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1. Loqistikanın diqqət yetirdiyi meyarlar:

• Anbar və nəqliyyat təsərrüfatı
√ Lazımı keyfiyyət, kəmiyyət, miqdar, zaman,məkan
• İstənilən xərclərlə çatdırılma
• Sertifikatlaşdırılmış məhsul
• Qablaşdırmada

2. Loqistikanın inkişafına mane olan amillər:

• Bazarın inhisarlaşması
√ İnfarsturkuturun tam formalaşmaması
• Normativ-hüquqi bazanın formalaşmaması
• Qiymət amili
• Gömrük qanunuvericiliyinin inkişaf etməməsi

3. Azərbaycanda logistikanın tətbiqinə zəmin yaradan amillər:

• Məhsul istehsalı
√ Elmi-texniki tərəqqinin inkişafı
• Maliyyə böhranı
• Paradiqmaların yaranması
• İdarəetmə aparatı

4. Logistikanın inkişafına təsir göstərən əsas amillər:

• nəqliyyat sektorunun inkişafı
• alıcı bazarının güclənməsi
• satıcı bazarının güclənməsi
• qlobal iqtisadi böhran
√ dünyada inteqrativ əlaqələrin güclənməsi

5. Logistikanın ümumi məqsədinə aiddir:

• anbarlaşdırma, satış, marketinq tətqiqatları

√ yüksək keyfiyyətli məhsulgöndərmələri təmin edən material, informasiya, maliyyə və kadr axınlarının səmərəli idarəetmə sisteminin
yaradılması

• nəqliyyat - ekspedisiya işinin təşkili
• material axınlarının informasiya təminat
• müəssisənin kadr siyasəti

6. Logistikanın inkişaf səviyyəsinə görə бу dövlət aparıcı hesab edilir:

• Azərbaycan
√ Almaniya
• Gürcüstan
• Türkiyyə
• Russiya

7. Logistika elminin iqtisadiyyatda yayılması bu illərə təsadüf edir:

• XVII əsrə
√ Keçən əsrin 80-ci illərinə
• 1855-ci ilə
• XV əsrin axırlarında
• XIX əsrin 50-ci illərinə

8. İlk dəfə logistikanın tətbiqinə zəruriyyətin yarandığı sahə:



• Mikrobiologiya
√ Hərbi
• Maşınqayırma
• əlvan metal sənayesi
• Fəlsəfə

9. Logistikanın inkişafını şərtləndirən amillər:

• Bölüşdürmə xərclərinin kəskin azalması
√ Rəqabətin inkişafı, idarə etmənin kompüterləşdirməsi
• İstehlakçı tələbinin dəyişməsi
• Qloballaşma prosesləri
• Bazar mühitinin dəyişməsi

10. Logistikanın əsasını təşkil edir:

• İdarəetmə funksiyaları
√ Material,  informasiya və maliyyə axınlarının idarə edilməsi
• Bazarın tədqiqi
• Məhsulun qiyməti
• Yükdaşımalar

11. Logistik sistemlərin təhlili əsas hesab edilir:

• son nəqliyyat xərclərinə görə
√ Ümumi xərclərə görə
• Anbar xərclərinə görə
• Bazar tədqiqatlarına çəkilən xərclərinə görə
• İstehsal xərclərinə görə

12. Material axınlarının idarə edilməsində əsas rol oynayır:

• Topdansatış ticarəti müəssisələri
√ Nəqliyyat və ekspedisiya müəssisələri
• Kommersiya-vasitəçilik təşkilatları
• İstehsal müəssisələri
• Pərakəndə ticarət müəssisələri

13. Nəqliyyat sistemlərinin logistikasında ehtiyatlar nəyə xidmət göstərir?

• Məhsulların hazırlanmasına
√ Istehsal, nəqliyyat və satış arasında bufer zonasının yaradılmasına
• Informasiya axınlarını idarə edilməsinə
• Material axınlarının hərəkəti ilə bağlı xərclərin kompensasiyasına
• Material axınlarının idarə edilməsinə

