
    1216yq_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 1216yq Ekoloji fəaliyyətin idarə olunması

1. Ekoloji bazarın vəziyyətinin inkişafını proqnozlaşdıran metodlara aid deyil

• balans.
• ektrapolyasiya;
• ekspert qiymətləndirmə;
√ təhlil;
• iqtisadi-riyazi modelləşdirmə;

2. Bazar vəziyyətinin proqnoz metoduna daxil olmayanı göstərin

• Ekspert qiymətləndirmə
√ idarəetmə fəaliyyəti
• Ekstrapolyasiya
• Iqtisadi-riyazi modelləşdirmə
• Balans

3. Ekoloji bazar konyukturasının öyrənilməsi  səviyyələri  hansılardır

• müəssisə, firma, bazar
• Alıcılıq, ixrac, idxal
• Hec nə ilə fərqlənmir
√ ümumiqtisadi, sahəvi, əmtəəlik
• müəssisə, firma, bazar

4. Marketinqin əsas məqsədlərindən biri:

• firma və birliklərin inkişafının proqnozlaşdırılmasının təmin olunmasıdır;
• ekoloji bazarın inkişafının təmin olunmasıdır;
√ müəssisənin planauyğun və proporsional inkişafının təmin olunmasıdır;
• ətraf mühitin mühafizəsinin təmin olunmasıdır.
• təbiətdən kompleks istifadənin təmin olunmasıdır;

5. Marketinq fəaliyyətinin əsas elementlərinə aiddir:

• xammal bazarının vəziyyətinin proqnozlaşdırılması;
• istehsal və istehlakçı kreditləri vermək;
• qiymətlərin kəskin aşağı salınması;
√ təlabatın formalaşdırılması və satışın stimullaşdırılması.
• marketinq tədbirlərinin həyata keçirilməsi;

6. Ekoloji marketinqdə ekstrarolyasiya üsulu əsaslanır:

• ekspertlərin bilik və intuisiyalarına;
• riyazi modellərin qurulmasına;
• istehsal və istehlak həcminin balansına.
• iqtisadi plan və proqnozların analizinə;
√ qanunauyğunluqların iqtisadi təzahürlərinə və yayılmasının analizinə;

7. Ekoloji bazarda istehsal və istehlak statistikasının öyrənilməsi imkan verir:

• [yeni cavab]məhsul satışını stimullaşdırmağı:
• rəqabət və satışı tənzimləməyi.
• əmtəəlik məhsulu müəyyən etməyə;
√ kəmiyyət, keyfiyyət və rəqabəti müəyyən etməyə;
• müxtəlif statistik və proqnostik göstəricilərdən istifadəni;

8. Ekoloji marketinq  nəyi öyrənir?



• xammal bazalarının tarixi haqqında elmdir;
√ təbii resurs bazarı, enerji resursları və təbiətdən istifadə sahəsində idarəetmədir;
• ekoloji bazarın vəziyyətinin öyrənilməsinə yönələn idarəetmə fəaliyyətinin növüdür;
• ekoloji bazarın vəziyyətini analiz edən bir sistemdir;
• müəssisənin əsas istehsal proseslərinin texnoloji rekonstruksiyasının maliyyələşməsi haqqında.

9. Ekoloji marketinqdə ekspert qiymətləndirmə materiallarından istifadə olunur:

• ekoloji bazarın vəziyyətinin qiymətləndirilməsindən;
• iqtisadi-riyazi modelləşdirmədən.
• ekoloji bazarın planlaşdırılmasından;
√ iqtisadi proqnozların hesablanmasından;
• satışın stimullaşdırılmasından;

10. Bazarın kanyukturasının (vəziyyətinin) öyrənilməsinə kompleks yanaşmaya aiddir:

• istehsalçı və istehlakçılara;
• təmizləyici qurğularla təminatına;
• dövlət və sahə statistikasına
• uçot və hesabatın rəsmi formasına
√ proqnozlaşma və analitik metodların tətbiqi;

11.  Bazar vəziyyətinin öyrənilməsi aşağıdakı səviyyədə fərqləndirilir:

√ ümumiqtisadi, sahəvi, əmtəəlik vəziyyəti;
• proqnostik, analiz, kompleks vəziyyəti
• normativ, satlıq, iqtisadi vəziyyəti;
• informativ, sahəvi, köməkçi vəziyyəti;
• kompleks, hüquqi, əmtəəlik vəziyyəti;

12.  Kioto protokolu  imzalanmışdır:

√ «istilik effəekti» yaradan qazların atmosferə atılmasının məhdudlaşdırılması üçün;
• təbii mühit sahəsində əməkdaşlıq üçün.
• biomüxtəlifliyin qorunması üçün;
• bərk formalı tullantıların məhdudlaşdırılması üçün;
• təbii resurslardan birgə istifadə üçün;

13.  ətraf mühit və inkişaf  mövzusu üzrə BMT konfransı keçirilmişdir:

• 1972;
• 2005.
• 2002;
• 1999;
√ 1992;

14. ətraf mühit üzrə BMT proqramı adlanır:

√ YUNEP;
• MAQATE.
• YUNESKO;
• FAO;
• UNİDO;

15. Marketinq idarəetmə prosesi mərhələlərindən deyil:

• məqsədli bazarın seçilməsi;
√ bazarın hansı mallarla dolduğunu müəyyənləşdirmək;
• marketinq tədbirlərinin həyata keçirilməsi.
• marketinq kompleksinin hazırlanması;



•   bazar imkanlarının analizi;

16. .  Marketinqin funksiyaları:

• müəssisənin ətraf mühitə təsirinin tənzimlənməsidir
• dövlət tənzimlənməsidir.
√ planlaşmanın təşkili və informasiya təminatıdır;
• uzunmüddətli strateji məqsəddir;
• proqnozlaşdırmanın təşkili və qərarların qəbuludur;

17. Ekoloji bazarda xüsusi informasiya mənbəyi:

• ekoloji fondlardan alınan məlumatlardır;
• ictimaiyyətlə əlaqələrdən toplanan materiallardır;
• bazarın aylıq statistikasından toplanan materiallardır
√ alıcıların sorğusu, sərgi-satışlardan toplanan materiallardır;
• bazar imkanlarının analizindən alınan məlumatlardır.

18. Dövlət və sahə statistikası:

√ Ekoloji bazarda ümumi informasiya mənbəyi
• tədqiqatdan toplanan statistikadır;
• müəssisə və şirkətlərin statistikasıdır;
• firma və istehsalçıların statistikasıdır;
• regional təşkilatların statistikasıdır;

19. Ekoloji bazarda alıcılar hansı hissəyə bölünür:

• firma və şirkət təmsilçilənə;
• birlik və şirkət alıcılarına.
√ fiziki və hüquqi şəxslərə;
• kommersiya və dövlət təşkilatları təmsilçilərinə;
• daxili və xarici alıcılara;

20. Ekoloji təmiz mal və məhsulların satışına aiddir:

• Meşə və su resurslarının satışına;
• tullantıları emal edən texnologiyaların satışına.
• təmizləyici qurğuların satışına;
• enerji resurs növlərinin satışına;
√ ekoloji bazarın gigiyenik seqmentinə

21. Marketinq tədbirlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsinə aıd deyil

• istehlakçı krediti vermək;
• ictimaiyyətlə əlaqələrin qurulması
√ ekoloji bazarda satışın stimullaşdırıcı tədbirləri:
• qiymətlərin aşağı salınması;
• çox mal almağa görə ucuzlaşma tətbiq etmək;

22. Faktların və şəraitin məcmusu nə ilə qiymətləndirilir:

√ ekoloji bazarın vəziyyəti
• kəmiyyət və keyfiyyət dəyişkənliyi;
• mal və materialların olması.
• rəqabət vəziyyəti;
• firmalardan asılılıq dərəcəsi;

23. Bazar tədqiqatlarında istifadə olunan informasiya növləri:



• iqtisadi, hüquqi, xüsusi tədqiqatlara;
• doğru cavab yoxdur.
√ ümumi, xüsusi, kommersiya;
• müəssisə, firma və təşkilatlara;
• sahə, birlik, kommersiyalara;

24. Ekoloji bazarın əsas seqmentindən (bölünmə) deyil:

• xammal;
• təbiəti mühafizə;
• gigiyenik və texnoloji.
• enerji;
√ ətraf mühiti mühafizə;

25. Ekoloji bazarın bölünməsi istiqamətləri aşağıdakılardır:

• xammal növləri üzrə;
• təlabat və satış üzrə.
• mal və xidmət növləri üzrə;
√ məhsul növləri və alıcı qrupları üzrə;
• texnoloji qurğular və xammallar üzrə;

26. Ekoloji bazar alıcılarına  kimlər daxildir

• təbiəti mühafizə idarələri
• istehlakçılar
√ hüquqi şəxslər
• bazarlar
• müəssisələr

27. Təbiətdən istifadə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq prinsiplərindən deyil:

• təbii ekosistemlərin qorunması sahəsində əməkdaşlıq;
• təbii resursların gələcək nəsl üçün qorunması.
• bərpa olunmayan resurslardan kompleks istifadə;
• ölkələrin öz ərazilərindəki təbii resurslardan istifadə hüququ;
√ kənd təsərrüfatında kimyalaşdırmanın genişləndirilməsi;

28. Təbiətdən istifadə prosesində yaranan qlobal problemlərdəndir:

√ ekoloji problemi;
• çirkab sularının təmizlənməsi problemi;
• atmosferin mühafizəsi və bərpası.
• meşələrin bərpası problemi;
• təbii mühitin mühafizəsi;

29. Təbiətdən istifadə prosesində yaranan qlobal problemlərdən deyil:

√ təbii mühitin qorunması problemi;
• xammal və yanacaq problemi.
• ətraf mühitin çirklənməsi problemi;
• ərzaq problemi;
• demoqrafik problemlər;

30.  Sahibkarlıq fəaliyyəti xartiyası  kim tərəfindən hazırlanmışdır?

• ekoloji fondlar
• biosfer palatası
√ dünya ticarət palatası
• daxili palata



• ekoloji banklar

31. Aşağıdakılardan biri köməkçi-ekoloji sahibkarlıq növü ilə əlaqəli deyil:

• tullantıların təkrar emalı
• ehtiyatların keyfiyyəti
• faydalı qazıntıların saflaşdırılması
√ ehtiyatı az olan yataqlardan imtina
• faydalı qazıntıların dərin emalı

32. Sahibkarlıq fəaliyyətinin özündə birləşdirdiyi məsələlərə aid deyil:

√ yeni məhsulların yüksək qiymətə təqdim olunması
• cihaz və qurğuların yenilənməsi
• yeni məhsulların keyfiyyətinin yüksəldilməsi
• az tullantılı texnologiyaların alınması
• ekoloji qurğuların istehsalı

33. Aşağıdakılardan biri  sahibkarlıq fəaliyyəti xartiyası nın prinsiplərindən deyil:

• əvvəlcədən qiymətləndirmə
• təbiəti mühafizə tədbirlərində kütləvi iştirak
• istehlakçılarla məsləhət
• məhsul və xidmətlər
√ tullantıların birbaşa atılması

34. Ekoloji biznesin  əsas prinsipləri hansı sənəddə verilir?

• layihə və proqnozlarda
• CERES sənədlərində
• Ekologiya və TS Nazirliyinin sənədlərində
√ sahibkarlıq fəaliyyəti xartiyasında
• iqtisadi qanunlarda

35. Köməkçi ekoloji sahibkarlıq hansı istehsal sahələri ilə əlaqədardır

• nəqliyyatın inkişafı ilə
• torpaqların rekultivasiyası ilə
• tullantıların emalı ilə
√ qeyri – ekoloji istehsal sahələri ilə
• xidmətə nəzarət ilə

36. Ekoloji tənzimləmədə iqtisadi mexanizmlərə daxildir:

• sadə mexanizmlər
• iqtisadi mexanizmlər
√ xüsusi mexanizmlər
• rentabellik
• resurs amilləri

37. Təbiətdə mühafizədə tənzimləmə üsulları içərisində hansı daha çox tətbiq olunur?

• daimi
• bioloji
√ xüsusi
• müvəqqəti
• birbaşa

38. Azərbaycan Respublikasında  qanunla müəyyən olunmuş iqtisadi tənzimləmənin neçə əsas prinsipi var?



• 1
• 2
• 3
√ 4
• 4

39. Tullantıların idarə olunması ətraf mühitin mühafizəsi və tullantılara münasibət hansı formada tənzimlənir?

• hüquqi sənədlərlə
• müxtəlif qanunlarla
√ heç biri
• qərarlarla
• normativ sənədlərlə

40. XX əsrin ikinci yarısında tullantıların idarəçiliyi sisteminin inkişafını neçə mərhələyə bölmək olar?

• 3
• 4
• 6
• 2
√ 5

41. Tullantıları zərərsizləşdirmək üçün metod və texnologiyaların seçilməsi zamanı neçə amili nəzərə almaq lazımdır?

• 6
• 8
√ 4
• 7
• 5

42. Tullantılar arasında fiziki tərkibinə görə əsas yer tutan hansıdır?

√ bərk
•  aerozol
• maye
• qaz
• heç biri

43. Azərbaycan hazırda tullantıların idarəçiliyi sisteminin neçənci mərhələsindədir?

√  2-ci
• 5-ci
• 1-ci
• 4-cü
• 3-cü

44. Hazırda tullantılara münasibətdə neçə metodlar vardır?

√ 6
• 7
• 5
• 4
• 3

45. Fiziki tərkibinə görə tullantılar neçə formada olur?

• 2
• 6
• 5
• 4



√ 3

46. Emal olunmuş təbii resursların orta hesabla neçə faizi hazır məhsula keçir?

• 8-10%-i
• 10-12%-i
• 4-6%-i
√ 6-10%-i
• 6-8%-i

47. Azərbaycan Respublikasında qanunla müəyyən olunmuş iqtisadi tənzimləmənin əsas prinsipləri hansıdır?

• tullantıların istifadəsi sahəsində fəaliyyətin iqtisadi stimullaşdırılması
√ düzgün cavab yoxdur
• az tullantılı və tullantısız texnologiyanın tətbiqi
• tullantıların idarə olunması sahəsində nəzarət və məsuliyyət
• tullantıların yerləşdirilməsinin ödənişliyi

48. Tullantıların sənaye üsulu ilə emalının yavaş templə həyata keçirilməsinin səbəbi:(doğru cavabı seçin)

• ekoloji cəhətdən sərfəli deyil
• iqtisadi cəhətdən sərfəlidir
• heç biri
√ böyük əsaslı vəsait qoyuluşu tələb edir
• az vəsait tələb edir

49. XX əsrin ikinci yarısında tullantıların idarəçiliyi sisteminin inkişafına aid olan mərhələlərdən biri səhvdir:

√ düzgün cavab yoxdur
• 70-ci illərin sonu:poliqonların-mühəndis qurğularının tikintisi
• bərk məişət tullantılarının və təkrar xammal bazasının inkişafı
• tullantıların kiçik zibilxanalarda yerləşdirilməsi
• 90-cı illər-BMT-nin emalı və onun komposfirə olunması

50. Tullantıları zərərsizləşdirmək üçün metod və texnologiyaların seçimi zamanı nəzərə alınan amillərdən biri yalnışdır:

• iqtisadi
•  sosial
• təşkilati-hüquqi
•  ekoloji
√ tibbi

51. Tullantılara münasibətdə hansı metodlar vardır? (biri səhvdir)

• yandırma
• qazlaşdırma
√ düzgün cavab yoxdur
• presləmə
• separasiya

52.  Hansı seriyalı standartlar əsasında  ekoloji menecment  üzrə 14000 seriyalı beynəlxalq
     standartlar hazırlanmışdır?

√ BS və İSO 9000 seriyalı beynəlxalq standartlar
• İSO/TS – 207
• BA və İAO 9000 seriyalı beynəlxalq standartlar
• BS və İSO 8000 seriyalı beynəlxalq standartlar
• BS və İSO 8000 – 9000 seriyalı beynəlxalq standartlar

53. İdarəetmədə iqtisadi və ekoloji maraqları təmin etmək və təhlükəsiz əmək şəraiti yaratmaq nəyi əks etdirir?



√ Ekoloji menecmentin məqsədini
• təbiətdən səmərəli istifadə və resurs qoruyucu fəaliyyətdə beynəlxalq və milli aktların tələblərinə əməl etməyi;
• hüquqi və fiziki şəxslərin təbiətdən istifadə fəaliyyətində hüquqlarını təmin etməyi;
• təbiəti mühafizə problemlərinin həlli üçün menecmentdən istifadə maraqlarını artırmağı;
• müəssisə və təşkilatlarda təbiəti mühafizə fəaliyyətini yaxşılaşdırmağı.

54. Aşağıdakılardan  Ekoloji menecment konsepsiyasına aid olmayanı göstərin:

• ekoloji menecmentin prinsipi;
• elmin metodologiyası və rolu.
• ekoloji menecmentin funksional həcmi;
• ekoloji menecmentin təşkili;
√ texnoloji, sosial ,innovasiya prosesi;

55. Ekoloji menecment bir proses kimi özündə  hansı funksiyaları birləşdirir?

• qloballaşma
• sertifikatlaşdırma
• idarəetmə
√ ekoloji marketinq
• ekoloji audit

56.  Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində müəssisə və təşkilatların idarə edilməsi sistemində
    baş vermiş keyfiyyət dəyişikliklərinin xarakterik xüsusiyyətləri aşağıdakılardan hansıdır?

√ müəssisələrin ekoloji məhsullarının artması, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin azalması
• qəbul edilmiş siyasətə və məqsədlərə müvafiq fəaliyyətin planlaşdırılması
• planlaşdırılmış fəaliyyətin bütün heyətin iştirakı ilə təşkili və praktiki reallaşdırılması
• fəaliyyətin həyata keçirilməsinin daxili monitorinqi
•  nəticələrin müstəqil qiymətləndirilməsi, ekoloji menecment sisteminin təhlili

57. Biznes – plan hansı sahənin elementləridir?

• sertifikatlaşdırma
• audit
√ planlaşma
• marketinq
•  qloballaşma

58.  Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində müəssisə və təşkilatların idarə edilməsi sistemində
   hansı keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermişdir?

• daxili monitorinq sistemindən istifadə etmək
• ekoloji siyasətin və məqsədlərin işlənməsi, təsdiq edilməsi və deklarasiyalaşdırılması
• inzibati – amirlik metodundan istifadə etmək
√ inzibati – amirlik metodundan imtina etmək
• ekoloji menecment sisteminin təhlilindən istifadə etmək

59. Ekoloji menecmentin əsas məqsədi hansı səviyyələrdə xalq təsərrüfatının idarə olunmasında cəmiyyətin maraqlarının təmin olunmasının
nəzərdə tutur?

• yalnız regional
√ regional
• dünya
• yalnız yerli
• ölkə daxilində

60. Təbiət qoruyucu və resurs qoruyucu fəaliyyətdə biznes planın strukturuna neçə bölmə daxildir?



• 2
• 3
√ 11
• 5
• 4

61. Planlaşmanın əsas elementlərinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

• biznes
• plan
• biznes-sertifikatlaşdırma
√ biznes – plan
• ekoloji audit

62. Aşağıdakılardan hansı müasir menecmentin funksiyalarına aiddir?

• qloballaşma
• sertifikatlaşdırma
• audit
√ planlaşma
• marketinq

63. Aşağıdakılardan hansı müasir menecmentin funksiyalarına aid deyil?

• planlaşma
• motivləşmə
• nəzarət
√ sertifikatlaşdırma
• təşkiletmə

64. Müasir menecmentdə neçə funksiya ayrılır?

• 1
• 15
√ 4
• 12
• 13

65. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində menecmentin necə əsas  qızıl  qaydası var?

• 7
• 3
• 4
√ 10
• 2

66. Ekomenecmentin müəyyən olunmuş obyektinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

• istehsal marketinq
• sertifikatlaşma
• istehsalın planlaşdırması
√ istehsal və ya maliyyə menecmenti
• ekoloji audit

67. Ekomenecment hansı sistemin bir elementidir?

• marketinq
• sertifikatlaşdırma
• audit
√ menecment



• planlaşma

68. Ekoloji menecment çərçivəsində idarəetmə obyektlərinə hansı şəxslər aiddirlər?

• yalnız hüquqi şəxslər
• yalnız təbiətdən istifadəçilər
√ həm hüquqi həm fiziki şəxslər
• hüquqi şəxslərin bir qismi
• yalnız fiziki şəxslər

69. Ekoloji menecment sistemindəki əsas elementlərə aşağıdakılardan hansı aiddir?

• ekoloji marketinq
• ekoloji audit
√ ekoloji menecment
• planlaşdırma
• ekoloji sertifikatlaşdırma

70. Ekoloji menecment sistemindən əsas elementlərə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• ekologiyalaşdırılmış menecment
• Ekoloji sahibkarlıq
• Ekoloji idarəetmə
√ ekoloji marketinq
• ekoloji menecment

71. Ekoloji menecment sisteminin bütün elementlərini şərti olaraq neçə qrupa bölmək olar?

• 1
• 3
• 6
• 8
√ 2

72. Ekoloji menecment bir proses kimi özündə hansı funksiyaları birləşdirir?

• marketinq
• təşkilatlanma
• motivləşmə
√ idarəetmə
• planlaşma

73. Ekoloji menecment sisteminin inkişafı və təkmilləşdirilməsinə hansı daxildir?

√ nəticələrin müstəqil qiymətləndirilməsi, ekoloji menecment sisteminin təhlili
• müəssisənin ekoloji məqsədlərinin və əldə edilmiş nəticələrin nümayiş etdirilməsi
• müəssisənin fəaliyyətinin ekoloji aspektləri üzrə bütün marağı olan şəxslərlə əməkdaşlıq
• müəssisələrin ekoloji məhsullarının artması,dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin azalması,
• məsrəfsiz və ya az məsrəfli metodların maksimal istifadə edilməsi

74. Ekoloji menecmentin əsas məqsədi nədir?

√ müəssisənin təbiəti mühafizə fəaliyyətinin prinsiplərinin, vasitələrinin toplusu və növü
• ekoloji problemlərin həlli üçün məsrəfsiz və ya az məsrəfli metodların maksimal istifadə
• müəssisənin ətraf mühitinin mühafizəsi və resursların səmərəli istifadəsi sahəsində əsas
• iqtisadi subyektlərin müstəqil qəbul etdikləri ekoloji siyasət əsasında hazırlanmış
• nəticələrin müstəqil qiymətləndirilməsi, ekoloji menecment sisteminin təhlili

75. Bu gün ekoloji menecmentin inkişafı ilk növbədə nə ilə əlaqədardır?



√ əmtəələrin istehsalı və istehlakı xidmətlərlə əlaqədar ekoloji problemlərin praktiki həlli
• inzibati - amirlik metodlarından tədricən imtina etmək
• inzibati – amirlik metodlarından istifadə etmək
• investisiyaların cəlb edilməsi ilə
• birbaşa və dolayı üstünlüklər verməklə qazanc götürməyə imkan verir

76. İdarəetmə  funksiyalarını hansı elm sahəsi özündə birləşdirir?

