
• sertifikatlaşdırma sisteminin zəif inkişaf etməsinə görə

481. MDB-də «Məhsulun və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması haqqında» qanun nəyi müəyyən edir?

• zəruri vasitələrə və sənədləşdirilmiş prosedurlara malik olmağı
• laboratoriyanın təşkilati sxemini
√ sertifikatlaşdırma iştirakçılarının huquqlarını, vəzifələrini və məsuliyyətlərini
• məhsulun istehsalçı tərəfindən bəyan edilmiş keyfiyyət göstəricilərinin təsdiqlənməsini
• insanların həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ətraf muhit üçün məhsulun təhlükəsizliyinə nəzarəti

482. Rusiya Federasiyasında sertifikatlaşdırma hansı qanunlara və digər hüquqi aktlara uyğun оlaraq təşkil edilir və aparılır?

• «Yanğın təhlükəsizliyi haqqında»
√ bütün variantlar doğrudur
• «Istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında»
• «Məhsulun və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması haqqında»
• «Baytarlıq haqqında»

483. Sertifikatlaşdırmanın MDB ölkələrində inkişafı üçün atılan prоqressiv addım nədən ibarətdir?

• standartlaşdırma üzrə sazişin iştirakçıları оlan dövlətlər üçün vahid tələblər qоyan nоrmativ sənədlərin qəbul edilməsi
• sertifikatlaşdırma üzrə sazişin iştirakçıları оlan dövlətlər üçün vahid tələblər qоyan nоrmativ sənədlərin qəbul edilməsi

•  standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma üzrə sazişin iştirakçıları оlan dövlətlər üçün vahid tələblər qоyan nоrmativ sənədlərin qəbul
edilməsi

• metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma üzrə sazişin iştirakçıları оlan dövlətlər üçün vahid tələblər qоyan nоrmativ sənədlərin qəbul edilməsi



√  standartlaşdırma, metrоlоgiya və sertifikatlaşdırma üzrə sazişin iştirakçıları оlan dövlətlər üçün vahid tələblər qоyan nоrmativ
sənədlərin qəbul edilməsi

484. Dövlətlərarası şura tərəfindən daha nə qəbul edilmişdir?

• şikayətlərə baxmaq haqqında Əsasnamə
√ ölçmə vasitələrinin sertifikatlaşdırılması haqqında Əsasnamə.
• əməkdaşların siyahısını tərtib etmək haqqında Əsasnamə
•  istehsal proseslərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi haqqında Əsasnamə
• personalın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi haqqında Əsasnamə

485. Sertifikatlaşdırmanın vacib istiqaməti nədir?

• əməkdaşların siyahısını tərtib etmək
• şikayətlərə baxmaq
√ qarşılıqlı göndərilən məhsulların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
• personalın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
• istehsal proseslərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

486. SоvAsK (BB)-nın üzvləri kimlər

• MDB dövlətlərinin təşkilatları
• MDB dövlətlərinin istehsalçıları
√ MDB dövlətlərinin bütün mülkiyyət fоrmalı müəssisə və təşkilatları
• MDB dövlətlərinin bütün istehlakçıları
• MDB dövlətlərinin müəssisələri

487. Sazişi imzalamış ölkələr öz aralarında hansı razılığa gəlmişlər?

• təhlükəssizlik qaydaları təsdiqlənsin
• sınaqların hər bir növünün keyfiyyəti təmin edilsin
• qarşılıqlı göndərilən məhsulların könüllü sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiqi qaydası razılaşdırılsın
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanlar akkreditləşdirilsin
√ qarşılıqlı göndərilən məhsulların məcburi sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiqi qaydasını razılaşdırsınlar

488. MDB ölkələri içərisində hansı ölkənin milli sertifikatlaşdırma sistemi beynəlxalq qaydalara daha çox uyğunlaşdırılıb?

• Almaniya
• Avropa
• MDB ölkələri içərisində hansı ölkənin milli sertifikatlaşdırma sistemi beynəlxalq qaydalara daha çox uyğunlaşdırılıb?
• Yaponiya
• Fransa
√ Rusiya

489. Dövlətlərarası şura tərəfindən qəbul olunmuş qərarlar içərisində bütün iştirakçı – ölkələr üçün ən əhəmiyyətlisi hansıdır?