14. Logistika ilk dəfə hansı sferada öz tətbiqini tapmışdır:

• İstehsal
√ Hərbi
• İdarəetmə
• Fəlsəfə
• İstehlak

15. Loqistikaya görə məhsul olmalıdır:

• İstənilən formada
√ Lazımı keyfiyyətdə, kəmiyyətdə, miqdarda, zamanda
• İstənilən xərclərlə çatdırılma



• Sertifikatlaşdırılmış formada
• Qablaşdırılmış formada

16. Loqistikanın inkişafına mane olan amillər:

• Bazarın inhisarlaşması
√ İnfarsturkuturun çatışmaması
• Sahibkarlıq fəaliyyəti
• Maliyyə resursunun olmaması
• Gömrük qanunuvericiliyinin inkişaf etməməsi

17. Müəssisələrdə logistikanın yerinə yetirdiyi vəzifələr:

√ Material,  informasiya, maliyyə axınlarının idarəedilməsi
• Bazar tədqiqatlarının aparılması
• Yükdaşıma
• Sahibkarlıq fəaliyyəti
• Istehsalın təkmilləşdirilməsi

18. Logistikanın strukturuna daxil olan bütün fəaliyyət sahələri hansılardır?

• Anbarlaşdırma və anbar daxili emal
√ Ehtiyatlar, anbarlaşdırma, nəqliyyat,informasiya,tədarükat
• Təkrar istehsal
• Məhsulların nəqledilməsi və ehtiyatlar
• Informasiya, istehsala xidmət edən kadrlar

19. Logistikanın hansı mərhələsi perspektiv inkişaf və tətbiq mərhələsi adlanır?

• I mərhələ
√ IV mərhələ
• III mərhələ
• I və II mərhələ
• II mərhələ

20. Hansı illər logistikanın konseptualizasiya dövrü kimi təsnif edilir:

• 1920-50
√ 1950-70
• 1930-40
• 1970-90
• 1960-80

21. Logistikanın tarixi inkişaf mərhələlərini seçin:

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

22. Logistika üzrə elmi araşdırmaları ilk dəfə həyata keçirmişdir...

•          Platon
√          Leybins
•           Jomini
•           Pavellik
•           Aristotel

23. Logistika birgə fəaliyyət göstərir:



•          Qeyri-kommersiya strukturları ilə
√           Marketinqlə
•          Energetika ilə
•           Menecmentlə
•           Bizneslə

24. Logistikanın strukturuna hansı funksional sahələr aiddir:

•          Kadr axınları
√           ehtiyatlar və istehsal prosesinnin düzgün idarə edilməsi
•          Informasiya
•           Maliyyə axınları
•           Təkrar istehsal

25. Logistika:

•          Sahibkarlıq fəaliyyətidir
√          material, informasiya, maliyyə və kadr axınlarının idarə edilməsidir
•           Nəqliyyatın idarə edilməsidir
•           Müxtəlif növ tədqiqatların aparılmasıdır
•           Bazarın təhlil edilməsidir

26. Logistikanın inkişafını şərtləndirən amillər:

•           təkrar istehsal prosesinin optimallaşdırılmasının əsas obyektiv istiqamətləri
√          Firmaların malyeridilişi ilə əlaqədar vaxt , çevik istehsal sistemlərinin yaradılması
•          firmaların rəqabət üstünlüyünün təmin edilməsi
•           firma və müəssisələrin rəqabət siyasətində logistik fəaliyyət sistemi
•           maddi-texniki təchizat və satışın təşkilində logistik ideyaların verilməsi

27. Logistikanın dördüncü mərhələsi xarakterizə olunur:

•           Sənaye istehsalında mövcud olan bəzi böhran halları ilə
√          logistikanın perspektiv inkişaf və tətbiq mərhələsi ilə
•          Beynəlxalq inteqrasiya proseslərinin inkişafı ilə
•           Informasiya-kompyuter texnologiyalarının daha səmərəli istifadə olunması ilə
•           Sənayedə ixtisaslaşmanın dərinləşməsi ilə