• sertifikatlaşdırma
• ekoloji biznes
• ekoloji audit
√ ekoloji menecment
• ekoloji tənzimləmə

77. İdarəetmə problemlərini hansı elm sahəsi öyrənir?

• autoekologiya
• ekologiya
• ekosistem
√ menecment
•  informatika

78. ənənəvi ekoloji idarəetməyə daxil olan cavabı seçin

• Fəaliyyət ildən ilə sistematik təhsil olmur, tamamlanır və təkmilləşir
√ Ciddi vəzifə borcu və təşkilatlar çərçivəsində yerinə yetirilir
• Fəaliyyət planlarının və nəticələrinin əlaqədar şəxslərə və tərəflərə daim aktiv nümayiş
• ekoloji idarəetmə
• ekoloji siyasət

79. Verilənlərin hansı menecment sisteminin inkişafına və təkmilləşdirilməsinə daxildir.

• ekoloji motivasiyanın təşkili
• ekoloji siyasət və öhdəliklərin tamamlanması
• yeni istehsal sahələrinin yaradılması
√ Planlaşdırılmış fəaliyyətin bütün heyətin iştirakı ilə təşkili və reallaşdırılması
• yeni sistemin qurulması

80. ənənəvi ekoloji idarəetmə ilə ekoloji – menecment arasında neçə prinsipial fərq ayırmaq mümkündür?

• 7
• 5
√ 11
• 3
• 9

81. ənənəvi ekoloji idarəetməyə daxil olmayan cavabı seçin:

• qanunvericiliyin tələbləri ilə müəyyən edilən məcburi fəaliyyət
√ fəaliyyət ildən – ilə sistematik təhsis olunur, tamamlanır və təkmilləşir
•   ayrı-ayrı yüksək xərcli tədbirlər və fəaliyyət üstünlük təşkil edir.“xırda” tədbirlərə diqqət
• ciddi vəzifə borcu və təşkilatlar çərçivəsində yerinə yetirilir
• müəssisə üçün iqtisadi səmərəsi olmayan ekoloji idarəetmə

82. Ekoloji menecment sisteminin inkişaf və təkmilləşdirilməsinə daxil olmayan cavabı seçin:

• nəticələrin müstəqil qiymətləndirilməsi,ekoloji menecment sisteminin təhlili

√ ekoloji problemlərin həlli üçün məsrəfsiz və ya az məsrəfli metodların maksimal istifadə edilməsi,istifadə olunmamış daxili ehtiyatların
aktivləşdirilməsi

• ekoloji siyasətin və məqsədlərin işlənməsi,təsdiq edilməsi və deklarasiyalaşdırılması



• planlaşdırılmış fəaliyyətin bütün heyətin iştirakı ilə təşkili və praktiki reallaşdırılması
• fəaliyyətin həyata keçirilməsinin daxili monitorinqi və nəzarət

83. ənənəvi ekoloji idarəetmənin xüsusiyyəti hansıdır?

• fəaliyyət ildən-ilə sistematik təhsis olunur, tamamlanır və təkmilləşir
• çoxsaylı xərcsiz və ya az xərcli tədbir və fəaliyyət üçün üstünlük təşkil edir. “xırda”  tədbirlərə  diqqət yetirilimir.
√ qanunvericiliyin tələbləri ilə müəyyən edilən məcburi fəaliyyət
• əhəmiyyətli nəticə müəssisənin rəhbərliyi və heyətin iştirakı  şəraitində mümkündür
• fəaliyyət nəticələri çox vaxt menecerin və heyətin şəxsi maraqları ilə bağlıdır

84.  Müəssisənin ekoloji menecment sistemi özündə birləşdirdiyi xüsusiyyətlərdən hansı
     düzgündür?

• ekoloji markirovka
• ekoloji xarakteristikasının qiymətləndirilməsi
√ əldə olunmuş nəticələrin qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi üçün təşkilatı strukturu
• ekoloji idarəetmə sistemləri
• ekoloji audit

85. Təhlükəsiz xidmət və məhsullar təbiətdən istifadənin hansı göstəricisinə uyğundur?

• təbii ehtiyatlardan istifadə etmədikdə
• təbiətdən istifadəyə görə kompleks icazəyə
• regional yanaşma tətbiqi dedikdə.
• qlobal ekoloji problemləri həll etdikdə
√ yeni texnologiyalar tətbiq etdikdə.

86. Audit haqqında ilk sənət neçənci ildə aşkar edilmişdir?

• 1730 – cu ildə
• 1755-ci ildə
• 1800 – ci ildə
• 1050 - ci ildə
√ 1130 – cu ildə

87. Sosial müdafiə təşkilatlarının ekoloji auditdə iştirak etmələrinə yardım göstərən təşkilatlar hansıdır?

• dövlət idarələri.
• transmilli korporasiyalar
√ ekoloji audit aparılmır
• bələdiyyələr
• regionlar

88. Ekoloji sənədlərdən 1 il müddətinə etibarlı olan hansıdır?

• ekoloji audit
• cərimələr
• ödəniş
• ekoloji monitorinq
√ ekoloji pasport

89. Ekoloji pasportda  hansı təklif və tövsiyyələr  öz  əksini tapıb ?

• tullantıların keyfiyyət və kəmiyət göstəriciləri haqda
• çirkab sularının təmizlənmə mexanizmi haqda
• müəssisə istifadə olunan texnologiyaya dair
√ ətraf mühitə səmərəli təsir haqda
• istifadə olunan ehtiyatın kəmiyyət, keyfiyyət göstəriciləri haqda



90. Auditorların vəzifəsinə daxil olmayan  hansıdır?

√ müəssisələrə maliyyə yardımı göstərmək
• ekspert qiymətləndirilmələri
• sifarişçiyə informasiya xidməti
• verginin hesablanmasına kömək
• mühasibat uçotunun təşkilinə kömək göstərilməsi

91. Ekoloji pasport hansı müddətdə etibarlıdır?

• 2 il müddətinə.
• 6 ay müddətinə
• 5 il müddətinə
• 3 il müddətinə
√ 1 il müddətinə

92. İnformasiya modelinin seçilməsi üçün ekoloji auditorun fəaliyyətinə aid olanı göstərin ?

• müəssisədə vəziyyətin təhlili
• ətraf mühitə səmərəli təsir etmək üçün təklif və tövsiyələrin verilməsi.
√ ekoloji auditorun vəzifəsinə uyğun deyil
• audit keçirən müəssisə və regionda istifadə olunan təhlükəli          predmetlərdən istifadənin    azaldılması.
• dəyən zərərin aradan qaldırılması üzrə təkliflərin hazırlanması

93. Auditorun vəzifəsinə aid  olmayanı göstərin:

√ Təbiəti mühafizə tədbir və proqramları üçün maliyyə resurslarını səfərbər etmək.
• sənədlərin qorunub saxlanması.
• məlumatların məxfi saxlanma
• auditor yoxlamasını və məsləhət xidmətlərini keyfiyyətlə həyata keçirmək.
• auditin aparılmasında mövcud qanunveriliyin tələblərinə riayət etmək.

94. Eko-iqtisadi,eko-hüquqi sahələrdə təbiəti və ətraf mühiti mühafizə sahəsində qanunvericiliyin gözlənilməsi auditin hansı funksiyasına
aiddir?

√ ekoloji audit proqramının məqsəd və vəzifələrinin müəyyən olunması.
• audit aparan qrurun formalaşması
• sifarişçi ilə müqavilə bağlanması.
• istehsal sahələrinin təşkil olunması.
• ekoloji auditin predmetinə

95. Aşağıdakılardan hansı auditorun vəzifəsinə aid deyil?

• məlumatların məxfi saxlanması.
• sənədlərin qorunub saxlanması.
• auditor yoxlamasını və məsləhət xidmətlərini keyfiyyətlə həyata keçirmək.
• auditin aparılmasında mövcud qanunveriliyin tələblərinə riayət etmək.
√ Təbiəti mühafizə tədbir və proqramları üçün maliyyə resurslarını səfərbər etmək.

96. Ekoloji audit hansı ekoloji fəaliyyətlə uyğundur?

• məlumatların təhlilidir.
• proqnozlaşmadır
√ ekoloji menecmentin bir elementidir
• ekoloji ekspertizaya uyğundur
• ekoloji monitorinqin bir hissəsidir

97.  Auditor xidməti haqqında  AR – nın Qanununda auditor yoxlamasının hansı növləri göstərilir?

• adi və mürəkkəb



√ məcburi və könüllü
• uçot və yoxlama
• müxtəlif xidmətlər
• növləri yoxdur

98. Sosial müdafiə təşkilatlarının ekoloji auditdə iştirak etmələrinə yardım göstərən təşkilatlar hansıdır?

• dövlət idarələri.
• transmilli korporasiyalar
√ ekoloji audit aparılmır
• bələdiyyələr
• regionlar

99. Nəzarət obyekti üçün informasiya modelinin seçilməsi ekoloji auditin hansı fəaliyyətinə aiddir?

• ətraf mühitə səmərəli təsir etmək üçün təklif və tövsiyələrin verilməsi.
• audit keçirən müəssisə və regionda istifadə olunan təhlükəli predmetlərdən istifadənin    azaldılması.
• müəssisədə vəziyyətin təhlili
• dəyən zərərin aradan qaldırılması üzrə təkliflərin hazırlanması
√ ekoloji auditorun vəzifəsinə uyğun deyil

100. Auditorların vəzifəsinə daxil olmayan hansıdır?

√ müəssisələrə maliyyə yardımı göstərmək
• ekspert qiymətləndirilmələri
• sifarişçiyə informasiya xidməti
• verginin hesablanmasına kömək
• mühasibat uçotunun təşkilinə kömək göstərilməsi

101. Aşağıdakılardan hansı ekoloji audit mərhələsinə aid deyil?

• ekoloji audit proqramının məqsəd və vəzifələrinin müəyyən olunması.
√ istehsal sahələrinin təşkil olunması.
• istehsal sahələri ilə müqavilə bağlanması.
• aparan qrupun formalaşması.
• ekoloji auditin aparılmasının vaxtının və xərcinin süəyyən olunması.

102. Ekoloji auditorun  xidməti hansı sahələrə ayrılır?

√ müqavilə tələb edən və etməyən
• audit siyasətinin öyrənilməsi
• müəssisədə vəziyyətin təhlili
• ilkin və yekun xidmətlər
• istehsalın səmərəli təşkili

103. Dövlət ekoloji nəzarətinin əsas funksiyalarından biridir:

√ təsərrüfat fəaliyyətinin ekoloji ekspertizası
• ekoloji maarifləndirmə vasitəsidir.
• demoqrafik siyasətin tərkib hissəsidir.
• iqtisadi siyasətin əsasıdır.
• ekoloji təhsilin bir formasıdır

104.   Auditor vəzifəsinə uyğun  olmayanı göstərin ?

√ Təbiəti mühafizə tədbir və proqramları üçün maliyyə resurslarını səfərbər etmək
• məlumatların məxvi saxlanması.
• sənədlərin qorunub saxlanması.
• auditin aparılmasında mövcud qanunveriliyin tələblərinə riayət etmək.
• auditor yoxlamasını və məsləhət xidmətlərini keyfiyyətlə həyata keçirmək.



105. Təbiəti və ətraf mühiti mühafizə sahəsində qanunvericiliyin gözlənilməsi auditin hansı funksiyasına aiddir?

• ekoloji audit proqramının məqsəd və vəzifələrinin müəyyən olunması.
• istehsal sahələrinin təşkil olunması.
• sifarişçi ilə müqavilə bağlanması.
• audit aparan qrurun formalaşması
√ ekoloji auditin predmetinin müəyyən olunması

106. Hansı ölkə Auditin qanunvericilik vətəni  hesab olunur?

• Fransa.
√ Böyük Britaniya
• Yaponiya
• Portuqaliya
• İspaniya

107. Ekoloji auditor  fəaliyyəti   göstərmək  hüququna malik olan
hüquqi və ya fiziki şəxs kimdir ?

• ekoloji sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxsdir.
√ ekoloji auditor fəaliyyəti   göstərən  şəxsdir.
• ekoloji bazarı tənzimləyən şəxsdir.
• ekoloji prosesi idarə edən şəxsdir.
• ekoloji monitorinq həyata keçirən hüquqi şəxsdir.ekoloji monitorinq həyata keçirən hüquqi şəxsdir.

108. 1995-ci il iyunun 20-də   hansı qanun qəbul edilmişdir?

• Prezident seçkiləri  haqqında
√ Auditorlar palatası haqqında
• Ekoloji təhlükəsizlik haqqında
• Atmosferin mühafizəsi haqqında
• Ətraf mühit haqqında

109. 1990-cı ildə Azərbaycanda hansı fond formalaşmışdır?

• geoloji
√ ekoloji
• hidroloji
• meteoroloji
• bioloji

110. Ekoloji audit həmçinin hansı proseslərin təmiz, şəffaf keçirilməsi üçün bir vasitədir?

√ marketinq
• təbii
• bioloji
• elmi
• monitorinq

111. Ekoloji audit sisteminin yaradılmasında iştirak etməyənləri göstərin:

• yerli hakimiyyət orqanları və bələdiyyələr.
• ekoloji banklar.
√ təhsil müəssisələri.
• kommersiya bankları.
• ekoloji fondlar.

112. Ekoloji audit mərhələsinə aid  olmayanı göstərin:



• ekoloji audit proqramının məqsəd və vəzifələrinin müəyyən olunması.
• istehsal sahələrinin təşkil olunması.
• sifarişçi ilə müqavilə bağlanması.
√ audit aparan qrupun formalaşması.
• ekoloji auditin aparılmasının vaxtının və xərcinin süəyyən olunması.

113.  Ekoloji auditin predmetinə aid  olmayanı göstərin:

• ekoloji siyasətin hazırlanması.
• təbiəti mühafizənin məqsəd və vəzifələrinin müəyyən edilməsi.
√ təbii mühitin fiziki halının qiymətləndirilməsi.
• ekoiqtisadi, ekohüquqi sahələrdə təbiəti və ətraf mühitin mühafizə qanunvericiliyinin gözlənilməsi.
• təbii resurslardan səmərəli istifadə olunması.

114. Ekoloji audit hansı ekoloji fəaliyyətlə uyğundur?

√ ekoloji menecmentin bir elementidir
• ekoloji monitorinqin bir hissəsidir
• proqnozlaşmadır
• məlumatların təhlilidir.
• ekoloji ekspertizaya uyğundur

115.  Auditor xidməti haqqında  AR – nın Qanununda auditor yoxlamasının hansı növləri göstərilir?

• adi və mürəkkəb
• uçot və yoxlama
√ məcburi və könülü
• növləri yoxdur
• müxtəlif xidmətlər

116. Auditor aşağıdakılardan hansına rəy vermir?

• əsaslılıq
√ müşahidə
• təsnifat
• ayırma
• qiymətləndirmə

117.  Auditor  sözünün  latınca mənası nədir?

• yoxlayıcı
√ dinləyici
• izah edən
• məruzəçi
• əks etdirən

118. 1998-ci ildən  ildən Azərbaycanda həyata keçirilir?

• Ekoloji  islahatlar
√ «Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı»
• Atmosferin mühafizəsi
• Heyvanların mühafizəsi
• Ətraf mühitin mühafizəsi

119. Ekoloji audit nəyin əsas elementidir?

• ekoloji sığorta
• sahibkarlıq fəaliyyəti
• ekoloji fond
• ekoloji bank



√ ekoloji menecment

120. Ekoloji auditin təşkilinin tənzimlənməsində iştirak etmir:

• ekoloji fondlar
• kommersiya bankları
√ xarici investisiyalar
•  bələdiyyələr
• ekoloji banklar

121. Ekoloji audit aşağıdakılardan hansı ilə sıx əlaqədə deyil?

• ekoloji lizinq
• ekoloji menecment
√ ekoloji fəaliyyət
• ekoloji təşkilatlar
• ekoloji sığorta

122. Bunlardan biri ekoloji auditə aid deyil:

• ətraf mühitin qorunması
• ekoloji siyasətin uğur qazanmasına kömək
• intensiv yoxlamalar
√ yeni yataqların kəşfiyyatı
• ekoloji tarazlığın qorunması

123. Ekoloji audit proqramının planlaşdırılmasına aid deyil?

√ məsləhət xidməti
• yekun məlumatların təhlili
• ekoloji audit üzrə xüsusi proqram hazırlanır.
• hamısı aiddir.
• müəssisənin ekoloji sənədləri üzrə ilkin araşdırma aparılması

124. Ekoloji audit mərhələsinə aid deyil?

√ müəssədə vəziyyətin təhlili
• sifarişçi ilə müqavilə bağlanması
• auditi aparan qrupun formalaşması
• hamısı aiddir
• ekoloji audit proqramının məqsəd və vəzifələrinin müəyyən olunması

125. Ekoloji auditdə hansı mərhələ yoxdur?

√ orta mərhələ
• əsas mərhələ
• yekun mərhələ
• Proqramın planlaşdırılması mərhələsi
• Hazırlıq işi üzrə mərhələ

126. Audit müqaviləsi tələb etməyən xidmətə aid deyil?

√ düzgünlüyün yoxlanılması
• məsləhət xidməti
• təbiətdən istifadəyə görə ödəmələr
• Hamısı aiddir
• mühasibat uçotunun təşkili və aparılması

127. Ekoloji auditorun göstərdiyi xidmət neçə yerə ayrılır?



√ 2
• 6
• 8
• 10
• 4

128. Audit kimlər, ya da nələr tərəfindən həyata keçirilir?

√ sərbəst auditorlar, auditor firmaları
• səlahiyyətli şəxs, ekoloji fondlar
• sərbəst auditorlar, ekoloji fondlar
• sifarişçilər, ekoloji banklar
• sifarişçilər, auditor firmaları

129. Avropa birliyi ölkələri hansı tarixdən etibarən ekoloji auditi tətbiq etməyə başlanmışlar?

√ 1988-ci il 12 iyul
• 1986 – cı il 7 avqust
• 1993 – cu il 20 dekabr
• 1985 – ci il 3 fevral
• 1990-cı il 23 may

130. Ekoloji auditorun hüquqlarına aid deyil?

√ ekoloji audit aparılmasına başqa auditorları cəlb etməmək
• ekoloji audit aparılan obyektlərin ekoloji və maliyyə fəaliyyəti ilə bağlı sənədlərlə tanış olmaq
• ekoloji audit aparılan təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərindən və işçilərdən yazılı izahat almaq
• sifarişçi lazım olan sənədləri təqdim etmədikdə yoxlanmadan imtina etmək
• bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq auditin forma və metodlarını sərbəst müəyyənləşdirmək

131. Ekoloji auditorun vəzifələrinə aid deyil?

√ audit zamanı məlumatların məxfi saxlanılması
• auditin aparılmasında mövcud  qanunvericiliyin tələblərinə riayət etmək
•  auditor yoxlanmasını və məsləhət xidmətlərini keyfiyyətli həyata keçirmək

• tabeliyindən asılı olmayaraq təbiətdən istifadəçilərin təbii resurslarından istifadə və onun bərpası ilə bağlı maliyyə fəaliyyətinin auditini
aparmaq

• Sənədlərin qorunub saxlanması

132. Mövcud qanunvericiliyə əsasən ekoloji auditor fəaliyyəti göstərmək hüququna malik olan hüquqi və ya fiziki şəxsdir?

• Ekoloji menecer
• səlahiyyətli şəxs
• sifarişçi və səlahiyyətli şəxs
√ ekoloji auditor
• sifarişçi şəxs

133. Ekoloji auditor mövcud qanunvericiliyin əsasən ekoloji auditor fəaliyyəti göstərmək hüququna malik olan hansı şəxsdir?