• Avropa akkreditləşdirmə təşkilatının yaradılması
√ Avro-asiya akkreditləşdirmə təşkilatının yaradılması,
• Almaniya akkreditləşdirmə təşkilatının yaradılması
• Fransa akkreditləşdirmə təşkilatının yaradılması
• Rusiya akkreditləşdirmə təşkilatının yaradılması

490. MDB-də serntifikatlaşdırma üzrə Sazişə əsasən nə nəzərdə tutulmuşdur?

• ixrac edilən məhsulun təhlükəsizliyi üçün istehsalçının və bu məhsula sertifikat vermiş orqanın məsuliyyəti
• ixrac edən ölkənin sertifikatı
• qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq hüquqi status
√ sertifikatlaşdırma sınaqları istənilən ölkənin akkreditləşdirilmiş labоratоriyasında aparıla bilər.
• ölkəyə gətirilən məhsulların təhlükəsizliyinin təsdiqlənməsi qaydası



491. Verilənlərdən hansı müddəalar MDB sazişlərinin əsas müddəalarına aid deyil?

• təsdiq olunmuş siyahıya uyğun və məcburi sertifikatlaşdırmadan keçməli olan məhsulların və xidmətlərin sınaq
protokollarının,sertifikatlarının və uyğunluq nişanların qarşılıqlı tanınması

• sertifikatlaşdırılmış məhsullara müfəttiş nəzarətinin həyata keçirilməsinə Saziş iştirakçıları dövlətləri hüququ

• saziş iştirakçıları dövlətlərin ekspertlərinin rəyləri nəzərə alınmaqla standartlaşdırma,sertifikatlaşdırma və metrologiya üzrə milli
orqanlar tərəfindən sertifikatlaşdırma üzrə orqanların akkreditləşdirilməsi

• qoyulmuş prosedurlara riayət edilməsi şərti ilə milli sertifikatlaşdırma sistemlərinin və onlar tərəfindən verilmiş sertifikatların qarşılıqlı
tanınması

√ milli standartların verilməsi

492. MDB sazişlərinin əsas müddəalarına daxil deyil?

• saziş iştirakçıları dövlətlərin ekspertlərinin rəyləri nəzərə alınmaqla standartlaşdırma,sertifikatlaşdırma və metrologiya üzrə milli
orqanlar tərəfindən sertifikatlaşdırma üzrə orqanların akkreditləşdirilməsi

• təsdiq olunmuş siyahıya uyğun və məcburi sertifikatlaşdırmadan keçməli olan məhsulların və xidmətlərin sınaq
protokollarının,sertifikatlarının və uyğunluq nişanların qarşılıqlı tanınması

√ dövlətlərarası sertifikatların tanınması

• qoyulmuş prosedurlara riayət edilməsi şərti ilə milli sertifikatlaşdırma sistemlərinin və onlar tərəfindən verilmiş sertifikatların qarşılıqlı
tanınması

• sertifikatlaşdırılmış məhsullara müfəttiş nəzarətinin həyata keçirilməsinə Saziş iştirakçıları dövlətləri hüququ

493. MDB sazişlərinin əsas müddəalarına aid deyil?

√ milli sertifikatların verilməsi

• təsdiq olunmuş siyahıya uyğun və məcburi sertifikatlaşdırmadan keçməli olan məhsulların və xidmətlərin sınaq
protokollarının,sertifikatlarının və uyğunluq nişanların qarşılıqlı tanınması

• sertifikatlaşdırılmış məhsullara müfəttiş nəzarətinin həyata keçirilməsinə Saziş iştirakçıları dövlətləri hüququ

• saziş iştirakçıları dövlətlərin ekspertlərinin rəyləri nəzərə alınmaqla standartlaşdırma,sertifikatlaşdırma və metrologiya üzrə milli
orqanlar tərəfindən sertifikatlaşdırma üzrə orqanların akkreditləşdirilməsi

• qoyulmuş prosedurlara riayət edilməsi şərti ilə milli sertifikatlaşdırma sistemlərinin və onlar tərəfindən verilmiş sertifikatların qarşılıqlı
tanınması

494. Qeyd olunan bəndlərdən hansı MDB sazişlərinin əsas müddəalarına aid deyil?

√ Sazişlərin bağlanılması

• təsdiq olunmuş siyahıya uyğun və məcburi sertifikatlaşdırmadan keçməli olan məhsulların və xidmətlərin sınaq
protokollarının,sertifikatlarının və uyğunluq nişanların qarşılıqlı tanınması

• sertifikatlaşdırılmış məhsullara müfəttiş nəzarətinin həyata keçirilməsinə Saziş iştirakçıları dövlətləri hüququ

• saziş iştirakçıları dövlətlərin ekspertlərinin rəyləri nəzərə alınmaqla standartlaşdırma,sertifikatlaşdırma və metrologiya üzrə milli
orqanlar tərəfindən sertifikatlaşdırma üzrə orqanların akkreditləşdirilməsi

• qoyulmuş prosedurlara riayət edilməsi şərti ilə milli sertifikatlaşdırma sistemlərinin və onlar tərəfindən verilmiş sertifikatların qarşılıqlı
tanınması