28. Logistikanın ikinci mərhələsi hansı hadisə ilə tarixə düşüb?

•          logistika məhsulların bölüşdürülməsi kimi fəaliyyət göstərdi
•           hərbi logistikanın nəzəri və praktiki inkişafı
•          marketinq konsepsiyasının meydana çıxması və tez tətbiq edilməsi
√           mütəxəssislər bu dövrü logistikanın yaranması dövrü kimi təsnif edirlər
•           nəqliyyat tariflərinin artması baş vermişdir

29. Logistikanın ücüncü mərhələsi hansı mühüm hadisə ilə xarakterizə edilir?

•           biznesin təşkilində struktur dəyişiklikləri və s.baş verməsi ilə;
√          qərb dünyasında müasir marketinq və logistik konsepsiyların sürətli inkişafı ilə;
•          kompyüter texnologiyalarının inkişafı ilə;
•           bazarların qloballaşması ilə
•           iqtisadi əməkdaşlığın və strateji ittifaqın inkişaf tempi ilə;

30. Logistikanın üçüncü mərhələsı illərə təsadüf edir:

•          1970-90
•          1930-50
•           1950-60



√           1980-90
•           1920-50

31. Logistikanın II tarixi inkişaf mərhələsihansı dövrü əhatə edir:

•           1920-30
√          1950-70
•          1980-90
•           1930-50
•           1940-70

32. Logistikanın birinci mərhələsi hansı illəri əhatə edir:

•          1930-40
√           1920-50
•          1970-80
•           1930-80
•           1980-1990

33. Qədim Romada logistiklər məşğul idilər:

•           Arxa cəbhə və təminatı
√          Legionerlərin yemək və yaşayış yerləri ilə təminatı
•          Məntiqi riyaziyyat
•    Nəqliyyat və yerbəyer etmə
•           Anbarların idarə edilməsi

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

•          yükdaşımaların idarə edilməsi
√           müasir riyazi məntiq
•          ərzaq məhsullarinin təminatı
•           idrak, məntiq
•           material axınının idarə edilməsi

35. Aşağıdakı amillər yüklərin saxlanılmasına təsir göstərmir

• Təbii mühit
√ Sosial mühit
• Rütubətlik
• Kimyəvi təsir
• Temperatur

36. Logistik sistemə münasibətinə görə material axınlarının hansı növləri var ?

•          üfüqü, şaquli, giriş
√           daxili, xarici, giriş, çıxış
•          xarici, şaquli, birtərəfli
•           ilkin, təkrar, xarici
•           normadaxili, kənar, daxili

37. Logistikanın funksional sahələrinə aiddir:

• Sistem, kommersiya işləri, nəqliyyat logistikası
√ Tədarükat , istehsal və bölüşdürücü logistika
• Ehtiyatlar, informasiya
• Tara təsərrüfatı
• Anbar, kommersiya, nəqliyyat idarə edilməsi

38. Biznesin inkişafı zamanı logistikaya təsir edən amillər:



• Maliyyə böhranı
√ Rəqabətin güclənməsi bə biznesin qloballaşması
• Keyfiyyət göstəricilərinin nəzərə alınmaması
• Dünyada istiləşmə prosesinin davam etməsi
• Ekoloji tələblərin azaldılması

39. Azərbaycanda logistikanın tətbiq edildiyi sahə hansıdır?

• Kənd təsərrüfatı
√ Neft-qaz
• Bank
• Turizm
• Kimya

40. Azərbaycan Respublikasında logistika bir eimi sahə kimi nə vaxtdan fəaliyyət göstərir?

• 1960-cı ildən
√ Ötən əsrin 90-cı illərindən
• 1960-cı ildən
• XIX əsrin ortalarından
• 1953-cü ildən

41. Logistik sistemlərdə ehtiyatların əsas rolu nədən ibarətdir:

•             Material axınlarının idarə edilməsinə
√             Istehsal, satış, nəqliyyat arasında bufer zonasının yaradılmasına
•             Məhsulgöndərmənin seçilməsinə
•              Nəqliyyat növünün seçilməsinə
•              Informasiyanın toplanmasına

42. Strukturuna görə informasiya axınları təsnifləşdirilir:

•             Ilkin, təkrar
√             Eynicinsli, eynicinsli olmayan
•             Üfüqi, xarici,
•              Şaquli, təkrarlanan
•              Daxili, xarici