√ hüquqi və ya fiziki
• fiziki və ya səlahiyyətli
• sifarişçi və ya hüquqi
• səlahiyyətli və ya sifarişçi
• səlahiyyətli və ya hüquqi

134. Ekoloji auditin təşkilinin tənzimlənməsində hansı icra hakimiyyəti orqanları mühüm rol oynamırlar?

√ ekoloji müəssisələr, regionlar
• ekoloji banklar, ekoloji fondlar
• yerli hakimiyyət orqanları, bələdiyyələr



• ekoloji banklar, kommersiya bankları
• bələdiyyələr, ekoloji fondlar

135. Ekoloji auditin predmetinə aid deyil?

√ Ekoloji siyasətin hazırlanması
• zərərli tullantıların atılmasının, atmosferin çirkləndirməsinin qarşısının alınması tədbirləri
• təbii resurslardan səmərəli istifadə olunması
• əhali, işçi heyət arasında ekoloji informasiyaların yayılması ekoloji təhsil fəaliyyətinin təşkili.
• təbiəti mühafizəsinin məqsəd və vəzifələrinin müəyyən olunması

136. Ekoloji audit tədqiq edərkən ona hansı cəhətlərdən baxılır?

√ ekoloji audit sahibkarlıq fəaliyyəti kimi, ekoloji menecmentin bir elementi kimi
• Ekoloji audit siyasi fəaliyyət kimi, ekoloji menecmentin bir elementi kimi
• Ekoloji audit siyasi fəaliyyət kimi, ekoloji monitorinqin bir elementi kimi
• Ekoloji audit ekoloji menecmentin və ekoloji monitorinqin bir elementi kimi
• Ekoloji audit sahibkarlıq fəaliyyəti kimi, ekoloji monitorinqin bir elementi kimi

137. Ekoloji audit prosesində təbiətdən istifadəçinin fəaliyyət ekoloji qanunvericilik üzrə qəbul olunmuş nələrə uyğun olaraq aparılır?

√ normativ hüquqi sənədlərə, standartlara
• ekoloji siyasətə, standartlara
• normativ hüquqi sənədlərə, ekoloji tarazlığa
• standartlara, mühasibata
• ekoloji siyasətə, ekoloji tarazlığa

138. Ekoloji audit hansı sahələr səviyyəsində aparıla bilər?

√ dövlət idarələri, transmilli korporasiyalar, regionlar
• dövlət idarələri, milli korporasiyalar
• regionlar, milli korporasiyalar, beynəlxalq idarələr
• yerli idarələr, regionlar, milli korporasiyalar
• ekoloji idarələr, transmilli korporasiyalar, beynəlxalq idarələr

139. Ekoloji audit hansı ölkələrdə inkişaf etmişdir?

√ Böyük Britaniya, Hollandiya, İsveç, Almaniya
• Hollandiya, Rusiya, Çin, CAR
• Rusiya, İsveç, Nigeriya, Hollandiya
• Böyük Britaniya, Çin, İsveçrə, Hindistan
• İsveç, Almaniya, Hindistan, Ukrayna

140. Ekoloji audit tərəfindən istifadənin iqtisadiyyatının hansı elementləri ilə sıx əlaqədardır?

• menecment, lizinq, sığorta
• ekoloji sığorta, ekoloji monitorinq, monitorinq
√ ekoloji menecment, ekoloji lizinq, ekoloji sığorta
• ekoloji menecment, lizinq, ekoloji monitorinq
• ekoloji lizinq, ekoloji sığorta, monitorinq

141. Ekoloji audit təbiətdən istifadənin tənzimlənməsində hansı modellərdən biridir?

√ iqtisadi
• regional
• fizioloji
• sosioloji
• elmi

142. Müəssisələrdə ekoloji auditin aparılmasının səbəbi?



• məhsul keyfiyyətinin qaldırılması
√ ətraf mühitin az çirklənməsi
• ucuz enerji ehtiyatlarının tapılması
• maya dəyərinin azaldılması
• büdcəyə nəzarət

143. Ekoloji audit aparılması mərhələsinə aid deyil:

√ ekoloji proqnozlar
• ekoloji auditin nəticələrinin elanı
• ekoloji siyasətin hazırlanması
• müvafiq qərarların qəbulu
• əhali arasında ekoloji informasiyaların ötürülməsi

144. Təbii mühitin fiziki halının qiymətləndirilməsi auditin hansı fəaliyyətinə uyğun deyil:

√ ekoloji auditin predmetinə
• ekoiqtisadi, ekohüquqi sahələrdə təbiəti və ətraf mühitin mühafizə qanunvericiliyinin     gözlənilməsi
• ekoloji siyasətin hazırlanması.
• təbii resurslardan səmərəli istifadə olunması
• təbiəti mühafizənin məqsəd və vəzifələrinin müəyyən edilməsi.

145. Ekoloji menecmentin əsasını təşkil  edən düzgün cavabı tapın:

√ balans, nəzarət, uçot və auditdir;
• planlaşdırma, proqnozlaşdırma və monitorinqdir;
• qiymətləndirmə, təhlildir;
• doğru cavab yoxdur.
• ektrapolyasiya, kartoqrafik üsuldur;

146. Təbii obyektlərin qorunmasına görə ödənişlərə  aid deyil:

• könülü keçirmələr
• tullantıların yerləşməsinə görə ödənişlər
• çirklənməyə görə ödənişlər
√ Ekoloji mənbələrin yaranma  mənbələri
• ekoloji zərərin ödənilməsinə görə ödənişlər

147. Ekoloji menecmentin əsasına daxildir

• menecmentin funksional həcmi
• ekoloji xidmət
√ ekoloji uçot və ekoloji audit
• ekoloji monitorinq
• ekoloji mahiyyət

148. Ekoloji menecmentin sahəsinə daxildir

√ strateji menecment
• Xüsusi menecment
• Adi menecment
• Dəyişən menecment
• Təbii menecment

149.  Müəssisənin ekoloji menecment sisteminin özündə birləşdirdiyi xüsusiyyətlərdən hansı
     səhvdir?

• müəssisənin ekoloji siyasətinin işlənib hazırlanması
√ ekoloji markirovka



• fəaliyyətin planlaşdırılmasını
• əldə olunmuş nəticələrin qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi üçün təşkilatı strukturu
• müəssisənin ekoloji siyasəti tətbiqi

150. Biznes-plan hansı sahənin əsas məqsədidir?

√ planlaşma
• marketinq
•  qloballaşma
• sertifikatlaşdırma
• audit

151. Ekoloji menecmentin vəzifələrinə aid deyil:

• təhlükəsiz istehsal prosesinin təşkili;
• istehsalın təkmilləşdirilməsi;
√ ekoloji öhdəlik və siyasətin təşkili;
• ekoloji uyğunluğun təmini;
• müəssisənin «yaşıl imicinin» yaradılmasına.

152. Ekoloji menecmentin vəzifələri: 1. Müəssisənin yaşıl imicinin yaradılması; 2. Təhlükəsiz istehsal prosesinin təşkili; 3. İstehsalın
təkmilləşdirilməsi; 4. Ekoloji öhdəlik və siyasətin təşkili; 5. Ekoloji planlaşdırma və proqnozlaşdırma.

• 2, 4, 5;
√ 1, 2, 3;
• 1, 4, 5.
• 3, 4, 5;
• 2, 3, 4;

153.

Planlaşmanın əsas məqsədlərinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
1 biznes
2. plan
3. biznes – plan

• 1,3
√ yalnız 3
• yalnız 1
• yalnız 2
• 1.2

154. Ekoloji menecment sistemində neçə əsas element ayrılır?

• 4
• 1
√ 3
• 5
• 7

155.

Müasir menecmentin funksiyalarına aşağıdakılardan hansılar aid deyil?
1.planlaşma
2.təşkiletmə
3.sertifikatlaşdırma
4.motivləşmə

• 1,2
√ yalnız 3
• 1,4
• 3,4
• 2,4

156. Nəyin əsasında  Ekoloji menecment  üzrə beynəlxalq standartlar hazırlanmışdır?



• ekoloji siyasət
• əmtəələrin istehsalı və xidmətlərlə
√ BS və İSO 9000 seriyalı standartlar
• beynəlxalq standartlaşdırma təşkilatı
• ekoloji idarəetmə

157.  Ekoloji menecment  üzrə hansı seriyalı beynəlxalq standartlar hazırlanmışdır?

• 1000 – 14000 seriyalı
• 15000 seriyalı
√ 14000 seriyalı
• 13000 – 14000 seriyalı
• 13000 seriyalı

158. Ekoloji menecmentin əsasını təşkil edir:

√ balans, nəzarət, uçot və auditdir;
• planlaşdırma, proqnozlaşdırma və monitorinqdir;
• qiymətləndirmə, təhlildir;
• doğru cavab yoxdur.
• ektrapolyasiya, kartoqrafik üsuldur;

159. Ekoloji menecment konsepsiyasına aid deyil:

• ekoloji menecmentin prinsipi;
• elmin metodologiyası və rolu.
• ekoloji menecmentin funksional həcmi;
• ekoloji menecmentin təşkili;
√ texnoloji, sosial ,innovasiya prosesi;

160. Ekoloji menecmentin tərifini tapın ?

• cəmiyyətin idarə olunmasını özündə birləşdirən bir sahədir;
√ təbii resurslardan istifadədə ekoloji-iqtisadi problemlərin idarə olunmasını öyrənən elm sahəsidir;
• faydalı qazıntıların hasilatı, emalı və istifadəsini təmin edən sahədir.
• təbiətdən istfadə tədbirlərinin uçotu və nəzarətini təmin edən elm sahəsidir.
• təsərrüfatın inkişafını və planlaşdırılmasını təmin edən sahədir;

161. Ekoloji menecmentin vəzifələri: 1. Müəssisənin yaşıl imicinin yaradılması; 2. Təhlükəsiz istehsal prosesinin təşkili; 3. İstehsalın
təkmilləşdirilməsi; 4. Ekoloji öhdəlik və siyasətin təşkili; 5. Ekoloji planlaşdırma və proqnozlaşdırma.

• 2, 4, 5
• 1, 4, 5.
• 3, 4, 5;
• 2, 3, 4;
√ 1, 2, 3;

162. Ekoloji menecmentin vəzifələrinə aid deyil:

• təhlükəsiz istehsal prosesinin təşkili;
• müəssisənin «yaşıl imicinin» yaradılmasına.
• istehsalın təkmilləşdirilməsinə;
√ ekoloji öhdəlik və siyasətin təşkili;
• ekoloji uyğunluğun təmini;

163. Bazar üzrə tədqiqatlar aparılarkən neçə informasiya növündən istifadə edilir?

• 1
√ 3
• 5



• 4
• 2

164. Bazarın konyukturasının öyrənilməsinə kompleks yanaşmaya aid olmayanı seçin:

√ bazarda baş verən keyfiyyət və kəmiyyət dəyişikliklərini aydınlaşdırmaq
• bazar konyukturasını xarakterizə edən proqnoz göstəricilərinin retrospektiv analizini
• bir-birini tamamlayan müxtəlif informasiyalardan istifadə
• analiz metodlarından istifadə
• müxtəlif proqnozlardan istifadə

165. Marketinqin əsas məqsədlərindən biri:

• ekoloji bazarın inkişafının təmin olunmasıdır;
• ətraf mühitin mühafizəsinin təmin olunmasıdır.
• təbiətdən kompleks istifadənin təmin olunmasıdır;
• firma və birliklərin inkişafının proqnozlaşdırılmasının təmin olunmasıdır;
√ müəssisənin planauyğun və proporsional inkişafının təmin olunmasıdır;

166. Marketinq fəaliyyətinin əsas elementlərinə aiddir:

• qiymətlərin kəskin aşağı salınması;
√ təlabatın formalaşdırılması və satışın stimullaşdırılması.
• xammal bazarının vəziyyətinin proqnozlaşdırılması;
• marketinq tədbirlərinin həyata keçirilməsi;
• istehsal və istehlakçı kreditləri vermək;

167. Hazırda bazar konyunkturasının inkişafını proqnozlaşdıran metodlara aşağıdakılardan hansı daxildir?

• motivləşmə
√ ekstrapolyasiya
• ekoloji menecment
• ekoloji sertifikatlaşdırma
• təşkiletmə

168. Ekoloji bazarın strukturunda təklif olunan malların növlərindən asılı olaraq seqmentləri
     hansı hissələrə ayırırlar? (səhv cavabı tapın)

√ ekoloji seqment
• texnoloji seqment
• xammal seqmenti
• enerji seqmenti
• gigiyenik seqment

169. Marketinq idarəetmə prosesi hansı mərhələlərdən ibarətdir? (səhv cavabı tapın)

• marketinq tədbirlərinin həyata keçirilməsi
• marketinq kompleksinin hazırlanması
• məqsədli bazarın seçilməsi
√  idarəetmə fəaliyyəti ardıcıl, düzgün olmalı
• bazar imkanlarının analizi

170. Ekoloji bazarda kommersiya informasiya mənbəyi:

• uçot və hesabat;
√ məhsul satışı üzrə həmkar müəssisələrin informasiya mübadiləsi məlumatları;
• dövlət və regional statistikası;
• iqtisadi-riyazi hesabat;
• şirkətlərarası satışın nəticələri haqqında toplanan informasiya.



171.  Ekoloji bazarda xüsusi informasiya mənbəyi:

√ alıcıların sorğusu, sərgi-satışlardan toplanan materiallardır;
• bazarın aylıq statistikasından toplanan materiallardır;
• bazar imkanlarının analizindən alınan məlumatlardır.
• ekoloji fondlardan alınan məlumatlardır;
• ictimaiyyətlə əlaqələrdən toplanan materiallardır;

172. Ekoloji bazarın gigiyenik seqmentinə (bölünmə) aiddir:

• təmizləyici qurğuların satışı;
• tullantıları emal edən texnologiyaların satışı.
• meşə və su resurslarının satışı;
√ ekoloji təmiz mal və məhsulların satışı;
• enerji resurs növlərinin satışı;

173. Ekoloji bazarın vəziyyətinin öyrənilməsinə yönələn idarəetmə fəaliyyətinin növü nədir ?

• xammal bazalarının tarixidir
• istehsal və istehlak statistikasını öyrənən sahədir.
• ekoloji bazarın vəziyyətini analiz edən bir sistemdir;
√ ekoloji marketinqdir
• təbii resurs bazarı, enerji resursları və təbiətdən istifadə sahəsində idarəetmədir;

174. Ekoloji bazarda ümumi informasiya mənbəyi:

• müəssisə və şirkətlərin statistikasıdır;
• tədqiqatdan toplanan statistikadır;
• regional təşkilatların statistikasıdır;
√ dövlət və sahə statistikasıdır;
• firma və istehsalçıların statistikasıdır;

175. Ekoloji bazarın konyukturasının (vəziyyətinin) öyrənilməsinin vacib mərhələsi:

• xammalla tutulma səviyyəsini müəyyən etməkdir;
• istehsalçı və istehlakçıları müəyyən etməkdir.
• materiallarla tutulma vəziyyətini müəyyən etməkdir;
√ informasiyaların toplanmasıdır;
• statistik məlumatların toplanmasıdır;

176. Ekoloji bazarda satışın stimullaşdırıcı tədbirlərinə aid deyil:

√ istehlakçı krediti vermək;
• ictimaiyyətlə əlaqələrin qurulması
• qiymətlərin aşağı salınması;
• marketinq tədbirlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi;
• çox mal almağa görə ucuzlaşma tətbiq etmək;

177. Ekoloji marketinqdə ekspert qiymətləndirmə materiallarından istifadə olunur:

• ekoloji bazarın planlaşdırılmasında;
• satışın stimullaşdırılmasında;
• ekoloji bazarın vəziyyətinin qiymətləndirilməsində;
• iqtisadi-riyazi modelləşdirmədə.
√ iqtisadi proqnozların hesablanmasında;

178. Ekoloji bazarda alıcılar bölünür:

• firma və şirkət təmsilçiləridir;
• birlik və şirkət alıcılarıdır.



√ fiziki və hüquqi şəxslərə;
• kommersiya və dövlət təşkilatları təmsilçiləridir;
• daxili və xarici alıcılarıdır;

179. ətraf mühitin çirklənməsinə görə vergilər necə toplanır.

• ləng
• sərbəst
√ çevik
• investiya yolu ilə
•  məqsədli

180. ətraf mühitin mühafizəsinin idarə olunması üsullarına daxildir?

√ dövlət gəlirləri ilə əlaqədar üsullar
• tullantıların limiti
• investisiyalar
• sərbəst gəlirlər
• idxal hesabına köçürmələr

181. Marketinqin funksiyalarına aid olanı göstərin:

• uzunmüddətli strateji məqsəddir;
• dövlət tənzimlənməsidir.
• müəssisənin ətraf mühitə təsirinin tənzimlənməsidir;
• proqnozlaşdırmanın təşkili və qərarların qəbuludur;
√ planlaşmanın təşkili və informasiya təminatıdır;

182. Məhsulun növləri və alıcı qrupları nə üçün həyata keçirilir?

• ekoloji sertifikatlaşdırma üçün
• alıcılarada məhsul alınmasında maraq yaradılması üçün
• bazar tədqiqatları aparılması üçün
• ekspert qiymətləndirmə üçün
√ Ekoloji bazarın seqmentləşdirilməsi üçün

183. Çirkləndirici müəssisələrin ümumdünya və ya regional əhəmiyyətli olması hansı iqtisadi tədbirlərin keçirilməsinə şərait yaradır?

√ qrantların
• girov sisteminin
• ssudaların
• şərait yaratmır.
• inzibati vergilər

184.

Ekoloji bazarın sepmentləşdirilməsi aşağıdakı hansı istiqamətlər üzrə həyata keçirilə bilər?
1.məhsulun növləri üzrə
2.alıcı qrupları üzrə
3.məhsulun satışı üzrə

• 1,2,3
• yalnız 2
√ 1,2
• yalnız 1
• yalnız 3

185. Ekoloji bazarın seqmentləşdirilməsi neçə əsas istiqamətdə həyata keçirlə bilər?

√ 2
• 3
• 5



• 4
• 1

186. Marketinq idarəetmə prosesi neçə mərhələdən ibarətdir?

• 1
• 3
√ 4
• 5
• 2

187.

Məhsulların satışının lazımi səviyyədə saxlanılması və yüksəldilməsi məqsədilə aşağıdakı tədbirlərdən hansılar keçirməlidir?
1.Qiymətin kəskin aşağı salınması
2.istehlakçı krediti vermək
3.ictimaiyyətlə əlaqələrin qurulması

√ 1,2,3
• 1,2
• 1,3
• 2,3
• yalnız 1

188.

Marketin fəaliyyətinin ən əsas elementlərinə aşağıdakılardan hansılar aiddir?
1.tələbatın formalaşdırma sistemi
2.satışın stimullaşdırılması
3.təşkiletmə

• yalnız 1
• 1,2,3
√ 1,2
• yalnız 3
• yalnız 2

189.

Bazar tədqiqatları apararkən müxtəlif mənbələrdən alınan hansı informasiya növlərindən istifadə edilir?
1. ümumi informasiya
2. kommersiya informasiyası
3. xüsusi informasiya

• yalnız 1
• 1,2
√ 1,2,3
• yalnız 3
• yalnız 2

190. Bazar tədqiqatları apararkən müxtəlif mənbələrdən alınan neçə informasiya növündən istifadə edilir?

• 2
• 1
• 5
• 4
√ 3

191.

Müasir dövrdə bazar konyunkturasının öyrənilməsi aşağıdakı səviyyədən hansılarda fərqləndirilir?
1.ümumi iqtisadi
2.sahəli
3.əmtəəlik

• yalnız 1
• 1,2
√ 1,2,3
• yalnız 3
• yalnız 2



192. Müasir dövrdə bazar konyunkturasının öyrənilməsi neçə səviyyədə fərqləndirilir?

• 5
√ 3
• 1
• 7
• 8

193. Ekoloji bazarda alıcıların ikinci əsas hissəsinə kimləri aid edirlər?

• hüquqi və fiziki şəxsləri
• fiziki şəxsləri
• kommersiya birlikləri
√ hüquqi şəxsləri
• heç biri

194. Ekoloji bazarda alıcıların birinci əsas hissəsinə kimləri aid edirlər?

• hüquqi və fiziki şəxsləri
• kommersiya birlikləri
• hüquqi şəxsləri
√ fiziki şəxsləri
• düzgün cavab yoxdur

195. Bazar konyukturasının inkişafını proqnozlaşdıran metodlara aid deyil:

• ekstrapolyasiya
• iqtisadi – riyazi modelləşdirmə
√ mümkün və real çərçivədə fəaliyyət
• balans
• ekspert qiymətləndirmə

196. Kommersiya informasiyası:

• iqtisadi proqnozların işlənməsidir
• heç biri
• iqtisadi hadisələrin inkişafının qanunauyğunluqlarının analizidir
√ müəssisənin satış üzrə işçi sənədləri, həmkar müəssisələrlə aparılan informasiya mübadiləsinin göstəriciləridir
• qabaqcadan fikir yönəldilməsidir

197. Ümumi informasiya nəyi özündə əks etdirir?