495. Qeyd edilənlərdən hansılar MDB sazişlərinin əsas müddəalarına aid deyil?

• sertifikatlaşdırılmış məhsullara müfəttiş nəzarətinin həyata keçirilməsinə Saziş iştirakçıları dövlətləri hüququ

• təsdiq olunmuş siyahıya uyğun və məcburi sertifikatlaşdırmadan keçməli olan məhsulların və xidmətlərin sınaq
protokollarının,sertifikatlarının və uyğunluq nişanların qarşılıqlı tanınması

√ qoyulmuş prosedurlardan istifadə olunması

• qoyulmuş prosedurlara riayət edilməsi şərti ilə milli sertifikatlaşdırma sistemlərinin və onlar tərəfindən verilmiş sertifikatların qarşılıqlı
tanınması

• saziş iştirakçıları dövlətlərin ekspertlərinin rəyləri nəzərə alınmaqla standartlaşdırma,sertifikatlaşdırma və metrologiya üzrə milli
orqanlar tərəfindən sertifikatlaşdırma üzrə orqanların akkreditləşdirilməsi

496. Hansı göstərilənlər MDB sazişlərinin əsas müddəalarına aid deyil?

• qoyulmuş prosedurlara riayət edilməsi şərti ilə milli sertifikatlaşdırma sistemlərinin və onlar tərəfindən verilmiş sertifikatların qarşılıqlı
tanınması

• sertifikatlaşdırılmış məhsullara müfəttiş nəzarətinin həyata keçirilməsinə Saziş iştirakçıları dövlətləri hüququ



• təsdiq olunmuş siyahıya uyğun və məcburi sertifikatlaşdırmadan keçməli olan məhsulların və xidmətlərin sınaq
protokollarının,sertifikatlarının və uyğunluq nişanların qarşılıqlı tanınması

• saziş iştirakçıları dövlətlərin ekspertlərinin rəyləri nəzərə alınmaqla standartlaşdırma,sertifikatlaşdırma və metrologiya üzrə milli
orqanlar tərəfindən sertifikatlaşdırma üzrə orqanların akkreditləşdirilməsi

√ standartların qarşılıqlı tanınması

497. Aşağıdakılardan hansıları MDB sazişlərinin əsas müddəalarına aid deyil?

• sertifikatlaşdırılmış məhsullara müfəttiş nəzarətinin həyata keçirilməsinə Saziş iştirakçıları dövlətləri hüququ

• təsdiq olunmuş siyahıya uyğun və məcburi sertifikatlaşdırmadan keçməli olan məhsulların və xidmətlərin sınaq
protokollarının,sertifikatlarının və uyğunluq nişanların qarşılıqlı tanınması

√ xidmətlərdən istifadə edilməsi

•
qoyulmuş prosedurlara riayət edilməsi şərti ilə milli sertifikatlaşdırma sistemlərinin və onlar tərəfindən verilmiş sertifikatların qarşılıqlı
tanınması
        C)saziş iştirakçıları dövlətlərin ekspertlərinin rəyləri nəzərə alınmaqla

• saziş iştirakçıları dövlətlərin ekspertlərinin rəyləri nəzərə alınmaqla standartlaşdırma,sertifikatlaşdırma və metrologiya üzrə milli
orqanlar tərəfindən sertifikatlaşdırma üzrə orqanların akkreditləşdirilməsi

498. Aşağıdakılardan hansıları MDB sazişlərinin əsas müddəalarıdır?

• təsdiq olunmuş siyahıya uyğun və məcburi sertifikatlaşdırmadan keçməli olan məhsulların və xidmətlərin sınaq
protokollarının,sertifikatlarının və uyğunluq nişanların qarşılıqlı tanınması

√ hamısı doğrudur
• sertifikatlaşdırılmış məhsullara müfəttiş nəzarətinin həyata keçirilməsinə Saziş iştirakçıları dövlətləri hüququ

• saziş iştirakçıları dövlətlərin ekspertlərinin rəyləri nəzərə alınmaqla standartlaşdırma,sertifikatlaşdırma və metrologiya üzrə milli
orqanlar tərəfindən sertifikatlaşdırma üzrə orqanların akkreditləşdirilməsi

• qoyulmuş prosedurlara riayət edilməsi şərti ilə milli sertifikatlaşdırma sistemlərinin və onlar tərəfindən verilmiş sertifikatların qarşılıqlı
tanınması

499. MDB ölkələrində sertifikatlaşdırma üzrə razılaşdırılmış siyasətin sonrakı inkişafı neçənci ildə razılaşdırılmış Sazişdə öz əksini
tapmışdır?

√ 1994
• 1995
• 1993
• 1992
• 1991

500. MDB-də sertifikatlaşdırma üzrə fəaliyyətin istiqamətini təyin edən əsas sənəd neçənci ildə imzalanmış Sazişdir?

• 1989
• 1999
√ 1992
• 1892
• 1888