43. Verilmiş əlamətlərə görə material axınları qruplaşdırılır:

•              Reklama görə
•              Yüklərin tərkibinə görə
√             Logistik sistemə münasibətinə görə
•             Informasiyaya görə
•             Natural-əşya tərkibinə görə

44. Logistik idarəetmə sistemi dedikdə başa düşülür:

•             Tədarükat siyasəti və onun hazırlanmasına təsir edən amillər
√             Istehsalın planlaşdırılması, ehtiyatlara nəzarət, anbar əməliyyatları, informasiya axınlarınn idarə edilməsi
•             Bölüşlürücü logistikada məhsulgöndərənlərin idarə edilməsi
•              Ehtiyatların idarə edilməsi sistemləri və onların xarakteristikası
•              Məhsulgöndərənlər və onların seçilməsi metodları

45. Logistikanın strukturunu təşkil edən fəaliyyət sahələrini seçin:

•             Nəqliyyatın seçilməsi
√             Ehtiyatlar, anbarlaşdırma,  nəqliyyat. informasiya, tədarükat, bölüşdürmə, satış, istehsal
•             Информасийа axınlarının idarə edilməsi



•              Sistemin təşkili və əlaqələrin qurulması
•              Təkrar informasiyalar

46. 1970-ci ildə yaranan hansı fundamental prinsipin formalaşlaşması qərb firmaları tərəfindən müvəffəqiyyətlə tətbiqinə səbəb oldu ?

•             Sistemlilik
√             Biznes-logistikanın fundamental prinsipi
•             Etibarlılıq
•              Təşkil
•              Ierarxiyalıq

47. Qərb ölkələrində menecmentin interaktiv aləti 1960-cı illərin sonlarından etibarən hansı konsepsiyanın yaranmasına zəmin yaratdı:

•             Marketinq
√             Biznes-logistik
•             əmtəənin təmilləşdirilməsi
•              istehlakçının təkmilləşdirilməsi
•              Istehsalın təmilləşdirilməsi

48. Fraqmentarizasiya mərhrələsində yeni yaranan konsepsiyaların hansı ilkin şərtləri verilmişdir:

•             Məhsulların istehsalı
√             Marketinq konsepsiyasının meydana çıxması və tez tətbiq edilməsi
•             Qablaşdırmanın yerinə yetirilməsi
•              Reklam xərclərinin tənzimlənməsi
•              Material axınlarının seçilməsi

49. Birinci mərhrələdə yeni yaranmağa başlayan konsepsiyaların hansı ilkin şərtləri müəyyənləşmişdi:

•             Məhsulların satışı
√             Nəqliyyat tariflərinin artması
•             Maliyyə işlərinin yerinə yetirilməsi
•              Istehsalın planlaşdırılması
•              Dizayn işlərinin yerinə yetirilməsi

50. Yeni yaranmağa başlayan konsepsiyaların hansı ilkin şərtləri birinci mərhrələdə müəyyənləşmişdi:

•             Məhsulların istehsalı
√             Məhsulların bölüşdürülməsi sistemində ehtiyatların və nəqliyyat xərclərinin səviyyəsinin yüksəlməsi
•             Qablaşdırmanın yerinə yetirilməsi
•              Reklam xərclərinin tənzimlənməsi
•              Material axınlarının seçilməsi

51. Logistika məfhumunun mənası ümumilikdə necə ifadə olunur?

•             Məhsulun satışının təşkili
√             Material resurslarının ilkin mənbədən son təyinat məntəqəsinə qədər hərəkətində yeni istiqamət
•             Maliyyə axınlarının bölüşdürülməsi
•              əmək resurslarından düzgün istifadə
•              Logistik sistemdə nəqliyyatın seçilməsi

52. “Logistika”termininin yunan dilinə  tərcüməsi:

• hərbi sferanı gücləndirmək
√ oxumaq,hesablamaq,yadda saxlamaq
• idarə etmə
• satışın həcminin artırılması
• arxa cəbhə və təminat

53. Fransız dilində “logistika“ terminiişlənir:



• hesablamaq
√ təchiz etmək, yerbəyer etmək
• kadr axınlarının idarə edilməsi
• məntiq
• bölüşdürmək