√ sahənin və ya mövcud istehsalatın inkişafını nəzərə alaraq bazar vəziyyətini
• iqtisadi proqnozların işlənməsini
•  növbəti il üçün istehsal və istehlak həcminin balansının tərtib edilməsini
• qabaqcadan fikir yönəldilməsini
• müəssisələrlə aparılan informasiya mübadiləsindən əldə olunan göstəriciləri

198. Bazar üzrə tədqiqatlar aparılarkən hansı informasiya növlərindən istifadə edilir?

• ümumi informasiyalar
• xüsusi informasiyalar
√ ümumi, xüsusi və kommersiya informasiyalar
• düzgün cavab yoxdur
• kommersiya informasiyalar

199. Aşağıdakılardan hansı bazar konyukturasının öyrənilməsinin vacib məsələsidir?

• informasiyanın cəmiyyətə ötürülməsi
• analiz metodları



• müxtəlif proqnozlar
• tələb və təklif
√ informasiya toplanması

200. Bazar üzrə aparılan tədqiqatlar əsasən nəyi əhatə edir?

√ bu və ya digər məhsula olan tələbat və təklifləri
• bazarda həlledici rol oynayan istehsalçıları,məhsulları və istehlakçıları müəyyən etmək
• müxtəlif proqnoz və analiz metodlarından birgə istifadə
• düzgün cavab yoxdur
• bir-birini tamamlayan müxtəlif informasiyalardan istifadə

201. İstehsal və istehlak sahələri üzrə aparılan statistiki analiz nəyin öyrənilməsinə imkan verir?
   (səhv cavabı tapın)

• bazarda baş verən kəmiyyət və keyfiyyət dəyişikliklərini aydınlaşdırmaq
• malların bazarda rəqabət vəziyyətini müəyyən etmək
• ekoloji bazarın vəziyyətindən firmaların asılılıq dərəcəsini müəyyən etmək
√ heç biri
• ayrı-ayrı firmaların rəqabət vəziyyətini müəyyən etmək

202. Aşağıdakılardan hansı konyukturanı təşkil edir?

• yalnız ümumi təsərrüfat konyukturası
√ ümumi təsərrüfat və əmtəə bazarı konyukturası
• xidmətlər bazarı konyukturası
• heç biri
• yalnız əmtəə bazarı konyukturası

203. Marketinqin funksiyaları:

• uzunmüddətli strateji məqsəd;
• proqnozlaşdırmanın təşkili və qərarların qəbulu;
• müəssisənin ətraf mühitə təsirinin tənzimlənməsi;
• dövlət tənzimlənməsi.
√ planlaşmanın təşkili və informasiya təminatı;

204. Ekoloji bazarın gigiyenik seqmentinə (bölünmə) aiddir:

• meşə və su resurslarının satışı;
• enerji resurs növlərinin satışı;
• təmizləyici qurğuların satışı
• tullantıları emal edən  texnologiyaların satışı.
√ ekoloji təmiz mal və məhsulların satışı;

205. Ekoloji bazarda satışın stimullaşdırıcı tədbirlərinə aid deyil:

• qiymətlərin aşağı salınması;
•  çox mal almağa görə ucuzlaşma tətbiq etmək;
• istehlakçı krediti vermək;
• ictimaiyyətlə əlaqələrin qurulması.
√ marketinq tədbirlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi;

206. Ekoloji marketinqdə ekspert qiymətləndirmə materiallarından istifadə olunur:

• ekoloji bazarın vəziyyətinin qiymətləndirilməsində;
• ekoloji bazarın planlaşdırılmasında;
• satışın stimullaşdırılmasında
• iqtisadi-riyazi modelləşdirmədə.
√ iqtisadi proqnozların hesablanmasında;



207. Qiymətin kəskin aşağı salınması, istehlakçı krediti vermək və ictimaiyyətlə əlaqələrin qurulması tədbirləri hansı məqsədlə həyata
keçirilir?

• məhsulların sertifikatlaşdırılması məqsədilə
√ Məhsulların satışının lazımi səviyyədə saxlanılması və yüksəldilməsi məqsədilə
• məhsullara tələbatın formalaşdırılması məqsədilə
• məhsulların ekoloji qiymətləndirilməsi məqsədilə
• alıcılarada məhsul alınmasında maraq yaradılması məqsədilə

208. Ekoloji bazarda alıcılar neçə əsas hissəyə bölünür?

√ 2
• 3
• 4
• 5
• 1

209. Evristika metodundan nə zaman istifadə olunur?

√ informasiya qıtlığı zamanı
• informasiya toplanması zamanı
• informasiya bolluğu zamanı
• düzgün cavab yoxdur
• informasiyanın ötürülməsi zamanı

210. Konyuktura neçə hissəyə ayrılır?

√ 2
• 4
• 5
• 6
• 3

211. Marketinq idarəetmə prosesi mərhələlərindən deyil:

• bazar imkanlarının analizi;
• marketinq kompleksinin hazırlanması;
√ bazarın hansı mallarla dolduğunu müəyyənləşdirmək;
• marketinq tədbirlərinin həyata keçirilməsi.
• məqsədli bazarın seçilməsi

212. Ekoloji bazarın bölünməsi istiqamətləri aşağıdakılardır:

• xammal növləri üzrə;
√ məhsul növləri və alıcı qrupları üzrə
• mal və xidmət növləri üzrə;
• təlabat və satış üzrə.
• texnoloji qurğular və xammallar üzrə;

213. Büdcədənkənar ekoloji fondların yaradılmasında əsas məqsəd nədir?

• cərimə sanksiyalarının tətbiqi üçün.
√ təbii mühitdə itkilərin bərpası, iqtisadi zərərin kompensasiyası və digər tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
• təbiətdən istifadəyə görə ödənişlərin azaldılması .
• tullantısız texnologiyanın tətbiqi .
• təbiətdən istifadənin idarə olunması .

214. Aşağıdakılardan hansı bazar iqtisadiyyatı üçün xarakterikdir?



√ təbiəti mühafizə tədbirlərinin maliyyə təminatı.
• təbiəti mühafizə tədbirlərinin demoqrafik təminatı.
• cavabların hamısı doğrudur.
• təbiəti mühafizə tədbirlərinin ideoloji təminatı.
• təbiəti mühafizə tədbirlərinin maddi-texniki təminatı.

215.  Ekoloji menecmentdə işçi heyətinin idarə olunması yollarından deyil:

• işçilərin ekoloji maarifləndirilməsi;
• işçilərin fövqəladə vəziyyətdə fəaliyyətə hazırlanması.
• işçilərin motivizasiya edilməsi;
√ işçilərin attestasiyası;
• işçilərin məlumatlandırılması;

216. Menecmentdə ekoloji siyasətin və öhdəliklərin əsaslandırlmasının xarici fəaliyyəti neçə
     hissədən ibarətdir?

• 1
• 5
√ 4
• 3
• 2

217. Menecmentdə ekoloji siyasətin və öhdəliklərin əsaslandırılması neçə yerə bölünür?

√ 2
• heç biri
• 4
• 3
• 1

218. Ekoloji menecmentin vəzifələrinə aid deyil:

• məhsul istehsalının daim təkmilləşdirilməsi
• cəmiyyət arasında müəssisənin “yaşıl imicinin” yaradılması
√ müəssisənin fəaliyyətinin prioritetli ekoloji aspektlərinin müəyyən olunması
• ekoloji cəhətdən tam təhlükəsiz istehsal prosesinin təşkili
• optimal ekoloji - iqtisadi uyğunluğun müəyyən edilməsi

219.  Ekoloji menecmentə daxil olan prinsiplərdən hansı doğru deyil?

• ardıcıllıq prinsipi
√ xarici fəaliyyət prinsipi
• fəaliyyətin ekoloji motivasiya olunma prinsipi
• problemlərin həllində uzaqgörənlik prinsipi
• prosessual yanaşmada məqsədyönlülük prinsipi

220. Planlaşma, təşkiletmə, sertifikatlaşdırma və motivləşmə hansı elm sahəsinin funksiyalarına aiddir?

• sertifikatlaşdırma
• ekoloji tənzimləmə
√ ekoloji menecment
• ekoloji audit
• ekoloji biznes

221. Ekoloji menecment, ekoloji audit və ekologiyalaşdırılmış menecment hansı elm sahəsinin elementləridir?

• ekoloji biznes
•  sertifikatlaşdırma



• ekoloji tənzimləmə
√ ekoloji menecment
• ekoloji audit

222.  İdarəedən, idarə olunan və əsas hansı elm sahəsinin qruplarına aiddir?

• ekoloji biznes
• ekoloji audit
• sertifikatlaşdırma
• ekoloji tənzimləmə
√ ekoloji menecment

223.  Yaşıl hesabat ın hazırlanması, nəşri, yayılması aiddir:

•  ekoloji menecment sisteminin yenidən baxılıb təkmilləşdirilməsinə
• təkmilləşdirilmiş ekoloji siyasət və öhdəliklərin nəşr edilib yayılmasına
√ ekoloji menecmentdə ekoloji fəaliyyətin nəticələrinin təhlili və qiymətləndirilməsinə
• ekoloji monitorinqə
• ekoloji standartlara

224. Ekoloji menecmentdə işçi heyətinin idarə olunmasına aid deyil:

• ekoloji menecment və ekoloji idarəetmə sahəsində, müəssisənin fəaliyyəti barəsində
• müəssisə rəhbərliyi və bütövlükdə işçilərin ekoloji maarifləndirilməsi
• işçilərin ekoloji menecment sahəsində fəaliyyətə motivasiya edilməsi
• işçilərin fövqəladə ekoloji vəziyyətlərdə fəaliyyətə hazırlanması
√ ekoloji menecmentdə daxili ekoloji monitorinq və ekoloji nəzarət

225. Menecmentdə ekoloji fəaliyyətin təşkilinə aiddir:

• ekoloji təklif və iradlar
• ekoloji motivasiyanın təşkili
• ekoloji nəzarətin təşkili
√ vəzifələrin, öhdəliklərin, səlahiyyətlərin və məsuliyyətin bölüşdürülməsi
• ekoloji siyasətin təşkili

226. Ekoloji menecmentin inkişaf amillərindən deyil: 1. Ekoloji subsidiyalar; 2. Ekoloji şəraitin monitorinqi; 3. Ekoloji təsir və resursların
mövcudluğu; 4. Ekoloji ödənişlər; 5. Ekoloji cərimələr

• 1, 2, 4;
√ 1, 4, 5.
• 2, 4, 5;
• 1, 3, 5;
• 3, 4, 5;

227. Ekoloji menecmentin funksiyaları aşağıdakılardır: 1. Təbiətdən istifadə tədbirlərinin uçotu və nəzarət; 2. Planlaşma və tənzimlənmə; 3.
Balanslaşdırma və nizamlama; 4. Təşkilatlanma və motivləşmə; 5. Səmərəlilik və təhlükəsizlik.

• 1, 4, 5;
• 2, 4, 5.
√ 1, 2, 4;
• 2, 3, 5;
• 3, 4, 5;

228. Ekoloji menecmentin əsasına  aid deyil:

• ətraf mühitin keyfiyyətinin idarə olunması;
√ Ekoloji planlaşdırma və proqnozlaşdırma
• ekoloji balans və nəzarət;
• doğru cavab yoxdur.



• ekoloji uçot və audit;

229. Ekoloji menecmentin inkişaf amillərinə nələr  daxildir:

• ekoloji ödənişlər;
• ekoloji planlaşdırma və proqnozlaşdırma.
√ ekoloji şəraitin monitorinqi, təsir və resursların mövcudluğu;
• ekoloji mühitə kompleks təsir;
• ekoloji yönümlü subsidiyalar;

230. Ekoloji menecment sisteminin elementləri: 1. Fəaliyyətin auditi və nəzarət; 2. Ekoloji siyasət; 3. Fəaliyyətin təşkili və reallaşdırması; 4.
Təbiətdən istifadənin planlaşdırılması; 5. Ekoloji subsidiyalar

• 1, 2, 3;
• 3, 4, 5;
• 1, 3, 5.
• 1, 4, 5;
√ 2, 3, 4;

231. Ekoloji menecment sisteminin yenidən baxılıb təkmilləşdirilməsində neçə xarici fəaliyyət növü vardır?

√ 3
• 2
• 9
• 7
• 5

232. Ekoloji menecment sisteminin yenidən baxılıb təkmilləşdirilməsində neçə daxili fəaliyyət növü vardır?

• 4
• 7
• 3
√ 5
• 6

233. Ekoloji menecmentdə ekoloji fəaliyyətin nəticələrinin təhlili və qiymətləndirilməsində xarici – fəaliyyət neçə bənddən ibarətdir

• 2
• 6
√ 3
• 5
• 4

234. Ekoloji menecmentdə ekoloji fəaliyyətin nəticələrinin təhlili və qiymətləndirilməsində daxili – fəaliyyət neçə hissədən ibarətdir.

√ 2
• 5
• 7
• 3
• 4

235. Ekoloji menecmentdə daxili ekoloji monitorinq və ekoloji nəzarətdə daxili fəaliyyət neçə hissədən ibarətdir?

• 2
• 8
• 4
√ 3
• 5

236. Menecmentdə ətraf mühitə təsirin və təbii resurslardan istifadənin idarə olunmasında xarici fəaliyyət neçə bənddən ibarətdir?



• 2
• 4
√ 1
• 3
• 6

237. Menecmentdə ətraf mühitə təsirin və təbii resurslardan istifadənin idarə olunmasında daxili fəaliyyət neçə hissədən ibarətdir?

• 3
• 4
• 7
• 5
√ 2

238. Menecmentdə işçi heyətin idarə olunması fəaliyyətində xarici fəaliyyət neçə bənddən ibarətdir?

• 2
• 7
√ 4
• 3
• 5

239. Menecmentdə işçi heyətin idarə olunması fəaliyyətində daxili fəaliyyət neçə hissədən ibarətdir?

√ 4
• 7
• 5
• 6
• 3

240. Menecmentin ekoloji fəaliyyətin təşkilində daxili fəaliyyət neçə bənddən ibarətdir?

• 4
√ 5
• 7
• 3
• 2

241. Menecmentin ekoloji fəaliyyətin təşkilində xarici fəaliyyət neçə bənddən ibarətdir?

• 2
• 4
• 6
√ 3
• 5

242. Menecmentdə ekoloji siyasətin və öhdəliklərin əsaslandırılmasında neçə daxili fəaliyyət növü vardır?

• 6
• 8
• 5
• 2
√ 4

243. Ekoloji menecmentin vəzifələrinə aid deyil?

√ ekoloji xeyriyyə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
• İstehsalın daim təkmilləşdirilməsi
• Ekoloji qadağaların istehsalın xeyrinə istifadə olunması



• optimal ekoloji iqtisadi uyğunluğun müəyyən edilməsi
• ekoloji uyğunluğun təmini

244. Ekoloji menecment cəmiyyət qarşısında hansı mahiyyəti daşıyır?

• iqtisadi
√ sosial
• inzibatı
• siyasi
• ictimai

245. Ekoloji menecmentin neçə vəzifəsi mövcuddur

• 7
• 5
• 6
√ 10
• 8

246. Ekoloji menecmentin funksiyasına aid deyil

• əsaslandırma
√ təftiş
• planlaşdırma
• təşkiletmə
• tənzimləmə

247. Ekoloji menecmentin prinsipləri hansı halda fəaliyyət göstərə bilirlər?

• qrup halında
• düzgün cavab yoxdur
• qarşılıqlı fəaliyyət göstərmirlər
• bir-biriləri ilə əlaqəsi yoxdur
√ sistem halında qarşılıqlı fəaliyyət şəklində

248. Hansı prinsip müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində mühüm əhəmiyyət kəsb edir?

√ məsuliyyət prinsipi
• funksional inteqrasiya prinsipi
• profesionallıq prinsipi
• məqsədyönlülük prinsipi
• ardıcıllıq prinsipi

249. Prinsiplərdən hansında peşəkarlıq səviyyəsi Azərbaycanda aşağıdır?

• funksional inteqrasiya prinsipi
• məqsədyönlülük prinsipi
√ profesionallıq prinsipi
• ardıcıllıq prinsipi
• problemlərin vaxtında həlli prinsipi

250. Bunlardan biri ekoloji menecmentin elementlərindən deyil:

√ ekoloji öhdəliklərin hazırlanması
• qəbul olunmuş ekoloji siyasətə uyğun təbiətdən istifadə fəaliyyətinin planlaşdırılması
• ekoloji siyasət
• ekoloji menecment sistemində fəaliyyətin təşkili və onun reallaşdırılması
• daxili yoxlamalar və həyata keçirilən fəaliyyətin korrektə olunması



251.

Ekoloji menecment sistemin bütün elementlərini şərti olacaq hansı qruplara  bölmək olar?
1.idarəedən
2.idarə olunan
3.əsas

• 2,3
• yalnız 1
√ 1,2
• yalnız 2
• 1,3

252. ətraf mühitin mühafizəsi ictimai fondunun maliyyələşmə fondları hansıdır?

• dövlət büdcəsi.
• vergilər.
√ əhalinin vəsaiti, ictimai təşkilatların könüllü yardımı və s.
• dünya bankı.
• kommersiya bankı

253. İnkişaf etmiş ölkələrdə təbiətin mühafizə tədbirlərinə ümumi Milli məhsulun (ÜMM) neçə faizi həcmində vəsait yönəldilir?

√ 3%
• 2%
• 1,5%
• 6%
• 4%

254. Büdcədən ayrılan vəsaitin digər maliyyələşmə mənbələrindən üstünlüyü nədir?

• vəsaitin azlığı
• vəsaitin başqa məqsədlərə xərclənməsi.
• vəsaitin təyinatı üzrə xərclənməsi
√ vəsaitin davamlılığı
• vəsaitin çoxluğu

255. Aşağıdakılardan hansı təbiəti mühafizə tədbirlərinə yönəldilən vəsaitin əsas mənbəyi hesab edilir?

• yerli büdcələr.
• kommersiya bankları.
√ dövlət büdcəsi
• müəssisələrin öz vəsaitləri
• nazirlik və komitələrin vəsaitləri.

256. Ekoloji fondların investisiya siyasətinin prioritet (üstün) istiqamətlərinə aid deyil:

• xüsusi qorunan ərazilərin inkişaf və layihələşdirilməsi.
• büdcə xərclərinin çatışmazlığı şəraitində ekoloji maarifləndirmə və təhsil.
• dövlət ekologiya proqramlarının hazırlanması.
• təbiətdən istifadənin normativ hüquqi bazasının yaradılması.
√ meşələrdə məcburi kəsimin aparılması.

257.  Ekoloji fondların formalaşma mənbələrinə daxil deyil:

• müsadirə olunmuş qanunsuz ov və balıqçılıq ləvazimatlarının reallaşmasından əldə olunmuş vəsait.
• təbii resurslardan normadan artıq istifadəyə və səmərəsiz hasilata görə cərimə vəsaitləri.
√ dövlət büdcəsindən dotasiyalar və subsidiyalar.
• zərərli maddələrin ətraf mühitə qəza tullantılarına görə cərimə ödənişləri müəssisə, təşkilat və vətandaşların könüllü ianələri.
• fondun öz vəsaitlərindən əldə olunan divident, faiz, bank depozitlərindən əldə olunan vəsait.

258. Menecmentdə ekoloji siyasətin və öhdəliklərin əsaslandırılmasının daxili fəaliyyəti neçə
     bənddən ibarətdir?



• 4
√ 6
• 3
• 2
• 1

259. Ekoloji menecment özündə neçə əlaqəli elementi birləşdirir?

• 4
• 7
√ 6
• 5
• 3

260. Ekoloji fəaliyyətin planlaşdırılmasına aiddir:

• işçilərin fövqəladə ekoloji vəziyyətlərdə fəaliyyətə hazırlanması
√ müəssisənin fəaliyyətinin prioritetli ekoloji aspektlərinin müəyyən olunması
• ekoloji fəaliyyətin sığortası
• yeni sistemin qurulması
• rəhbərlik və işçilər tərəfindən təklif və iradların müəyyən olunması və qeydə alınması

261. Ekoloji menecmentin vəzifələrinə aiddir:

• təbii resursların xarici ölkələrə nəqli
• ekoloji siyasət və öhdəliklərin tamamlanması
• istehsal olunmuş məhsulun dünya bazarına çıxarılması
√  müəssisələrin bütün sahələrinin ekoloji uyğunluğunun təmin edilməsi
• yeni istehsal sahələrinin yaradılması

262.  Ekoloji menecmentin prinsiplərinə daxildir

• hazırlanan ekoloji siyasət və öhdəliklər haqqında rəhbərlik və işçilərin
• cəmiyyət arasında müəssisənin “yaşıl imicinin” yaradılması prinsipi
√ problemlərin həllində uzaqgörənlik prinsipi
• müəssisənin ekoloji fəaliyyətinin planlaşdırılmasına maraqlı tərəf və şəxslərin cəlb
• ekoloji məqsəd və vəzifələrin müəssisənin rəhbərliyi ilə razılaşdırılması

263. Ekoloji menecmentin neçə prinsipi var?

√ 10
• 5
• 11
• 8
• 9

264.  Müəssisələrin ekoloji fondları hansı mənbələr hesabına yaranır:

• dövlət və kommersiya banklarının kreditləri.
• müəssisənin ekoloji fondunun bankda saxlanmasına görə depozit faizi, müəssisənin gəlirləri.
• təbiəti mühafizə obyekti və avadanlıqları üzrə amortizasiya (aşınma) köçurmələri.

√ məhsul satışından əldə edilən gəlirlər, norma daxilində çirklənməyə görə ödənişlər və normadan artıq çirklənməyə görə  cərimə
ödənişləri.

• məqsədli subsidiyalar, dotasiyalar, təbiəti mühafizə tədbirlərinə yönəlmiş kreditlər.

265. Aşağıdakılardan hansı ekoloji fondların vəsaitlərinin istifadəsinə daxil deyil:

• kommersiya banklarının təbiəti mühafizə tədbirlərinin reallaşmasına verdiyi ssuda və kreditlərə görə zəmanət durması.
√ transmilli layihələrin maliyyələşdirilməsi.



• güzəştli kredit və ssudaların ayrılması.
• təbiəti mühafizə yönlü məhsulların istehsalı üçün müəssisələrin ilkin kapitalının yaradılmasına vəsait qoyuluşu.
• əlavə investisiya resurslarının cəlb olunmasını stimullaşdıran layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirak.

266. Aşağıdakılardan hansı ekoloji fondların əsas vəzifələrinə daxil deyil?

• əhalinin ekoloji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün proqram və layihələrinin maliyyələşdirilməsi.
• təbiəti mühafizə tədbir və proqramlarına yönəldilən maliyyə resurslarının səfərbər edilməsi.
√ mineral-xammalın daha dərin emalı və saflaşdırma tədbirləri.

• təbiətdən səmərəli istifadənin, ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyaların tətbiqinin iqtisadi maraqlandırılması, ekoloji tərbiyə və təhsilin
inkişafına yardım.

• ətraf mühitin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş elmi-texniki layihələr, proqramların maliyyələşməsi və kreditlərin ayrılması.

267. Müəssisənin ekoloji fondunun vəsaitləri hansı istiqamətlərdə xərclənmir?

• təbiəti mühafizə işlərinə.
• vəsaitin sərbəst hissəsinin başqa təsərrüfat məqsədlərinə xərclənməsinə və ya bankda depozit hesabda saxlanmasına.
• müəssisənin əsas istehsal proseslərinin texnoloji rekonstruksiyasının maliyyələşməsinə.
√ su mənbələrinin bioloji resurslarının artırılmasına.
• başqa müəssisələrdə kompensasiya hesablaşmasının aparılmasına.

268. ərazi regional ekoloji fondlarının formalaşma mənbələrinə daxil deyil:

• çirklənməyə görə ödənişlər, ekoloji vergi və cərimələr.
• regional ekoloji fondlardan respublika ekoloji fonduna köçürmələr edir.
• regional ekoloji fond ərazidə öz istiqrazlarını yaya bilər.
√ xarici bankların investisiyaları bu fondlara köçürülə bilər.
• təşkilat, müəssisələr, vətandaşlar regional ekoloji fonda könüllü surətdə vəsait köçürə bilərlər.

269. Ekoloji fondların ümumi gəlirlərində ətraf mühitin çirklənməsinə görə xüsusi çəkisi təşkil edir:

• 87-90 %
• 45-50 %
• 65-70 %
• 55-60 %
√ 80-85 %

270. Azərbaycanda ekoloji fond nə vaxt yaradılmışdır?

• 1989-cu ildə.
• 2000-ci ildə.
• 1995-ci ildə
• 1991-ci ildə
√ 1990-cı ildə

271. İmperativ,təhlükəsizlik,aşkarlıq,müstəqillik,komplekslilik ekspertizanın hansı funksiyasına aiddir?

• enerjiyə qənaət, müstəqillik, imperativ, aşkarlıq.
• peşəkarlıq, müstəqillik, aşkarlıq, imperativ.
• imperativ, təhlükəsizlik, aşkarlıq, enerjiyə qənaət.
• müstəqillik, aşkarlıq, enerjiyə qənaət, riskin azaldılması
√ ekoloji ekspertizanın əsas prinsipinə

272. Təsərrüfat fəaliyyətinin ekoloji ekspertizası:

√ dövlət ekoloji nəzarətinin əsas funksiyalarından biridir.
• demoqrafik siyasətin tərkib hissəsidir.
• ekoloji maarifləndirmə vasitəsidir.
• ekoloji təhsilin bir formasıdır.



• iqtisadi siyasətin əsasıdır.

273. İqtisadi və hüquqi xarakterli tədbirlər sistemi nədir?

√ ekoloji ekspertiza
• siyasi və iqtisadi xarakterli tədbirlər sistemidir.
• dövlət siyasətli sənədlər toplusu
• siyasi və hüquqi xarakterli tədbirlər sistemidir.
• hüquqi və mənəvi xarakterli tədbirlər sistemidir.

274. İSO 14.000 standartları sistemi ətraf mühitə arzuolunmaz təsirlərin azalmasını neçə
     səviyyədə təmin edir?

• 4
• 5
• 1
• 2
√ 3

275. Təbiətdən istifadə problemlərinin həlli hansı halda səmərəli ola bilər?

• təbii ehtiyatlardan istifadə etmədikdə.
• qlobal ekoloji problemləri həll etdikdə.
• regional yanaşma tətbiqi dedikdə.
• maliyyə vəsaitinin həcmini artırdıqda.
√ yeni texnologiyalar tətbiq etdikdə.

276. ətraf   mühitin mühafizəsinin idarə olunması üsullarına aiddir

• inzibati üsul
• vergi –güzəştləri üsulu
√ qeyri-fiskal üsullar
• ekoloji-normativ üsul
• iqtisadi üsul

277.   Təbiəti idarəetmənin mexanizminin ilk hazırlandığı dövlətlər

• Cənub – Şərqi Asiya ölkələri
• ABŞ,SSRİ
√ ABŞ, Yaponiya, Qərbi Avropa ölkələri
• İngiltərə, Fransa, Kanada
• Şərqi Avropa ölkələri

278. Azərbaycanda,  ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı  neçənci ildən həyata keçirilir?

√ 1998-ci ildən
• 1997-сi ildən
• 1995-ci ildən
• 1999-cu ildən
• 1996-cı ildən

279. Təbiəti mühafizə fəaliyyətinin idarə olunması keçən əsrin sonunda hansı regionlarda hazırlanmışdır?

• Kanada və ABŞ – da
• SSRİ – də
√ Avropa və ABŞ – da
• Fransa və İtaliyada
• Yaponiyada

280. ətraf mühitin mühafizəsinin idarə olunması üsullarına daxildir?



√ dövlət gəlirləri ilə əlaqədar üsullar
• tullantıların limiti
• investisiyalar
• sərbəst gəlirlər
• idxal hesabına köçürmələr

281. ətraf mühitin çirklənməsinə görə vergilər necə toplanır.

• sərbəst
• məqsədli
• ləng
• investiya yolu ilə
√ çevik

282. ətraf mühitə səmərəli təsir etmək üçün təklif və tövsiyyələr hansı sənədə aiddir?

• müəssisə haqqında ümumi məlumat və istifadə olunan texnologiya
• çirkab sularının təmizlənmə mexanizmi, tullantıların keyfiyyət və kəmiyət göstəriciləri.
√ ekoloji pasporta
• istifadə olunan ehtiyatın kəmiyyət, keyfiyyət göstəriciləri
• ətraf mühitə səmərəli təsir etmək üçün təklif və tövsiyyələr.

283. Uzun müddətli müşahidə sistemi və onun dəyişməsi istiqamətinin proqnozlaşdırılması nədir?

√ ətraf mühitin monitorinqidir
• demoqrafik proseslərə nəzarət sistemidir
• onun dəyişmə istiqamətinin proqnozlaşdırılmasıdır
• ətraf mühitin hazırkı vəziyyətinin qiymətləndirilməsidir
• ətraf mühitin qısa müddətli-müşahidə sistemidir.

284. Standartlar neçə aspekti əhatə edir?

• 5
√ 3
• 6
• 4
• 7

285. İSO 9003 standartında hansı tələblər əsas götürülmüşdür?

• layihələndirmə, istehsal, montaj və xidmət prosesləri zamanı keyfiyyətin təmin edilməsi modeli
• istehsal, montaj və xidmət prosesləri zamanı keyfiyyətin təmin edilməsi modeli
•  montaj və xidmət prosesləri zamanı keyfiyyətin təmin edilməsi  modeli
√ Sonuncu nəzarət və sınaq işləri zamanı keyfiyyətin təmin edilməsi modeli
• xidmət prosesləri zamanı keyfiyyətin təmin olunması modeli

286. İSO 9002 standartında hansı tələblər əsas götürülür?

• xidmət prosesləri zamanı keyfiyyətin təmin olunması modeli
• Ekoloji yazlı və deklarasiyalar
• layihələndirmə, istehsal, montaj və xidmət prosesləri zamanı keyfiyyətin təmin edilməsi modeli
√ istehsal, montaj və xidmət prosesləri zamanı keyfiyyətin təmin edilməsi modeli
• montaj və xidmət prosesləri zamanı keyfiyyətin təmin olunması modeli

287. İSO 14.000 standartları hansı prinsipə əsaslanır?

• ardıcıllıq prinsipi
• profesionallıq prinsipi



• məqsədyönlülük prinsipi
• uzaqgörənlik prinsipi
√ könüllülük prinsipi

288. Bunlardan biri standartların 3 əsas aspektlərindən biridir:

√ idarəetmə prosedurları
• heç biri
• ekoloji təşkilatlar
• ekoloji menecment
•  sertifikatlaşdırma

289. İSO 14.000 seriyası standartlarının əsas predmeti nədir?

• təbiəti mühafizə təşkilatları
• Beynəlxalq standart seriyası
• Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
• Ətraf Mühitin Mühafizəsi Komitəsi
√ ətraf mühiti idarəetmə sistemi

290. Müəssisənin xarici bazara çıxmasına maneə yaradan amillərdəndir:

• müəssisələrdə idarəetmə proseduralarının gec inkişafı
• ekoloji siyasətin düzgün aparılmaması
• sertifikatlaşdırmanın standart olmaması
√ müəssisənin ekoloji imicinin aşağı səviyyədə olması
• İSO 900 sisteminin zəif inkişafı

291. İSO 9000 sistemi neçənci ildən yaranmışdır?

• 1988-ci ildən
• 1990-cı ildən
√ 1987-ci ildən
• 1985-ci ildən
• 1980-ci ildən

292. Ekoloji sertifikatlaşdırmanı zəruri edən amillərə daxil deyil:

• təşkilatın regionda və məşğul olduğu sahədə imicinin yüksəlməsi
• qeyri – istehsal xərclərinin azalması
• lisenziya və razılıqların alınması proseslərini asanlaşdırması
• xarici təşkilatlarla birgə əməkdaşlıq imkanları
√ ətraf mühitin idarəetmə sisteminin inkişafı

293. İSO 9000 standartlar ailəsinin əsasını neçə sertifikasiya modeli təşkil edir?

• 1
• 2
• 5
• 4
√ 3

294. Dövlət ekoloji sertifikatlaşma sisteminin formalaşdırılmasında lazım olmayanlar:

• obyektin təmizlik;
√ təhlükəsiz tullantılar.
• standartın forması;
• elmi araşdırmalar;
• təhlükəsizlik tullantılar;



295. Ekoloji sertifikatlaşdırma həyata keçirilir

• məcburi, razılıqla;
• sağlamlıq, icbari
• məqsədli, məcburi;
• istehlak, uyğunluq;
√ icbari, könüllü;

296.  ətraf Mühiti İdarəetmə  Ekoloji kommunikasiya əsas tövsiyələr və misallar aşağıdakılardan hansına aiddir?

• İSO 19011: 2002
• İSO / AW 14064
√ İSO / TP 14063
• İSO İSEC Guide 66
• İSO 14041: 1998

297.  ətraf Mühiti İdarəetmə - Həyat dövriyyəsinin  qiymətləndirilməsi – sənədlərin formatı aşağıdakılardan hansına aiddir?

√ İSO / TS 14048 : 2002
• İSO / TN 14062 2002
• İSO 14024: 1999
• İSO 14041 : 1998
• İSO / TN 14049 : 2002

298. İSO Suide 64; 1997 neçənci ildə nəşr olunub?

√ 1997
• 1989
• 1988
• 1999
• 1979

299. İSO 14000 seriyasına daxil olan standartlarından hansı  Kommunikasiya göstəricisinə  tətbiq edilir?

• İSO 14006
• İSO 14012
√ İSO 14063
• İSO 14008
• İSO 14004

300. İSO 14000 seriyasına daxil olan standartlardan hansıları  Ekoloji deklarasiyalar və tələblərin istifadə olunması  – na tətbiq edilir?

• İSO 14004
• Doğru cavab yoxdur
√ İSO 14020, İSO 14021, İSO 14024, İSO 14028
• İSO 14011,İSO 14022
• İSO 14043, İSO 14041, İSO 14042

301. Ekoloji sığorta ödənişləri hansı yolla hesablanır?

• tarif əmsalının illik miqdarı ilə
√ müəssisənin illik dövriyyəsinin tarif əmsalına vurulması ilə
• əldə olunan gəlirin miqdarı ilə
• müəssisənin istehsal gücü ilə
• maliyyə qanunları ilə

302. İcarə müddəti nə qədər ola bilər

• 1 ildən 10 ilə qədər
√ 1 ildən 20 ilə qədər



• Icarə müddəti göstərilmir
• 1 ildən 3 ilə qədər
• 1 ildən 5 ilə qədər

303. Ekoloji sığorta mahiyyəti nədir

• Normativ – hüquqi aktdır
• ekoloji tarazlığını qoruyur
• çirklənmələrə qarşı tədbirdir
√ ekoloji təhlükəsizlik üçün bir vasitədir
• Monitorinq keçirmək

304. Sığorta ödənişinin illik dövriyyəsinin həcmi nədir

• sığorta yığımı
√ Sığorta qiyməti
• Sığortanın aparılması
• Sığortanın hesablanması
• əmtəə qiyməti

305. Ekoloji sığortanın əsas prinsipinə daxildir

• Prinsip yoxdur
√ üçüncü tərəfə dəyən zərərin maksimum  ödənilməsi
• Sığortanın könüllü təşkili
• Sığorta vergisi
• Sığorta hadisəsi

306. Ekoloji sığorta sisteminin əsas göstəricisinə daxil deyildir

• sığorta tarifləri
√ sığorta müəssisəsi
• sığorta ödənişinin həcmi
• sığorta haqqı
• sığorta riski

307. Aşağıdakılardan hansı lizinq prosesinin birinci mərhələsinə aid deyil?

• lizinq obyektinin sığortası haqqında müqavilə;
• işləri   rəsmiləşdirilməsi.
• mühasibat uçotunun aparılması;
• lizinq üzrə ödəmələrin aparılması;
√ bütün hazırlıq işlərinin aparılması, hər əməliyyatın bütün şərt və xüsusiyyətlərinin dəqiq öyrənilməsi.

308. İdxalvə ixrac lizinqin hansı formalarına uyğundur?

• ixrac, regional.
• daxili, xarici
√ kənar,daxil
• idxal, xaric
• ixrac, daxil

309. .  Orta müddətli əməliyyat necə adlanır?

• sayrinq
• rentinq
√ xayrinq
• kempinq
• tempinq



310. 1 ilə qədərki əməliyyat nədir?

• sayrinq
• kempinq
• xayrinq
• tempinq
√ Rentinq

311. Klassik lizinq iştirakçıları neçə şəxsdən ibarət olur

• 3
• 4
• 10
• 6
√ 2

312. Ekoloji sığorta kimi müəyyən olunan sığorta qiyməti necə müəyyən olunur?

• müəssisənin illik məsrəfləri
• ekoloji banklarda vəsaitin vəziyyəti
• ekoloji sığorta mənbəyinin təyini
• müəssisənin istehsal həcmi
√ müəssisəin illik dövriyyəsinin həcmi

313. Ekoloji böhran,fəlakət və bədbəxt hadisələr vaxtı müxtəlif sahələrə dəyən sosial iqtisadi zərərin ödənilməsi nəyin yaranmasına imkan
verir?

√ ekoloji sığorta fondlarının
• yeni texnologiyaların alınması
• sənaye müəssisələrinin tikilməsi
• suvarma kanallarının çəkilməsi.
• təsərrüfat layihələrinin maliyyələşdirilməsi.

314. Aşağıdakı cavablardan hansı  icarədar-lizinqin  mahiyyətini ifadə edir?

• avadanlığı icarə lizinqi.
• avadanlığın sahibi onu maliyyə şirkətinə satır.
• avadanlığın sahibi onu istehsalçı şirkətə satır
• avadanlığın sahibi onu girov qoyur.
√ icarədar-lizinq.

315. Ekoloji sığorta fondlarının yaradılmasında məqsəd nədən ibarətdir?

√ ekoloji böhran, fəlakət və bədbəxt hadisələr vaxtı müəssisə, əhali və təşkilatlara dəyən ciddi sosial-iqtisadi zərərin ödənilməsi.
• yeni texnologiyaların alınmasına.
• sənaye müəssisələrinin tikilməsinə.
• suvarma kanallarının çəkilməsinə
• təsərrüfat layihələrinin maliyyələşdirilməsinə.

316. Lizinq prosesi neçə mərhələyə ayrılır

• 2 mərhələyə
• 5 mərhələdə
• 7 mərhələdə
• 4 mərhələdə
√ 3 mərhələdə

317. Kənar lizinqin formaları hansılardır

• daxili lizinq



• lokal lizinqi
• beynəlxalq lizinq
√ idxal, ixrac lizinqi
• baza lizinqi

318.  Aşınma şəraitinə görə lizinqin qrupuna aiddir

• təcili
• əmlak
√ operativ
• Ciddi
• asılı

319. Müasir idarəetmə sferasına daxildir

• plan və proqnozlara əsaslanmaq
• Yeni texnikaya yiyələnmək
• Bank, kredit sistemini qurmaq
• Yeni kadrlar hazırlamaq
√ sağlam düşüncə və sadə həqiqətlərə əsaslanmaq

320. Normadan artıq təbiətdən istifadəyə və çirklənməyə görə köçürmələrə daxil deyil:

• sığorta təminatının ödənilməsi üçün ehtiyat fonda köçürmələr;
√ ekoloji sığorta tarifinin həcmi
• sığorta təşkilatının məsrəflərinin ödənilməsi
• sığortaçının normativ gəliri
• sığorta hadisələrinin xəbərdarlıq və qarşısının alınmasının maliyyələşdirilməsi fonduna köçürmələr.

321. Ekoloji sığorta kimi müəyyən olunan sığorta qiyməti necə müəyyən olunur?

• müəssisənin illik məsrəfləri
• ekoloji banklarda vəsaitin vəziyyəti
• ekoloji sığorta mənbəyinin təyini
• müəssisənin istehsal həcmi
√ müəssisəin illik dövriyyəsinin həcmi

322. Ekoloji sığortanın əsasının prinsiplərindən biridir:

• iki tərəfin müqaviləsinin pozulması
√ üçüncü tərəfə dəyən zərərin maksimum ödənilməsi
• sığorta şirkətinin məsuliyyəti
• sığorta haqqının hissə hissə ödənilməsi
• əmlakın sığortalanması və təminatı

323. Ekoloji böhran,fəlakət və bədbəxt hadisələr vaxtı müxtəlif sahələrə dəyən sosial iqtisadi zərərin ödənilməsi nəyin yaranmasına imkan
verir?

√ ekoloji sığorta fondlarının
• yeni texnologiyaların alınması
• sənaye müəssisələrinin tikilməsi
• suvarma kanallarının çəkilməsi.
• təsərrüfat layihələrinin maliyyələşdirilməsi.

324. Ekoloji sığorta fondlarının yaradılmasında məqsəd nədən ibarətdir?

• yeni texnologiyaların alınmasına.
• suvarma kanallarının çəkilməsinə
√ ekoloji böhran, fəlakət və bədbəxt hadisələr vaxtı müəssisə, əhali və təşkilatlara dəyən ciddi sosial-iqtisadi zərərin ödənilməsi.
• təsərrüfat layihələrinin maliyyələşdirilməsinə.



• sənaye müəssisələrinin tikilməsinə.

325. Hal – hazırda ölkəmizdə hansı sertifikata malik olan təşkilat təəssüf ki, yoxdur?

√  İSO 14000
• İSO – 9002
• HACCP
• İSO – 9001
• İMO

326.  Azərsun Holdinq  - ə daxil olan  Bakı Yağ və Qida Sənaye  müəssisəsi hansı sertifikatı almışdır?

√ İSO – 9001
• SA
• İMO -4000
• ƏMİS
• OHSAS

327.  Azərsun Holdinq  ə daxil olan Lənkəran və Astara Çay Fabrikləri Avropanın hansı sertifikatının almışdır?

√ İMO
• OHSAS
• ƏMİS
• SA
• İSO

328. Meşə ehtiyatlarının idarə edilməsi sahəsində hansı standartlar sistemi yaradılmışdır?

√ FSC
• OHSAS
• ƏMİS
• SA
• İSO

329. Artıq dünyanın 100 – dən çox ölkəsində nə qədər müəssisə İSO 14001 standartlarına uyğunluq sertifikatı almışdır?

√ 40000 – dən çox
• 500 – dən çox
• 100-dən çox
• 2000- dən çox
• 1000 – dən çox

330. İSO 14000 beynəlxalq standartlar seriyasının əsas anlayışı müəssislərdə hansı termin hesab olunur?

• ekoloji – auditor sistemi
• ekoloji xidmət
• ekoloji yönümlü sahibkarlıq
• ekoloji biznes
√ ətraf Mühiti idarəetmə sistemləri (ƏMİS)

331. Azərbaycanda ekoloji xidmət sahələrinin imkanları hansı sektorun inkişafı ilə yaranmışdır?

• ekoloji
• ümumi
√ özəl
• dövlət
• regional

332. Hal – hazırda İSO / TS – 207 sisteminin hazırlanmasında dünyanın neçə ölkəsinin ekspertləri iştirak edir?



• 88
√ 66
• 44
• 55
• 77

333. İnvestisiya bankı kimi ixtisaslaşmış  Cİ Bank  2002-ci ildə hansı sertifikatı almışdır?

• HACCP
√ İSO 9001
• İSO 9002
• İSO 14000
• İSO 9000

334.  SUN –TEA Azərbaycan  ilk dəfə olaraq neçənci ildə və hansı keyfiyyət sistemi
     sertifikatını almışdır?

• 2001-ci ildə, HACCP
√ 1999-cu ildə, İSO 9002
• 1997-ci ildə, İSO 9001
• 2001-ci ildə, İSO 9001
• 2000-ci ildə, İSO – 9000

335. İSO 14001 sertifikatının müddəalarından yalnış olanı seçin:

• müəssisə və təşkilatların iqtisadi və sosial məqsədlərini həyata keçirir
• müəssisənin ekoloji effektivliyini təmin edir
• “idarəetmə mexanizminin” yaradılmasına köməklik edir
√ müəssisənin imicinə əlavə müsbət ştrix gətirmək
• müəssisələrin davamlı inkişafını təmin edir

336. OHSAS 18001:1999 tələbləri əsasında sertifitləşdirilmiş müəssisənin menecment
     sisteminin ona verdiyi üstünlüklərdən hansı doğrudur

√ müəssisənin imicinə əlavə müsbət ştrix gətirmək
• proqram məlumatların təklifi
•  ekoloji auditin aparılması tədbirləri
• müəssisədə vəziyyətin təhlili
• sifarişçi ilə müqavilə bağlanması

337. Meşə ehtiyatları hansı standartlar əsasında idarə edilir?

• İSO 13485
√ FSC
• İSO 13488
• İSO/TS
• İSO 14040

338. Hansı standartlar sisteminin tələbləri İSO 9000:2000 standartlarının tələblərinə yaxın
     təşkil olunmuşdur?

√ İSO 13485
• OHSAS 18001:1999
• İSO 9002:1994
• İSO 13488:1996
• 16949:2002 – İSO 9000

339. Sağlamlığın və təhlükəsizliyin idarə edilməsi hansı standartın tələbləri əsasında təşkil
     edilir?

• İSO 9000:2000



√ OHSAS 18.000
• İSO 14001
• SA 8.000:1997
• İSO 13485

340. İSO 14004:

√ ətraf mühiti idarəetmə sistemlərinin yaradılması haqqında sənəddir
• sağlamlığın və təhlükəsizliyin idarə edilməsi sistemidir
•  “həyat dövriyyəsinin qiymətləndirilməsi” haqqında məlumat verir
• ekoloji auditin ümumi prinsipləri haqqında sənəddir
• avtomobil sənayesi sahələri üçün nəzərdə tutulmuş standartlar sistemidir

341. Respublikamızda ekoloji audit və ekoloji sığortaya ehtiyacı olan müəssisələrin sayı hansı
   variantda düzgün qeyd olunmuşdur?