54. “Logistika” termini antik dövrdə işlənirdi:

• hesablamaq
√ ərzaqla təchizat, nəqletmə və yerbəyer etmə;
• məntiqi riyaziyyat
• axınların idarə edilməsi kimi
• müzakirə etmək bacarığı

55. Logistikada material axınlarının hansı növlərini fərqləndirirlər?

• birtərəfli, ikitərəfli
√ daxili,xarıcı,giriş,çıxış
• birtərəfli, daxili
• ilkin,təkrar,fasiləli
• üfüqi,şaquli

56. Konkret dövr ərzində yaxınlaşması nəzərdə tutulan problem:

• vəzifə
√ məqsəd
• ideal
• strategiya
• missiya

57. Madii modellər aiddir:

• izomorf və qonomorf
• sistemlilik, ideal, qrafik
• analitik, işarə
√ fiziki, qrafik və riyazi
• işarə və intuitiv

58. Logistik sistemi təşkil edən bütün struktur bölmələri arasında idarəetmə prinsiplərinin tətbiqinə şərait yaratmaq və informasiya
əməkdaşlığını inkişaf etdirmək. Bu hansı prinsipdir?

•          Riyazi statistika
•           Effektivlik
•           Prinsiplik
•          Variantlılıq
√           Bütövlülük

59. Firmanın makro və mikroiqtisadi mühitinin mövcud vəziyyətini qiymətləndirməyə və baş verən dəyişikliklərin dinamikasını
proqnozlaşdırmaq. Bu hansı prinsipdir?

•          Bütövlülük
•           Sistemlilik
•          Inteqrativlik
√           Çeviklilik
•            Effektivlik

60. Bazar münasibətlərinin inkişaf mərhələsində logistik sistemlər çərçivəsində minimum logistik xərclərə nail olmaq. Bu prinsipnecə
adlanır?



•          Evrestik
•           İnteqrativ keyfiyyət
•          Qlobal optimallaşdırma
√           Effektivlik
•           Ümumi məsrəflər

61. Tələb olunan keyfiyyət logistik sistemi təşkil edən elementlərin hər birinə deyil, bütünlüklə sistemə məxsusdur. Bu hansı prinsipdir?

•           Variantlılıq
•          Sistemlilik
•           Konstruktivlik
√           İnteqrativlik
•          Çeviklilik

62. Material resurslarının istehlakçılara tələb olunan kəmiyyətdə, keyfiyyətdə və lazımi vaxtda çatdırılması, daşınma və nəqletmənin təmin
edilməsi. Bu hansı prinsipdir?

√          Etibarlılıq
•          Məqsədlilik
•           Varidatlıq
•           Stoxastik
•           Effektivlik

63. Məhsulların nəql edilməsi əməliyyatları hansı prinsipə əsaslanır?

•           Etibarlılıq
•           Səmərəlilik
•          Bütövlülük
√           Konstruktivlik
•           Sistemlilik

64. Material resurslarının məhsulgöndərənlərdən alınması hansı prinsipə əsaslanır?

•          Tətbiqilik
•           Konstruktivlik
•           İerarxiyalıq
•           Məqsədlilik
√          Konkretlilik

65. Bu prinsiplərdən hansı infrastruk təminatını formalaşdırmaq üçün əsas hesab olunur:

•          İerarxiyalıq
•           etibarlılıq
•          inteqrativlik
√           Komplektlilik
•           Elmlilik

66. Axınların formalaşdırılması, ayrıca idarə edilən bir sistem kimi obyektləri dəyişən, qarışdıran və onlara münasibətdə sistemli yanaşmaq.
Bu hansı prinsipdir?