√ 34.000-ə yaxın
• 34.450-ə yaxın
• 35.325
• 33.750
• 32.500

342. İqtisadi zərərin  artması nədən  asılıdır ?

• mənfəətin artmasından
√ ekoloji qəza və fəlakətlərin sayının  artmasından
• sosial vəziyyətin yaxşılaşmasından
• əmlakın  çoxalmasından
• sığorta hallarının azalmasından

343. Müəssisələrdə sosial cavabdehliklər üzrə tələblər haqqındakı idarəetmə sistemi hansı
     standartlar əsasında qurulur?

• İSO 9002:1994
√ SA 8000:1997
• İSO 13485/488
• İSO/TS
• OHSAS 18001:1999

344. Ekoloji sahibkarlığın inkişafı sahəsindəki əməkdaşlıq formaları kimi verilənlərdən biri
   doğru deyil:

• qərb şirkətlərinin təcrübələrinin ekologiya sahəsində qərb və beynəlxalq qanunçuluğun
• ekoloji yönümlü sahibkarlıq sahəsində kadrların hazırlanması
• ekoloji auditin aparılması tədbirləri
• müəssisələrdə ekoloji fəaliyyətin idarə olunması üzrə mütəxəssislərin hazırlanması
√ ekoloji audit üzrə xüsusi proqram hazırlanması

345. Ekoloji sahibkarlığın inkişafı sahəsindəki əməkdaşlıq formalarına aid deyil?

√ yekun məlumatların təhlili
• ekologiya sahəsində qərb və beynəlxalq qanunçuluğun öyrənilməsi
• ekoloji auditin aparılması tədbirləri
• ekoloji yönümlə sahibkarlıq sahəsində kadrların hazırlanması
• qərb şirkətlərinin təəccüblərinin öyrənilməsi

346.  Aşağıdakı cavablardan hansı xayrinqin mahiyyətini ifadə edir?

• qısamüddətli əməliyyat.
• uzunmüddətli əməliyyat



• 1 ilə qədərki əməliyyat
• müddətsiz əməliyyat
√ orta müddətli əməliyyat

347. Sığorta funksiyası  nəyin əsas göstəricilərinə aid deyil:

• sığorta riskinin.
• sığorta ödənişinin həcmnini
• sığorta haqqının
• sığorta tariflərinin
√ Sığorta sisteminin

348. Sığorta müqaviləsi imzalanarkən hansı halda güzəşt nəzərdə tutulur?

• müqavilə halı.
√ 2 il və daha çox müddətə imzalandıqda xüsusi sığorta
• sığorta ödənişi.
• düzgün cavab yoxdur.
• müqavilə şərti

349. Aşağıdakı cavablardan hansı sığorta obyektinin mahiyyətini ifadə edir?

• sığorta təşkilatına təqdim olunmuş əmlak iddiasına görə dəymiş ziyanın həcmi.
• sığorta təşkilatına təqdim olunmuş əmlak iddiasına görə ödənişin həcmi.
• sığorta təşkilatına təqdim olunmuş sığorta haqqı.
• sığorta təşkilatına təqdim olunmuş əmlak iddiasına görə ödənişin dağılmış obyektlərin sayı.
√ sığorta təşkilatına təqdim olunmuş əmlak iddiasına görə məsuliyyət riskinin həcmi.

350. Aşağıdakılardan hansı sığorta hadisəsinə aid deyil?

• əmlakın korlanması və məhv olunması üzündən dəyən zərərin kompensasiyası.
• çirklənmiş ərazinin təmizlənməsi və oranın abadlaşdırılması üçün məsrəflər.
• ilkin tədqiqatlar və məhkəmə prosesləri ilə əlaqədar məsrəflər.
√ müəssisə işçilərinin əmək haqqlarının ödənilməsi ilə əlaqədar olan məsrəflər.
• ətraf mühitdə həyat şəraitinin pisləşməsi ilə əlaqədar dəyən ziyan.

351.   Aşağıdakı cavablardan hansı lizinq prosesinin ikinci mərhələsinə daxil deyil?

√ avadanlığın sonrakı istifadəsi barədə qərarın qəbul olunması
• lizinq avadanlığının istismara verilməsi haqqında akt.
• lizinqə verilən avadanlığa texniki xidmət haqqında müqavilə.
• lizinq obyektinin sığortası haqqında müqavilə.
• lizinq obyektinin alqı-satqı müqaviləsi.

352. Lizinq  Standart  dedikdə nəzərdə tutulur:

• avadanlığın istehsalçısı onu neft şirkətinə satır. O isə öz hövzəsində öz lizinq firması vasitəsilə əmlakı icarəyə verir.
√ avadanlığın istehsalçısı onu maliyyə şirkətinə satır, o isə öz növbəsində öz lizinq vasitəsi ilə əmlakı icarəyə verir.
• avadanlığın istehsalçısı onu sığorta şirkətinə satır, o isə öz növbəsində digər sığorta şirkətinə icarəyə verir.
• avadanlığın istehsalçısı onu səhimdar cəmiyyətə satır, o isə öz növbəsində əmlakı girov qoyur.
• avadanlığın istehsalçısı onu turizm şirkətinə satır, o isə öz növbəsində

353. Qəza nəticəsində atılan zərərli maddələrin təbii mühitə vurduğu ziyanın baş verdiyi proses nədir?

√ sığorta halı
• qəza nəticəsində atılan zərərli maddələrin həcmi
• qəza nəticəsində atılan zərərli maddələrin əhaliyə vurduğu ziyanın həcmi
• qəza nəticəsində atılan zərərli maddələrin sənaye müəssisələrinə vurduğu ziyanın həcmi
• qəza nəticəsində atılan zərərli maddələrin təbii mühitə vurduğu iqtisadi-sosial ziyanın həcmi.



354. Azərbaycanda ekoloji xidmət sahələrinin imkanları hansılardır?

√ audit və sığorta
•  marketinq və audit
• marketinq və sığorta
• menecment və marketinq
• menecment və sığorta

355.  Ekoloji audit üzrə əsas tövsiyələr – Ümumi prinsiplər  aşağıdakılardan hansına aiddir?

√ İSO 14010 – 1996
• İSO 14041 – 1998
• İSO 14042 – 2000
• İSO 14043 - 2000
• İSO 14040 – 1997

356.  ətraf mühiti idarəetmə - terminoloji lüğət  – işarəsi hansıdır?

√ İSO 14030 : 2002
• İSO Guide 64 1997
• İSO İİEC Guide 66
• İSO 14062: 2002
• İSO İTR 14062 : 2002

357. İSO / TN 14025 2000 neçənci ildə nəşr olunub və adı nədir?

√  2000;  Ekoloji və deklarasiyalar – I hissə ekoloji deklarasiyalar
• 2001; ətraf mühiti idarəetmə sistemləri – spesifikasiya və əsasnəmayə dair tələblər
• Düzgün cavab yoxdur
• 1996; Ekoloji audit üzrə əsas tövsiyələr – ümumi prinsiplər
• 1999; Ekoloji  və deklarasiyalar – ümumi prinsiplər

358. İSO 14000 seriyasına daxil olan standartlardan hansıları   Ekoloji göstəricilərin qiymətləndirilməsi  – nə tətbiq edilir?

√ İSO 14031, İSO 14032
• İSO 14020
• İSO 14020, İSO 14040, İSO 14010
• İSO 19011, İSO 14063, İSO 14040
• İSO 14063

359. İSO 14000 standartları neçə hazırlanır?

√ Beynəlxalq standartlar təşkilatının 207 (İSO / TS 207) texniki komitəsi tərəfindən
• Ekoloqlar tərəfindən
• Ətraf mühiti idarəetmə tərəfindən
• doğru cavab yoxdur
• Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən

360. İSO 14000 standartları sistemi ətraf mühitə arzuolunmaz təsirlərin azalmasını neçə səviyyədə təmin edir?

√ 3
• 9
• 8
• 10
• 7

361. İSO 14000 standartları hansı prinsipə əsaslanır?

√ könüllülük
• hamısı



• heç biri
• standartlaşma
• idarəetmə

362. İSO 14000 standart seriyanın əsas sənədi hansıdır?

√ İSO 14001
• İSO 14043
• İSO 14014
• İSO 14015
• İSO 14048

363. İSO 14000 standartlarının hansı aspektləri var?

√ təşkilat strukturu və məsuliyyət – cavabdehlik sistemi idarəetmə proseduraları sənədləşmə sistemi
• idarəetmə sistemi; standartlaşma sistemi
• idarəetmə sistemi; təşkilat strukturu və məsuliyyət – cavabdehlik sistemi standartlaşma sistemi
• Sənədləşmə sistemi; standartlaşma sistemi
• Doğru cavab yoxdur

364. İSO 14000 standartları neçə aspekti əhatə edir?

√ 3
• 7
• 9
• 11
• 5

365. İSO 14000 standartlarının hazırlanmasında nə əsas götürülür?

√ BS 7750 Britaniya standartları və məhsulun keyfiyyətinə nəzarət üzrə beynəlxalq İSO 9000 standartları əsas götürülür.
• BS 8890 Britaniya standartları və məhsulun keyfiyyətin nəzarət üzrə beynəlxalq İSO 9000 standartları əsas götürülür
• BS 7750 Britaniya standartları əsas götürülür
• Düzgün cavab yoxdur
• BS 7750 İspaniya standartları və məhsulun keyfiyyətin nəzarət üzrə beynəlxalq İSO 9000 standartları əsas götürülür.

366. İSO 14000 seriyasının ilk standartları rəsmi şəkildə nə vaxt qəbul edilib?

√ 1996
• 1969
• 1699
• 1669
• 1999

367.  Həyat dövriyyəsinin qiymətləndirilməsi  haqqında məlumat hansı standartın tələbləri
     əsasında verilir?

•  İSO 14001
• İSO 14004
√ İSO 14040
• İSO 13485
• İSO 14010

368. Aşağıdakılardan hansı ekoloji sığorta tarifinin həcminə daxil deyildir?

• sığorta  təminatının ödənilməsi üçün ehtiyat fonda köçürmələr;
√ normadan artıq  təbiətdən istifadəyə və çirkləndirməyə görə köçürmələr.
• sığorta təşkilatının məsrəflərinin ödənilməsi.
• sığortaçının normativ gəliri.
• sığorta hadisələrinin xəbərdarlıq və qarşısının alınmasının maliyyələşdirilməsi fonduna köçürmələr.



369. Sığorta ödənişləri necə hesablanır?

√ müəssisənin illik dövriyyəsinin tarif əmsalına vurulması yolu ilə.
• müəssisənin illik dövriyyəsinin illik mənfəətə bölünməsi yolu ilə.
• müəssisənin illik dövriyyəsinin tarif əmsalına bölünməsi yolu ilə.
• müəssisənin illik dövriyyəsinin istehsal xərclərinə bölünməsi yolu ilə.
• müəssisənin illik dövriyyəsinin illik mənfəətə vurulması yolu ilə.

370. 2 il və daha çox müddətə imzalanan sığorta necə adlanır?

• müqavilə 1 illiyə imzalandıqda
√ güzəştli sığorta müqaviləsi
• 1,5 il müddətinə imzalandıqda.
• 3 ay müddətinə imzalandıqda
• yarım il müddətinə imzalandıqda.

371. Aşağıdakılardan hansı ekoloji sığortanın geniş tətbiqini ləngidən səbəblərdən deyil?

√ hərtərəfli normativ-hüquqi bazanın olmaması.
• ekoloji çirklərə görə tarif dərəcələrinin olmaması.
• sığorta hal və hadisələrinin ehtimalının yüksək olması.
• ekoloji proqramm və layihələrə killü miqdarda maliyyə vəsaitinin ayrılması.
• müəssisələrin çətin iqtisadi vəziyyəti.

372. Aşağıdakılardan hansı ekoloji sığortanın əsas prinsiplərindən hesab edilmir?

• 3-cü tərəfə dəyən zərərin maksimum ödənilməsi.
• sığortaçının sığorta ödənişinin minimumlaşmasında maraqları.
• yaradılmış maliyyə vəsaitindən təbiəti mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsində maksimum istifadəsi.
√ sığorta edənin sığorta ödənişinin həcminin artırılmasında maraqları.
• sığorta olunan tərəfin də iqtisadi maraqlarının qorunması.

373. Ekoloji sığorta fondlarının yaradılmasında məqsəd nədən ibarətdir?

√ ekoloji böhran, fəlakət və bədbəxt hadisələr vaxtı müəssisə, əhali və                                                               təşkilatlara dəyən ciddi
sosial-iqtisadi zərərin ödənilməsi.

• yeni texnologiyaların alınması.
• sənaye müəssisələrinin tikilməsi
• suvarma kanallarının çəkilməsi.
• təsərrüfat layihələrinin maliyyələşdirilməsi.

374. İSO 14000 seriyasına daxili olan standartlardan hansıları  ətraf mühiti idarəetmə sistemlərinin yaradılması   - na tətbiq edilir?

√ İSO 14001; İSO 14004; İSO 14061
• İSO 14031; İSO 14020; İSO 1425
• İSO 14043; İSO 14048; İSO 14047
• İSO 14063; İSO 14015; İSO 1901
• İSO 19001; İSO 14003; İSO 14011

375. Düzgün olanı göstərin?

• ekoloji lizinq qaytarmamaq və müddətsiz prinsiplərə əsaslanır.
• ekoloji lizinq qaytarmaq prinsiplərinə əsaslanır.
• ekoloji lizinq qeyri məhdud prinsiplərinə əsaslanır.
• ekoloji lizinq kredit almaq prinsiplərinə əsaslanır.
√ ekoloji lizinq qaytarmaq və müddət prinsiplərə əsaslanır.

376. Sığorta təşkilatına təqdim olunmuş əmlak iddiasına görə məsuliyyət  nədir ?



• sığorta təşkilatına təqdim olunmuş əmlak iddiasına görə dəymiş ziyanın həcmidir.
• sığorta təşkilatına təqdim olunmuş əmlak iddiasına görə ödənişin həcmidir.
• sığorta təşkilatına təqdim olunmuş sığorta haqqıdır.
• sığorta təşkilatına təqdim olunmuş əmlak iddiasına görə ödənişin dağılmış obyektlərin sayıdır.
√ sığorta obyektinin mahiyyətir.

377. Sığorta təşkilatına təqdim olunmuş əmlak iddiasına görə dəymiş ziyanın həcmi nə adlanır?

• sığorta təşkilatına təqdim olunmuş əmlak iddiasına görə dəymiş ziyanın həcmidir
• sığorta təşkilatına təqdim olunmuş əmlak iddiasına görə ödənişin həcmidir.
• sığorta təşkilatına təqdim olunmuş sığorta haqqıdır.
• sığorta təşkilatına təqdim olunmuş əmlak iddiasına görə ödənişin dağılmış obyektlərin sayıdır.
√ sığorta obyektinin mahiyyəti

378. Sığorta müqaviləsinin tərkibinə daxil deyil:

• müəssisənin ünvanı, adı, ekoloji riskin xarakteri, illik dövriyyənin həcmi (manatla)

• ətraf təbii mühit haqqında məlumatlar, havaya, suya, torpağa atılan tullantılar haqqında məlumat, tullantıların risk dərəcəsi və onların
qarşısının alınma tədbirləri.

√ müəssisənin fəaliyyətinin ekoloji aspektlərinə münasibətdə müsbət beynəlxalq rəyin formalaşdırılması.
• müəssisənin istehsal fəaliyyəti haqqında məlumatlar.
• istehsal prosesinin xarakteri haqqında məlumatlar, xammal, materialların və istehsal olunan məhsulun növləri.

379. Qəza nəticəsində atılan zərərli maddələrin təbii mühitə vurduğu iqtisadi-sosial ziyan  nədir?

√ Sığorta halı
• qəza nəticəsində atılan zərərli maddələrin əhaliyə vurduğu ziyanın həcmi.
• qəza nəticəsində atılan zərərli maddələrin sənaye müəssisələrinə vurduğu ziyanın həcmi.
• sığorta obyektinin mahiyyəti.
• qəza nəticəsində atılan zərərli maddələrin həcmi.

380. Sığorta hadisəsinin və itkisinin yaranma ehtimalı dedikdə  nə nəzərdə tutulur:

• sığorta hadisəsinin və itkisinin yaranma vaxtı.
√ ekoloji     riski.
• sığorta hadisəsinin və itkisinin yarandığı hal.
• sığorta hadisəsinin və itkisinin təkrarlanma ehtimalı.
• sığorta hadisəsinin və itkisinin baş verdiyi məkan.

381. Normadan artıq təbiətdən istifadəyə və çirklənməyə görə köçürmələrə daxil deyil:

• sığorta təminatının ödənilməsi üçün ehtiyat fonda köçürmələr;
√ ekoloji sığorta tarifinin həcmi
• sığorta təşkilatının məsrəflərinin ödənilməsi
• sığortaçının normativ gəliri
• sığorta hadisələrinin xəbərdarlıq və qarşısının alınmasının maliyyələşdirilməsi fonduna köçürmələr.

382. Təbiətdən istifadənin idarə olunması üsullarına aid deyil:

√ proqram-məqsəd;
• dövlət məsrəfləri və gəlirləri.
• dövlət məsrəfləri
• dövlət gəlirləri;
• qeyri-fiskal;

383. Təbiətdən istifadənin idarə olunması üsulları:

• büdcə gəlirləri, müəssisə məsrəfləri və fiskal;
• hüquqi təminat və məsrəf.
• fiskal, hüquqi, qeyri-hüquqi;



√ qeyri-fiskal, dövlət gəlirləri və məsrəfləri ilə bağlı;
• gəlir və məsrəflər, hüquqi;

384. Təbiəti mühafizə tədbirlərinin və ekoloji proqramların maliyyələşməsində  rol oynamayanı  göstərin?

√ əhalinin gəlirləri və təqaüdlər
• ekoloji sığorta fondu, bank kreditləri, əhalinin vəsaiti
• büdcədənkənar ərazi ekoloji fondlar.
• müəssisə, təşkilat, şirkətlərin vəsaiti
• müxtəlif səviyyəli büdcələr.

385. ətraf mühitin mühafizəsinin iqtisadi metodlarına aiddir:

•  kreditlər
• dövlətlər arasında müqavilə
√ limitlər sistemi
• çirklənmə səviyyəsi
• maliyyə sistemi

386. Vəsaitin davamlılığı digər maliyyə növlərindən nə ilə fərqlənir?

• vəsaitin azlığı
• vəsaitin başqa məqsədlərə xərclənməsi
• vəsaitin təyinatı üzrə xərclənməsi
√ mənbənin üstünlüyü
• vəsaitin çoxluğu

387. Təbiəti mühafizə tədbirlərinə yönəldilən vəsaitin əsas mənbəyi hesab edilir?

• yerli büdcələr.
• kommersiya bankları.
• müəssisələrin öz vəsaitləri
√ dövlət büdcəsi
• nazirlik və komitələrin vəsaitləri.

388. Ekoloji fondların ümumi gəlirlərində ətraf mühitin çirklənməsinə görə xüsusi çəkisi təşkil edir:

• 65-70 %
• 45-50 %
• 87-90 %
√ 80-85 %
• 55-60 %

389. əhalinin vəsaiti, ictimai təşkilatların könüllü yardımına  hansı fondlar aiddir?

• dövlət büdcəsi.
√ Ətraf mühitin mühafizəsi ictimai fondu
• dünya bankı.
• kommersiya bankı
• vergilər.

390. Vəsaitin davamlılığının  digər maliyyələşmə mənbələrindən üstünlüyü nədir?

• vəsaitin çoxluğu
√ Büdcədən ayrılan olması
• vəsaitin azlığı
• vəsaitin başqa məqsədlərə xərclənməsi.
• vəsaitin təyinatı üzrə xərclənməsi.

391. ətraf mühitin mühafizəsi ictimai fondunun  maliyyələşmə fondları hansıdır?



√ əhalinin vəsaiti, ictimai təşkilatların könüllü yardımı və s.
• vergilər fonduna.
• dövlət büdcəsinə.
• kommersiya bankları fonduna
• dünya bankına.

392. Ekoloji pasport hansı müddətdə etibarlıdır?

• 4 il müddətinə
• 6 ay müddətinə
• 5 il müddətinə
• 3 il müddətinə
√ 1 il müddətinə

393. Transmilli layihələrin maliyyələşdirilməsi ekoloji fondların vəsaitinin istifadəsində necə iştirak edir?

• güzəştli kredit və ssudaların ayrılması.
• kommersiya banklarının təbiəti mühafizə tədbirlərinin reallaşmasına verdiyi ssuda və kreditlərə görə zəmanət durması
• əlavə investisiya resurslarının cəlb olunmasını stimullaşdıran layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirak
• təbiəti mühafizə yönlü məhsulların istehsalı üçün müəssisələrin ilkin kapitalının yaradılmasına vəsait qoyuluşu.
√ ekoloji fondun üstün istiqamətinə uyğun deyil

394. Mineral xammalın daha dərin emalı və saflaşdırılması tədbirləri ekoloji fondun vəzifələrinə uyğundur?

• ətraf mühitin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş elmi-texniki layihələr, proqramların maliyyələşməsi və kreditlərin ayrılması.
√ ekoloji fondların vəzifələrinə aid deyil

• təbiətdən səmərəli istifadənin, ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyaların tətbiqinin iqtisadi maraqlandırılması, ekoloji tərbiyə və təhsilin
inkişafına yardım

• təbiəti mühafizə tədbir və proqramlarına yönəldilən maliyyə resurslarının səfərbər edilməsi.
• əhalinin ekoloji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün proqram və layihələrinin maliyyələşdirilməsi.

395. Aşağıdakılardan hansı ekoloji fondların əsas vəzifələrinə daxil deyil?

• təbiəti mühafizə tədbir və proqramlarına yönəldilən maliyyə resurslarının səfərbər edilməsi.

• təbiətdən səmərəli istifadənin, ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyaların tətbiqinin iqtisadi maraqlandırılması, ekoloji tərbiyə və təhsilin
inkişafına yardım.

• ətraf mühitin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş elmi-texniki layihələr, proqramların maliyyələşməsi və kreditlərin ayrılması.
√ mineral-xammalın daha dərin emalı və saflaşdırma tədbirləri.
• əhalinin ekoloji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün proqram və layihələrinin maliyyələşdirilməsi.

396. Aşağıdakılardan hansı müxtəlif səviyyəli büdcələrin gəlirlərinin formalaşmasında iştirak etmir?

• vergilər.
√ beynəlxalq maliyyə qurumlarının investisiyası.
• respublika büdcəsindən ekoloji-investisiya proqramlarına ayrılan subvensiya.
• respublika büdcəsindən dotasiyalar, subsidiyalar.
• təbii resurslardan istifadəyə, ətraf mühiti çirkləndirməyə görə ödəniş və köçürmələr.

397. Təbiəti mühafizə sahəsindəki fəaliyyətin lisenziyalaşdırılması Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hansı qərarı ilə təsdiq olunmuşdur

• 4 oktyabr 1999-cu il
• 4 oktyabr 2009-cu il
• 4 oktyar 2005 –ci il
√ 4 oktyabr 1997-ci il
• 4 oktyabr 2000-ci il

398. Meşə massivlərində sənaye əhəmiyyətli ağacların doğranması ekoloji fondun investisiya siyasətinin prioritet istiqamətinə aiddir:

• xüsusi qorunan ərazilərin inkişaf və layihələşdirilməsi.



• büdcə xərclərinin çatışmazlığı şəraitində ekoloji maarifləndirmə və təhsil.
• dövlət ekologiya proqramlarının hazırlanması
• təbiətdən istifadənin normativ hüquqi bazasının yaradılması.
√ ekoloji fondun üstün istiqamətinə uyğun deyil

399. Dövlət büdcəsindən dotasiyalar və subsidiyalar hansı mənbələrə daxil deyil?

• müsadirə olunmuş qanunsuz ov və balıqçılıq ləvazimatlarının reallaşmasından əldə olunmuş vəsait.
• təbii resurslardan normadan artıq istifadəyə və səmərəsiz hasilata görə cərimə vəsaitləri.
√ ekoloji fondların formalaşmasına
• zərərli maddələrin ətraf mühitə qəza tullantılarına görə cərimə ödənişləri müəssisə, təşkilat və vətandaşların könüllü ianələri.
• fondun öz vəsaitlərindən əldə olunan divident, faiz, bank depozitlərindən əldə olunan vəsait.

400. Təbii mühitdə itkilərin bərpası,iqtisadi zərərin konpensasiyası və digər tədbirlərin maliyyələşdirilməsi hansı məqsədlə yaradılır?

• cərimə sanksiyalarının tətbiqi üçün.
√ təbiətdən istifadənin idarə olunması
• təbiətdən istifadəyə görə ödənişlərin azaldılması .
• ərazi ekoloji fondlarına aid deyil.
• tullantısız texnologiyanın tətbiqi .

401. Aşağıdakılardan hansı təbiətdən istifadəyə görə kompleks icazəyə aid deyil?

√ təsərrüfat və digər fəaliyyətlərə icazə verən ekoloji tələblər.
• cərimə sanksiyalarının tətbiqi qaydaları və şərtləri.
• ətraf mühitin çirklənməsinə görə ödənişin miqdarı
• təhlükəsiz xidmət və məhsullar.
• istifadəyə verilmiş təbii ehtiyatların saxlanmasının və     mühafizəsinin təşkili

402. Qeyri-fiskal üsullara aiddir:

• təbiətdən istifadənin lisenziyalaşdırılması;
• ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi;
• ətraf mühitin çirklənməsinə görə vergi və cərimələr.
• özəl təsərrüfat təşəbbüslərinin stimullaşdırılması və ekoloji siyasət;
√ təbiəti mühafizə şərtlərinin tətbiqi və hüquqi şəraitin dəyişməsi;

403. Təbiətdən istifadənin idarə olunmasının birbaşa inzibati tənzimlənməsinə aiddir:

• tullantıların atılma miqdarının müəyyənləşdirilməsi;
• doğru cavab yoxdur.
• təbiəti mühafizənin idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi;
• ətraf mühitin çirklənmə həddi;
√ hər mənbə üçün tullantıların limit həddi;

404. Məhsul satışından əldə edilən gəlirlər,norma daxilində və normadan artıq çirklənməyə görə ödənişlər hansı fondun hesabına yaranır?

• təbiəti mühafizə obyekti və avadanlıqları üzrə amortizasiya (aşınma) köçurmələri.
• müəssisənin ekoloji fondunun bankda saxlanmasına görə depozit faizi, müəssisənin gəlirləri.
• dövlət və kommersiya banklarının kreditləri.
• məqsədli subsidiyalar, dotasiyalar, təbiəti mühafizə tədbirlərinə yönəlmiş kreditlər.
√ müəssisələrin ekoloji fondları

405. Təbii resurslardan istifadəyə görə ödənişin növünə daxildir:

• bitkilərin müxtəlifliyi
√ meşə gəlirləri
• ağacın emalı
• potensial ehtiyatlar
• iqlim göstəriciləri



406. Təbiəti mühafizə tədbirlərinin maliyyələşməsi hansı vəsaitin hesabına ola bilər?

√ bank kreditləri
• fond sistemi
• yüksək faizli kreditlər
• subsidiyalar
• limit sistemi

407. Təbiəti mühafizə tədbirlərinin maliyyələşməsi hansı vəsaitin hesabınadır?

• cərimələrin
• müxtəlif tədbirlərin
• yerli büdcələrin
• vəsait ayrılmır.
√ büdcədənkənar ərazi ekoloji fondların

408. Ekoloji fondlar formalaşma mənbələri hansıdır?

• ekologiya proqramlarının tərtibi
• kredit faizləri
• dotasiyalar
√ təsərrüfat fəaliyyətinin gəlirləri
• xarici investisiyalar

409.  İnkişaf etmiş ölkələrdə təbii mühitin çirklənməsi ilə mübarizəyə ümumi milli məhsulun necə faizi yönəldilir?

• 5 faizi
• 20 faizi
√ 3% qədəri
• 6% qədəri
• 10 faizi

410. Müəssisənin ekoloji fondunun vəsaitləri hansı istiqamətlərdə xərclənmir?

• təbiəti mühafizə işlərinə.
√ su mənbələrinin bioloji resurslarının artırılmasına.
• müəssisənin əsas istehsal proseslərinin texnoloji rekonstruksiyasının maliyyələşməsinə.
• vəsaitin sərbəst hissəsinin başqa təsərrüfat məqsədlərinə xərclənməsinə və ya bankda depozit hesabda saxlanmasına.
• başqa müəssisələrdə kompensasiya hesablaşmasının aparılmasına.

411. Xarici bankların investisiyaları bu fondların formalaşma mənbələrinə daxil deyil:

• çirklənməyə görə ödənişlər, ekoloji vergi və cərimələr.
• təşkilat, müəssisələr, vətandaşlar regional ekoloji fonda könüllü surətdə vəsait      köçürmələr.
√ ərazi regional ekoloji fondlarının.
• regional ekoloji fond ərazidə öz istiqrazlarını yaya bilər.
• regional ekoloji fondlardan respublika ekoloji fonduna köçürmələr .

412. Ekoloji fondun neçə faizi yerli əhəmiyyətli təbiəti mühafizə tədbirlərinə yönəldilir?

√ 60 faizi
• 20 faizi
• 10-15 faizi
• 15-20 faizi
• 40 faizi

413. Ekoloji menecment sisteminin elementlərinə aid deyil:

• ekoloji siyasət;



• fəaliyyətin təşkili və reallaşdırılması;
• fəaliyyətin nəticələrinin təhlili və yenidən baxılma;
√ fəaliyyətin auditi və nəzarət sisteminin tətbiqi.
• təbiətdən istifadə fəaliyyətinin planlaşdırılması;

414. Ekoloji menecmentdə işçi heyətinin idarə olunması yollarından deyil:

√ işçilərin attestasiyası;
• işçilərin məlumatlandırılması;
• işçilərin ekoloji maarifləndirilməsi;
• işçilərin fövqəladə vəziyyətdə fəaliyyətə hazırlanması.
• işçilərin motivizasiya edilməsi;

415. Ekoloji menecmentin əsasına aid deyil:

• ekoloji balans və nəzarət;
• ətraf mühitin keyfiyyətinin idarə olunması;
√ ekoloji planlaşdırma və proqnozlaşdırma;
• doğru cavab yoxdur.
• ekoloji uçot və audit;

416. Ekoloji menecmentin məqsədi nədən ibarətdir ?

√ idarəetmədə iqtisadi və ekoloji maraqları təmin etmək və təhlükəsiz əmək şəraiti yaratmaqdır;
• hüquqi və fiziki şəxslərin təbiətdən istifadə fəaliyyətində hüquqlarını təmin etməkdir;
• təbiəti mühafizə problemlərinin həlli üçün menecmentdən istifadə maraqlarını artırmaqdır;
• müəssisə və təşkilatlarda təbiəti mühafizə fəaliyyətini yaxşılaşdırmaqdır.
• təbiətdən səmərəli istifadə və resurs qoruyucu fəaliyyətdə beynəlxalq və milli aktların tələblərinə əməl etməkdir;

417. Ekoloji qəza və fəlakətlərin sayının artması nə ilə nəticələnir?

• mənfəət artır
√ iqtisadi zərər artır
• sosial vəziyyət yaxşılaşır
• əmlak korlanır
• sığorta halları azalır

418. Subsidiyalar və limitlər ətraf mühitin mühafizəsinin hansı göstəricilərinə aiddir?

• inzibati;
• komplekslilik  ;
√ iqtisadi
• proqnozlaşdırma;
• hüquqi

419. ətraf mühitin mühafizəsinin iqtisadi metodlarına aid olanı göstərin:

• komplekslilik və qanunçuluq;
• plan və proqnozlaşma;
• informativ və inzibati;
• hüquq və qanunçuluq.
√ subsidiyalar və limitlər;

420. ətraf mühitin mühafizəsinin iqtisadi metodlarına aiddir:

• komplekslilik və qanunçuluq;
• plan və proqnozlaşma;
• informativ və inzibati;
• hüquqi və qanunçuluq.
√ subsidiyalar və limitlər;



421. Məhsul satışından əldə edilən gəlirlər,norma daxilində və normadan artıq çirklənməyə görə ödənişlər hansı fondun hesabına yaranır?

• təbiəti mühafizə obyekti və avadanlıqları üzrə amortizasiya (aşınma) köçurmələri.
• məqsədli subsidiyalar, dotasiyalar, təbiəti mühafizə tədbirlərinə yönəlmiş kreditlər.
• dövlət və kommersiya banklarının kreditləri.
• müəssisənin ekoloji fondunun bankda saxlanmasına görə depozit faizi, müəssisənin gəlirləri
√ müəssisələrin ekoloji fondları

422. Büdcədənkənar ərazi ekoloji fondlarına daxil deyil:

• respublika büdcəsindən ayırmalar.
• meşələrin mühafizəsi və bərpası fondlarına aiddir.
• su obyektlərinin bərpası və mühafizəsi fonduna aiddir.
√ cavabların hamısı doğrudur.
• mineral-xammal bazasının bərpası fonduna aiddir.

423. Aşağıdakılardan hansı təbiəti mühafizə tədbirlərinin və ekoloji proqramların maliyyələşmə rolu oynamır?

√ əhalinin gəlirləri və təqaüdlər.
• müəssisə, təşkilat, şirkətlərin vəsaiti.
• büdcədənkənar ərazi ekoloji fondlar.
• ekoloji sığorta fondu, bank kreditləri, əhalinin vəsaiti.
• müxtəlif səviyyəli büdcələr.

424. Aşağıdakılardan hansı bazar iqtisadiyyatı üçün xarakterikdir?

• təbiəti mühafizə tədbirlərinin maddi-texniki təminatı.
• təbiəti tmühafizə tədbirlərinin ideoloji təminatı.
• təbiəti mühafizə tədbirlərinin demoqrafik təminatı.
• cavabların hamısı doğrudur.
√ təbiəti mühafizə tədbirlərinin maliyyə təminatı.

425. Ekoloji fondların formalaşma mənbələrinə daxil deyil:

√ dövlət büdcəsindən dotasiyalar və subsidiyalar.
• fondun öz vəsaitlərindən əldə olunan divident, faiz, bank depozitlərindən əldə olunan vəsait.
• müsadirə olunmuş qanunsuz ov və balıqçılıq ləvazimatlarının reallaşmasından əldə olunmuş vəsait.
• təbii resurslardan normadan artıq istifadəyə və səmərəsiz hasilata görə cərimə vəsaitləri.
• zərərli maddələrin ətraf mühitə qəza tullantılarına görə cərimə ödənişləri müəssisə, təşkilat və vətandaşların könüllü ianələri.

426. Büdcədənkənar ekoloji fondların yaradılmasında əsas məqsəd nədir?

• təbiətdən istifadəyə görə ödənişlərin azaldılması .
• cərimə sanksiyalarının tətbiqi üçün
• təbiətdən istifadənin idarə olunması .
√ təbii mühitdə itkilərin bərpası, iqtisadi zərərin kompensasiyası  və digər tədbirlərin maliyyələşdirilməsi .
• tullantısız texnologiyanın tətbiqi .

427. Müəssisələrə verilən dövlət yardımı nədir

√ Subsidiya
• Xüsusi vəsaitlərdir
• Bank yatırımlarıdır
• Kreditlərdir
• Güzəştlər

428. Təbiətdən istifadənin və təbiəti mühafizəsinin idarə olunması mexanizmləri özündə bərabərləşdirir:

• vergilər;



• limitlər, lisenziya, parent.
• stimullaşdırma, qeyri-hüquqi, sosial;
• subsidiya, ssuda, iqtisadi;
√ hüquqi, iqtisadi, inzibati;

429. Dövlət məsrəfləri ilə bağlı üsullardan deyil:

• ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinin dövlət maliyyələşdirilməsi;
• məqsədli təbiəti mühafizə investisiyaları;
• əhalinin ekoloji yönümlü məşğuliyyətinin təmini;
• ekoloji yönümlü özəl təsərrüfat təşəbbüslərinin stimullaşdırılması;
√ lisenziyaların verilməsi və ekoloji təmiz məhsul istehsalına subsidiyaların nəzərdə tutulması.

430. Dövlət gəlirləri ilə əlaqədar üsullardandır:

• icbari təbiəti mühafizə şərtlərinin tətbiqi;
• doğru cavab yoxdur.
√ təbiətdən istifadənin lisenziyalaşdırılması və çirklənməyə görə vergilər;
• ekoloji təmiz məhsul istehsalı müəssisələrinə güzəştlər;
• təbiətdən səmərəli istifadəyə görə güzəştli kreditlərin verilməsi;

431. ətraf mühitin keyfiyyətinin idarə olunmasına aid deyil:

• subsidiyalar;
√ qrantların verilməsi.
• ətraf mühiti çirkləndirən məhsullara əlavə vergi;
• məqsədli subsidiyalar;
• vergi güzəştləri;

432. Ekoloji fondların formalaşma mənbələrinə daxil deyil:

• təbii resurslardan normadan artıq istifadəyə və səmərəsiz hasilata görə cərimə vəsaitləri.
√ dövlət büdcəsindən dotasiyalar və subsidiyalar.
• zərərli maddələrin ətraf mühitə qəza tullantılarına görə cərimə ödənişləri müəssisə, təşkilat və vətandaşların könüllü ianələri.
• müsadirə olunmuş qanunsuz ov və balıqçılıq ləvazimatlarının reallaşmasından əldə olunmuş vəsait.
• fondun öz vəsaitlərindən əldə olunan divident, faiz, bank depozitlərindən əldə olunan vəsait.

433. əhalinin gəlir və təqaüdlərinin təbiəti mühafizə tədbirlərində və ekoloji proqramların maliyyələşməsində nə kimi rolu vardır?

• büdcədənkənar ərazi ekoloji fondlar.
• ekoloji sığorta fondu, bank kreditləri, əhalinin vəsaiti.
• müəssisə, təşkilat, şirkətlərin vəsaiti.
√ maliyyələşmədə rolu yoxdur
• müxtəlif səviyyəli büdcələr

434.   Bazar iqtisadiyyatı nə   ilə xarakterikdir?

• cavabların hamısı doğrudur
• təbiəti tmühafizə tədbirlərinin maddi-texniki təminatı.
√ Təbiəti mühafizə tədbirlərinin maliyə təminatı
• təbiəti mühafizə tədbirlərinin demoqrafik təminatı
• təbiəti tmühafizə tədbirlərinin ideoloji təminatı.

435. Ekoloji fondların formalaşma  mənbələrinə daxil deyil:

• təbii resurslardan normadan artıq istifadəyə və səmərəsiz hasilata görə cərimə vəsaitlərinə
√ dövlət büdcəsindən dotasiyalar və subsidiyalar.
• zərərli maddələrin ətraf mühitə qəza tullantılarına görə cərimə ödənişləri müəssisə, təşkilat və vətandaşların könüllü ianələrə.
• fondun öz vəsaitlərindən əldə olunan divident, faiz, bank depozitlərindən əldə olunan vəsait.
• müsadirə olunmuş qanunsuz ov və balıqçılıq ləvazimatlarının reallaşmasından əldə olunmuş vəsaitə.



436. Ekoloji fondların investisiya siyasətinin prioritet istiqamətlərinə aid deyil:

• büdcə xərclərinin çatışmazlığı şəraitində ekoloji maarifləndirmə və təhsil.
• dövlət ekologiya proqramlarının hazırlanması.
• təbiətdən istifadənin normativ hüquqi bazasının yaradılması.
√ meşələrdə məcburi kəsimin aparılması
• xüsusi qorunan ərazilərin inkişaf və layihələşdirilməsi.

437. Təbii mühitdə itkilərin bərpası, iqtisadi zərərin kompensasiyası və digər tədbirlərin maliyyələşdirilməsi nəyin hesabına baş verir ?

√ Büdcədənkənar ekoloji fondları.
• təbiətdən istifadəyə görə ödənişlərin azaldılması .
• tullantısız texnologiyanın tətbiqi .
• cərimə sanksiyalarının tətbiqi.
• təbiətdən istifadənin idarə olunması .

438. Sudan istifadə həcminə görə vergilər ondan istifadəyə görə ödəniş formalarının uyğunluğu:

•  Su vergisi
• Doğru cavab yoxdur.
√ istifadəyə görə ödəniş formalarından deyil
• Su obyektlərin mühafizəsi və bərpasına görə ödəniş
• Sudan istifadəyə görə lisenziya haqqları.

439. Aşağıdakılardan təbii ehtiyatlardan istifadəyə görə ödənişlərin üsullarına aid olmayan hansıdır?

• Məsrəf.
• Təkrar istehsal və ya bərpa
√ axtarışlar
• Doğru cavab yoxdur
• Renta

440. Müasir idarəetmə sferasına daxildir

• plan və proqnozlara əsaslanmaq
• Yeni texnikaya yiyələnmək
• Bank, kredit sistemini qurmaq
• Yeni kadrlar hazırlamaq
√ sağlam düşüncə və sadə həqiqətlərə əsaslanmaq

441. Çirklənməyə görə ödənişlərin hesablanması metodikasına aid deyil

√ istifadə miqyasına görə
• ödənişin inqrediyentə görə təyini
• vahid metodun tətbiqi
• regional xüsusiyyətlərə görə
• tədbirlərin stimullaşdırılması

442. Atmosferin çirklənməsinə görə ödənişlər təbii resurslardan istifadəyə görə ödənişə aid edilir?

• Yerin təkindən istifadəyə görə ödəniş.
• Meşə gəlirləri.
• Sənaye müəssisələri tərəfindən sudan istifadəyə görə ödəniş
√ aid edilmir
• Mineral-xammal bazasının bərpasına görə ödənişlər.

443. ətraf mühitin çirklənməsinə görə ödənişlərin perspektivlərinə aiddir:

• tullanılan izn həddi



• köçürülmə ödənişləri
√ hərbi əməliyyatlar
• bazar mexanizmlərinin tətbiqi
• ödənişin indeksasiyası

444. Çirkləndirici müəssisələrin ümumdünya və ya regional əhəmiyyətli olması hansı iqtisadi tədbirlərin keçirilməsinə şərait yaradır

• girov sisteminin
• ssudaların
• inzibati vergilər
• şərait yaratmır.
√ qrantların

445. Ekoloji fondlar formalaşma mənbələri hansıdır?

• ekologiya proqramlarının tərtibi
• kredit faizləri
• dotasiyalar
√ təsərrüfat fəaliyyətinin gəlirləri
• xarici investisiyalar

446. İnkişaf etmiş ölkələrdə təbii mühitin çirklənməsi ilə mübarizəyə ümumi milli məhsulun necə faizi yönəldilir?