•           Daxili
•           Variantlılıq
•           Təşkil
√          Sistemlilik
•          İnteqrativlik

67. Prinsip nədir?

•          yerinə yetirilməsi mümkün olmayan əməliyyatlar
•           yerinə yetirilməsi mütləq olan tapşırıqlar



•           Logistik idarəetmə obyeki
•           Qarşıya qoyulan məqsədlər toplusu
√          Ixtiyari nəzəriyyənin, elmin, dünyagörüşün və təşkilin əsası

68. Material axınlarının inteqrativ sistemini yaratmaq:

•          Imitasiya modeli
•           Real sistemin nodeli
•           Logistikanın xüsusi vəzifəsi
•           Logistikanın konseptual ideyası
√          Logistikanın ümumi məqsədi

69. Material, informasiya, maliyyə, kadr və sair axınları arasında uyğunluğun təmin edilməsihesab olunur:

•           Ümumi məqsəd
•          Konseptual baxışı
•           Logistik model
•           Logistikanın prinsipi
√            Logistikanın xüsusi vəzifəsi

70. Sahibkarlıq strukturlarının fəaliyyət konsepsiyasını təşkil edir:

•          Prinsip
√            Vəzifə
•          Məqsəd
•           Konsepsiya
•           Ideal

71. İmitasiya modelləşdirilməsi özündə birləşdirir:

•           Modelin qurulması və sınaqların aparılması
•           əldə edilmiş nəzəri nəticələrin praktiki nəticələrlə müqayisə edilməsı
•          Qurulan riyazi tənliklərin, bərabərsizliklərin həll edilməsiilə nəzəri nəticələr əldə edilməsı
√          Real sistemin modelinin tərkibini müəyyən etmək, bu modeldə sınaq işlərini aparmaq;
•           Modellərin konkret şərait üçün işlənib hazırlanması

72. Dil sistemli modelin əsasını təşkil edir:

•          Tədqiq edilən, öyrənilən obyektə oxşamayan, onunla qismən oxşarlıq;
•           Tədqiq edilən, oyrənilən obyektə tam oxşayan;
•           logistik modelləşdirmə
•          Тədqiq edilən hadisə və ya obyektin həndəsi, fiziki, dinamik və funksional xarakteristikaları;
√            qeyri-müəyyən, çox mənalı sözlərdən təmizlənmiş sözlər toplusu;

73. Logistikada riyazi modelləşdirmənin hansı növündən istifadə olunur?

•           Maddi model
•           Izomorf model
•          Qomomorf model
√          analitik və imitasiya modellər
•           Abstrakt model

74. Maddiliyinə görə modellər bölünür:

•          Dil sistemli
•          Izomorf
•           Qomomorf
√           Maddi və abstrakt
•           Işarə sistemli



75. Logistik model dedikdə nə başa düşülür?

•           Qarşıya qoyulan məsələni həll etmək üçün lazım olan informasiya;
•          Tətbiq edilən obyektin elementləri arasında düzgün əlaqə;
•           Tərtib olunan məsələnin riyazi təminatı.
√           Logistik prosesin və ya sistemin istənilən abstrakt və ya maddi hərəkət tərzi;
•          Öyrənilən hadisə və ya tədqiq olunan obyektin qısa forması;

76. Modelləşdirmə vasitələrinə görə modellər təsnifləşir:

√           Maddi və ideal modelləşdirmə
•          Monomorf
•          Tətbiq edilən sferaya, modelləşdirmə əhatəliyinə
•           İpotop
•           Izomorf

77. Öyrənilən sistem, hadisə və prosesin əsas cəhətlərinin xüsusiyyətləri ümumi şəkildə necəadlanır?

•          Konsepsiya
•           Prinsip
•          Vəzifə
√           Model
•           Məqsəd

78. Mikrosəviyyədə logistik sistemin hər bir elementi müvafiq məqsəd funksiyasını yerinə yetirir. Bu nədir?

•           Ümumi məsrəflər
•           Sistemli yanaşma
•           Modelləşdirmə
•          Logistik koordinasiya və inteqrasiya
√          qlobal optimallaşdırma

79. Aşağıdakılardan hansı logistik sistemin bütün elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsini nəzərdə tutur?