• 5 faizi
• 20 faizi
√ 3% qədəri
• 6% qədəri
• 10 faizi

447. Təbiəti mühafizə tədbirlərinin maliyyələşməsi hansı vəsaitin hesabınadır?

• cərimələrin
• müxtəlif tədbirlərin
• yerli büdcələrin
• vəsait ayrılmır.
√ büdcədənkənar ərazi ekoloji fondların

448. Təbiəti mühafizə tədbirlərinin maliyyələşməsi hansı vəsaitin hesabına ola bilər?

√ bank kreditləri
• fond sistemi
• yüksək fazli kreditlər
• subsidiyalar
• limit sistemi

449. Ekoloji fondun neçə % - i yerli əhəmiyyətli təbiəti mühafizə tədbirlərinə yönəldilir?

√   60 faizi
• 20 faizi
• 10-15 faizi
• 15-20 faizi
• 40 faizi

450. İnkişaf etmiş ölkələrdə müxanizmlərin neçə %-i subsidiyalardan ibarətdir

• 50%
• 10%
√ 25 %
• 45 %
• 30%



451. Yumşaq ekoloji ssudalar nə üçün verilir

• biznes qurmaq üçün
• Monitorinqlərin keçirilməsi üçün
• Bank faizləri üçün
• Verilmir
√ təbiəti mühafizə tədbirləri üçün

452. Avadanlığı icarəyə götürənin özü əmlakı başqasına icarəyə verirsə,bu hansı lizinqdir?

• avadanlığı icarəyə götürənin özü əmlakı başqasına satır.
• avadanlığın sahibi onu maliyyə şirkətinə satır.
• avadanlığın sahibi onu istehsalçı şirkətə satır.
• avadanlığın sahibi onu girov qoyur.
√ avadanlığı icarəyə götürənin özü əmlakı başqasına icarəyə verir.

453. Ekoloji fondların yaranma mənbələrinə aid deyil:

• könülü keçirmələr
√ təbii obyektlərin qorunmasına görə ödənişlər
• çirklənməyə görə ödənişlər
• tullantıların yerləşməsinə görə ödənişlər
• ekoloji zərərin ödənilməsinə görə ödənişlər

454. Maliyyə lizinqində avadanlıqlar neçə il müddətinə icarəyə verilir?

• 2-3-5 il
• 5-7 il
• 10-15 il
√ 5-10-20 il
• 3-5-6 il

455. ətraf mühitin mühafizəsinin iqtisadi metodlarına aiddir:

• kreditlər
• çirklənmə səviyyəsi
√ limitlər sistemi
• dövlətlər arasında müqavilə
• maliyyə sistemi

456. Ekoloji menecmentin sahəsinə daxildir

√ strateji menecment
• Dəyişən menecment
• Adi menecment
• Xüsusi menecment
• Təbii menecment

457. Aşağıdakılardan hansı ekoloji fondların əsas vəzifələrinə daxil deyil?

• ətraf mühitin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş elmi-texniki layihələr, proqramların maliyyələşməsi və kreditlərin ayrılması.
• əhalinin ekoloji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün proqram və layihələrinin maliyyələşdirilməsi.
• təbiəti mühafizə tədbir və proqramlarına yönəldilən maliyyə resurslarının səfərbər edilməsi.

• təbiətdən səmərəli istifadənin, ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyaların tətbiqinin iqtisadi maraqlandırılması, ekoloji tərbiyə və təhsilin
inkişafına yardım.

√ mineral-xammalın daha dərin emalı və saflaşdırma tədbirləri.

458. Müəssisələrin ekoloji fondları hansı mənbələr hesabına yaranır:



• təbiəti mühafizə obyekti və avadanlıqları üzrə amortizasiya (aşınma) köçurmələri.
• məqsədli subsidiyalar, dotasiyalar, təbiəti mühafizə tədbirlərinə yönəlmiş kreditlər.
• dövlət və kommersiya banklarının kreditləri.
• müəssisənin ekoloji fondunun bankda saxlanmasına görə depozit faizi, müəssisənin gəlirləri.

√ məhsul satışından əldə edilən gəlirlər, norma daxilində çirklənməyə görə ödənişlər və normadan artıq çirklənməyə görə cərimə
ödənişləri.

459. Aşağıdakılardan hansı müxtəlif səviyyəli büdcələrin gəlirlərinin formalaşmasında iştirak etmir?

• vergilər.
• respublika büdcəsindən dotasiyalar, subsidiyalar.
• respublika büdcəsindən ekoloji-investisiya proqramlarına ayrılan subvensiya.
√ beynəlxalq maliyyə qurumlarının investisiyası.
• təbii resurslardan istifadəyə, ətraf mühiti çirkləndirməyə görə ödəniş və köçürmələr.

460. İnkişaf etmiş ölkələrdə müxanizmlərin neçə %-i subsidiyalardan ibarətdir

• 50%
• 10%
√ 25 %
• 45 %
• 30%

461. Ekoloji fondların investisiya siyasətinin prioritet (üstün) istiqamətlərinə aid deyil:

• dövlət ekologiya proqramlarının hazırlanmasına.
√ meşələrdə məcburi kəsimin aparılması.
• xüsusi qorunan ərazilərin inkişaf və layihələşdirilməsinə.
• büdcə xərclərinin çatışmazlığı şəraitində ekoloji maarifləndirmə və təhsilə.
• təbiətdən istifadənin normativ hüquqi bazasının yaradılmasına.

462. ətraf mühitin mühafizəsinin iqtisadi metodlarına aiddir:

• komplekslilik və qanunçuluq;
• plan və proqnozlaşma;
• informativ və inzibati;
• hüquqi və qanunçuluq.
√ subsidiyalar və limitlər;

463. Ekoloji tənzimləmədə iqtisadi mexanizmlər ilk növbədə nələrə qiymət qoyulması ilə bağlıdır?

• istehsal sahələrinə
• iqlim şəraitinə
• təbii şəraitə
• əmək ehtiyatlarına
√ təbii ehtiyatlara

464. Ödənişlilik prinsipi təbiətdən istifadənin hansı göstəricisinə aiddir?

• qanunçuluq;
• planlaşdırma;
• uyğunluq
√ tənzimləmə prinsipinə
• öncüllük

465. Subsidiyalar və limitlər ətraf mühitin mühafizəsinin hansı göstəricilərinə aiddir?

• komplekslilik və qanunçuluq;
• plan və proqnozlaşma;
• informativ və inzibati;



• hüquqi və qanunçuluq
√ iqtisadi metodlarına

466. ətraf mühitin tənzimlənmə prinsiplərinə aid deyil:

• qanunçuluğuna;
• planlaşdırmasına;
• uyğunluğuna;
√ ödənişlilik.
• öncüllüyünə;

467. Təbiətdən istifadənin tənzimlənmə prinsiplərinə aid deyil:

• qanunçuluq;
• planlaşdırma;
• uyğunluq;
√ ödənişlilik.
• öncüllük;

468. Ekoloji fondların əsas vəzifələrinə daxil  olmayanı göstərin ?

•  ətraf mühitin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş elmi-texniki layihələr, proqramların maliyyələşməsi və kreditlərin
ayrılmasına.

• əhalinin ekoloji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün proqram və layihələrinin maliyyələşdirilməsinə.
• təbiəti mühafizə tədbir və proqramlarına yönəldilən maliyyə resurslarının səfərbər edilməsinə.

• təbiətdən səmərəli istifadənin, ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyaların tətbiqinin iqtisadi maraqlandırılması, ekoloji tərbiyə və təhsilin
inkişafına yardımına.

√ mineral-xammalın daha dərin emalı və saflaşdırma tədbirləri.

469. Aşağıdakılardan hansı təbiəti mühafizə tədbirlərinə yönəldilən vəsaitin əsas mənbəyi hesab edilir?

• yerli büdcələr.
• dövlət büdcəsi
• müəssisələrin öz vəsaitləri
• dövlət büdcəsi
• dövlət bankları.
• nazirlik və komitələrin vəsaitləri.

470. Su mənbələrinin bioloji resurslarının artırılması müəssisənin ekoloji fondundan hansı vəsaiti tələb edir?

• təbiəti mühafizə işlərinə
• vəsaitin sərbəst hissəsinin başqa təsərrüfat məqsədlərinə xərclənməsinə və ya bankda  depozit hesabda saxlanmasına
• müəssisənin əsas istehsal proseslərinin texnoloji rekonstruksiyasının maliyyələşməsinə.
√ bu sahəyə ekoloji fondun vəsaiti xərclənmir
• başqa müəssisələrdə kompensasiya hesablaşmasının aparılmasına.

471. Müəssisənin ekoloji fondunun vəsaitləri hansı istiqamətlərdə xərclənmir?

• təbiəti mühafizə işlərinin aparılması.
• vəsaitin sərbəst hissəsinin başqa təsərrüfat məqsədlərinə xərclənməsinə və ya bankda depozit hesabda saxlanmasını.
• mənbələrinin bioloji resurslarının artırılmasına.
√ başqa müəssisələrdə kompensasiya hesablaşmasının aparılmasını.
• müəssisənin əsas istehsal proseslərinin texnoloji rekonstruksiyasının maliyyələşməsini.

472. Aşağıdakılardan hansı təbiəti mühafizə tədbirlərinin və ekoloji proqramların maliyyələşmə rolu oynamır?

√ əhalinin gəlirləri və təqaüdlər
• səviyyəli büdcələr.
• ekoloji sığorta fondu, bank kreditləri, əhalinin vəsaiti.
• büdcədənkənar ərazi ekoloji fondlar.



• müəssisə, təşkilat, şirkətlərin vəsaiti

473. İnkişaf etmiş ölkələrdə təbiətin mühafizə tədbirlərinə ümumi Milli məhsulun (ÜMM) neçə faizi həcmində vəsait yönəldilir?

• 4 %
√ 3 %
• 5 %
• 8 %
• 2 %

474. Müəssisənin ekoloji fondunun vəsaitləri hansı istiqamətlərdə xərclənmir?

√ başqa müəssisələrdə kompensasiya hesablaşmasının aparılmasına.
• təbiəti mühafizə işlərinə.
• su mənbələrinin bioloji resurslarının artırılmasına.
• müəssisənin əsas istehsal proseslərinin texnoloji rekonstruksiyasının maliyyələşməsinə.
• vəsaitin sərbəst hissəsinin başqa təsərrüfat məqsədlərinə xərclənməsinə və ya bankda depozit hesabda saxlanmasına.

475. Büdcədənkənar ərazi ekoloji fondlarına daxil deyil:

√ respublika büdcəsindən ayırmalar.
• su obyektlərinin bərpası və mühafizəsi fondu.
• meşələrin mühafizəsi və bərpası fondları.
• mineral-xammal bazasının bərpası fondu.
• cavabların hamısı doğrudur.

476. Aşağıdakılardan hansı təbiəti mühafizə tədbirlərinin və ekoloji proqramların maliyyələşmə rolu oynamır?

√ əhalinin gəlirləri və təqaüdlər.
• müxtəlif səviyyəli büdcələr.
• ekoloji sığorta fondu, bank kreditləri, əhalinin vəsaiti.
• büdcədənkənar ərazi ekoloji fondlar.
• müəssisə, təşkilat, şirkətlərin vəsaiti.

477. Su mənbələrinin bioloji resurslarının artırılması müəssisənin ekoloji fondundan hansı vəsaiti tələb edir?

• başqa müəssisələrdə kompensasiya hesablaşmasının aparılmasına.
• vəsaitin sərbəst hissəsinin başqa təsərrüfat məqsədlərinə xərclənməsinə və ya bankda  depozit hesabda saxlanmasına
• müəssisənin əsas istehsal proseslərinin texnoloji rekonstruksiyasının maliyyələşməsinə.
• təbiəti mühafizə işlərinə
√ bu sahəyə ekoloji fondun vəsaiti xərclənmir

478. Aşağıdakılardan hansı bazar iqtisadiyyatı üçün xarakterikdir?

√ təbiəti mühafizə tədbirlərinin maliyyə təminatı.
• təbiəti mühafizə tədbirlərinin maddi-texniki təminatı.
• təbiəti mühafizə tədbirlərinin demoqrafik təminatı.
• cavabların hamısı doğrudur.
• təbiəti mühafizə tədbirlərinin ideoloji təminatı.

479. Təbiətdə mühafizədə tənzimləmə üsulları içərisində hansı daha çox tətbiq olunur?

• daimi
• bioloji
• xüsusi
• müvəqqəti
√ birbaşa

480. Dövlət büdcəsindən dotasiyalar və subsidiyalar hansı mənbələrə daxil deyil?



√ ekoloji fondların formalaşmasına
• zərərli maddələrin ətraf mühitə qəza tullantılarına görə cərimə ödənişləri müəssisə, təşkilat və vətandaşların könüllü ianələri.
• təbii resurslardan normadan artıq istifadəyə və səmərəsiz hasilata görə cərimə vəsaitləri.
• müsadirə olunmuş qanunsuz ov və balıqçılıq ləvazimatlarının reallaşmasından əldə olunmuş vəsait.
• fondun öz vəsaitlərindən əldə olunan divident, faiz, bank depozitlərindən əldə olunan vəsait.

481. Təbii mühitlə itkilərin bərpası,iqtisadi zərərin konpensasiyası və digər tədbirlərin maliyyələşdirilməsi hansı məqsədlə yaradılır?

• təbiətdən istifadəyə görə ödənişlərin azaldılması .
√ ərazi ekoloji fondlarına aid deyil.
• təbiətdən istifadənin idarə olunması
• cərimə sanksiyalarının tətbiqi üçün.
• tullantısız texnologiyanın tətbiqi

482. Respublika büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir:

• zərərli maddələrin su obyektlərinə axıdılmasının qarşısının alınmasının vəsaiti hesabına.
√ ancaq dövlət proqramları tərkibinə daxil olmuş mühafizə tədbirləri.
• təbiəti mühafizə işlərinin vəsaiti.
• müəssisənin əsas istehsal proseslərinin vəsaiti.
• zərərli maddələrin atmosferə atılmasının aradan qaldırılması hesabına

483. Meşə massivlərində sənaye əhəmiyyətli ağacların doğranması ekoloji fondun investisiya siyasətinin prioritet istiqamətinə aiddir:

• büdcə xərclərinin çatışmazlığı şəraitində ekoloji maarifləndirmə və təhsil.
• təbiətdən istifadənin normativ hüquqi bazasının yaradılması.
• dövlət ekologiya proqramlarının hazırlanması
√ ekoloji fondun üstün istiqamətinə uyğun deyil
• xüsusi qorunan ərazilərin inkişaf və layihələşdirilməsi.

484. Respublika büdcəsindən ayırmalar büdcədənkənar ərazi ekoloji fondlara daxil edilirmi?

• su obyektlərinin bərpası və mühafizəsi fondu.
• cavabların hamısı doğrudur
√ ərazi ekoloji fondlarına aid deyil
• mineral-xammal bazasının bərpası fondu.
• meşələrin mühafizəsi və bərpası fondları.

485. Transmilli layihələrin maliyyələşdirilməsi ekoloji fondların vəsaitinin istifadəsində necə iştirak edir?

• güzəştli kredit və ssudaların ayrılması.
√ ekoloji fondun üstün istiqamətinə uyğun deyil
• kommersiya banklarının təbiəti mühafizə tədbirlərinin reallaşmasına verdiyi ssuda və kreditlərə görə zəmanət durması
• əlavə investisiya resurslarının cəlb olunmasını stimullaşdıran layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirak
• təbiəti mühafizə yönlü məhsulların istehsalı üçün müəssisələrin ilkin kapitalının yaradılmasına vəsait qoyuluşu.

486. Mineral xammalın daha dərin emalı və saflaşdırılması tədbirləri ekoloji fondun vəzifələrinə uyğundurmu ?

• ətraf mühitin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş elmi-texniki layihələr, proqramların maliyyələşməsi və kreditlərin ayrılması.

• təbiətdən səmərəli istifadənin, ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyaların tətbiqinin iqtisadi maraqlandırılması, ekoloji tərbiyə və təhsilin
inkişafına yardım

• təbiəti mühafizə tədbir və proqramlarına yönəldilən maliyyə resurslarının səfərbər edilməsi.
• əhalinin ekoloji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün proqram və layihələrinin maliyyələşdirilməsi.
√ ekoloji fondların vəzifələrinə aid deyil

487. Respublika büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir:

• zərərli maddələrin su obyektlərinə axıdılmasının qarşısının alınması.
√ ancaq dövlət proqramları tərkibinə daxil olmuş mühafizə tədbirləri.
• təbiəti mühafizə işləri.



• müəssisənin əsas istehsal proseslərinin texnoloji rekonstruksiyası.
• zərərli maddələrin atmosferə atılmasının məhdudlaşdırılması.

488. Ekoloji fondların vəsaitlərinin istifadəsinə daxil olmayanı göstərin:

• kommersiya banklarının təbiəti mühafizə tədbirlərinin reallaşmasına verdiyi ssuda və kreditlərə görə zəmanət durması.
• əlavə investisiya resurslarının cəlb olunmasını stimullaşdıran layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirak.
• təbiəti mühafizə yönlü məhsulların istehsalı üçün müəssisələrin ilkin kapitalının yaradılmasına vəsait qoyuluşu.
• güzəştli kredit və ssudaların ayrılması.
√ transmilli layihələrin maliyyələşdirilməsi.

489. Təbiəti idarəetmənin mexanizminin ilk hazırlandığı dövlətlər

√ ABŞ, Yaponiya, Qərbi Avropa ölkələri
• Şərqi Avropa ölkələriə
• Cənub – Şərqi Asiya ölkələri
• İngiltərə, Fransa, Kanada
• ABŞ, SSRİ

490. Tİ-nin və ətraf mühitin mühafizəsinin idarə olunması üsullarına aiddir

• inzibati üsul
• iqtisadi üsul
√ qeyri-fiskal üsullar
• vergi –güzəştləri üsulu
• ekoloji-normativ üsul

491. I qrup ölkələrdə təbiəti mühafizə tədbirlərinə ümumi Milli məhsulun neçə faizi həcmində vəsait yönəldilir?

• 6%
√ 3%
• 1,5%
• 2%
• 4%

492. Aşağıdakı cavablardan hansı  icarədar-lizinqin  mahiyyətini ifadə edir?

• icarədar-lizinq.
• avadanlığın sahibi onu istehsalçı şirkətə satır.
• avadanlığın sahibi onu girov qoyur.
• avadanlığın sahibi onu maliyyə şirkətinə satır.
√ avadanlığı icarəyə verir

493. Aşağıdakı təbiəti muhafizə fəaliyyət növləri lisenziayalaşdırılır

• qida məhsullarından istifadə
• Mühafizə sənədlərinin reallaşdırılması
√ yeraltı sərvətlərdən istifadə
• istehlak mallarından istifadə
• Bazar qiymətlərinin müəyyən edilməsi

494. Təbiətdərin istifadəyə görə lisennziyaların verilməsinə aid edilir

√ xüsusi icazə sənədləri
• Dövlətin yardımı
• Biosferin qorunması
• Təbiəti mühafizəyə ayrılan vəsait
• Insanların könüllü yardım

495. Müəssisələrə verilən dövlət yardımı nədir ?



• Xüsusi vəsaitlərdir
• Bank yatırımlarıdır
• Güzəştlər
√ Subsidiya
• Kreditlərdir

496. Ekoloji auditorun xidməti hansı sahələrə ayrılır?

√ müqavilə tələb edən və etməyən
• müəssisədə vəziyyətin təhlili
• audit siyasətinin öyrənilməsi
• ilkin və yekun xidmətlər
• istehsalın səmərəli təşkili

497. Ekoloji audit hansı sahələrdə aparılmır?

• dövlət idarələri.
√ sosial müdafiə təşkilatları.
• bələdiyyələr
• regionlar
• transmilli korporasiyalar

498.
Təbii resurslarin istifadəsi və bərpası üzrə hesabatların düzgün tərtib edilməsi də daxil olmaqla təbiətdən istifadəci tərəfindən ekoloji
tələblərin ətraf mühitin mühafizəsi normalarının və qaydalarının gözlənilməsi məqsədi ilə onların təsərrüfat və digər fəaliyyətinin
yoxlanılmasına nə deyilir?

• ekoloji menecment
• audit
• menecment
• ekoloji monitorinq
√ ekoloji audit

499. Ekoloji audit nəyə deyilir?

√
təbii resurslardan istifadəsi və bərpası üzrə hesabatların düzgün tərtib edilməsi də daxil olmaqla təbiətdən istifadəçi tərəfindən ekoloji
tələblərin ətraf mühitin mühazirəsi normalarının və qaydalarının gözlənilməsi məqsədi ilə onların təsərrüfat və digər fəaliyyətinin
yoxlanılmasına.

• norma və qaydaların gözlənilməməsə məqsədi ilə təsərrüfat və digər fəaliyyətlərin yoxlanılmasına
• təbiətdən istifadəçi tərəfindən ekoloji tələblərin ətraf mühitin mühafizəsi normalarına
• təbii resurslardan istifadəsi və bərpası üzrə hesabatların düzgün tərtib edilməsinə
• təbii resurslardan istifadəsi və bərpası üzrə hesabatların düzgün tərtib edilməməlidə daxil olmaqla təbiətdən istifadəyə

500. Ekoloji audit hansı səviyyədə aparıla bilməz?

• transmilli korporasiyalar
• dövlət idarələri
√ ekoloji fondlar
• bələdiyyə idarələri
• müəssisələr və regionlar