•           Ümumi məsrəflər
•           Dinamik proqramlaşdırma
•          Logistik koordinasiya və inteqrasiya
√          Sistemli yanaşma
•           Qlobal optimallaşdırma

80. Hadisə və proseslərin kəmiyyət qanunauyğunluqlarını öyrənən nəzəriyyəyə aiddir:

•           Qeyri-xətti proqramlaşdırma
•           Statistik həllər nəzəriyyəsi
•          Kütləvi xidmət nəzəriyyəsi
√           Oyunlar nəzəriyyəsi
•          Dinamik proqramlaşdırma

81. Konseptual baxımdan logistikanın və logistik menecmentin müasir nəzəriyyəsi hansılardır:

•          faktorial nəzəriyyə, matrislər nəzəriyyəsi, riyazi statistika
√            sistemli təhlil, kibernetik yanaşma,əməliyyatların tədqiqi, iqtisadi-riyazi modelləşdirmə
•           təsadüfi proseslər nəzəriyyəsi, optimallaşdırmanın riyazi nəzəriyyəsi
•          Riyaziyyat nəzəriyyəsi, modellər
•           əməliyyatların tədqiqi, işgüzar oyunlar nəzəriyyəsi, imitasiya modelləşdirilməsi metodları

82. Logistikanın inteqrativ paradiqmasının yaranması bu alimlərin adları ilə bağlıdır:

•           Aristotel, Jomili
√          Bauersoks, Porter, Eriksson, Moller



•          Arximed, Platon
•           Jomili, Arximed
•           Leybins, Pravelik, Aristotel

83. Saxlanma şəraiti dedikdə bunlar başa düşülür:

• əmtəələrin qəbul edilməsi, yerləşdirilməsi, kəmiyyət və keyfiyyət üzrə qəbul edilməsi sistemi
√ əmtəələri əhatə edən mühit: temperatur, nəmlik, işıqlama, qazlaşma, vibrasiyalar
• istehsal ehtiyatları anbarlarında yaradılan temperatur rejimi
• materialların saxlanılması mühiti
• yüklərin saxlanmasını təmin edən amillər kompleksi

84. Tranzit məhsulgöndərmələr nədir?

• Məhsul və materiallar vasitəçinin anbarına daxil olur
√ Məhsul və materiallar vasitəçinin anbarına daxil olmadan həyata keçirilir
• Istehsalçı-topdanticarət-pərakəndəticarət
• Birsəviyyəli kanalların seçilməsi
• Logistikada tranzit məhsulgöndərmələr yoxdur

85. Logistikanın hansı prinsipi hesablamaların elmi əsaslarla aparılmasını nəzərdə tutur:

• konkretlilik
√ elmlilik
• bütövlülük
• etibarlılıq
• sistemlilik

86. Logistikanın hansı prinsipi  logistik qərarların hazırlanması və reallaşdirilmasını özündə əks etdirir:

• elmlilik
√ variantlılıq
• konkretlilik
• inteqrativlik
• etibarlılıq

87. Logistikanın tarixi inkişaf mərhələlərini seçin:

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

88. Logistik paradiqmalar hansılardır:

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

89. Logistikanın əsas meyarları hansılardır?

• Sifariş
√ Axın, ehtiyat, istehsal, anbar, bölgü
• İdarəetmə
• Sahibkarlıq fəaliyyəti
• Vasitəçilərin fəaliyyəti



90. Aşağıdakılardan hansı logistikanın prinsipi deyil:

• sistemlilik, etibarlılıq
√ diplomatiklilik, qənayətlilik
• elmlilik, variantlılıq
• konkretlilik, inteqrativlilik
• komplekslilik, konstruktivlik

91. Logistikanın ümumi məqsədi nəyə xidmət edir:

• Logistik sistemin strukturunu və sərhədlərini aşkarlamağa

√ yüksək keyfiyyətli məhsulgöndərmələri təmin edən material, informasiya, maliyyə və kadr axınlarının funksional menecmentinin
səmərəli, inteqrativ sistemini yaratmaq

• Lazimi nəqliyyat növünün seçilməsinə
• material axınlarının düzgüm istifadəsinə
• Logistik sistemin fəaliyyətini dəyərləndirməyə

92. Logistikanın elmi bazasını təşkil edən fənnlər:

•             Məntiq
√             əməliyyatların tədqiqi
•             Coğrafiya
•              Fəlsəfə
•              Tarix

93. Logistikada nəqliyyat növlərinə aid deyil:

• Dəmiryolu nəqliyyatı
√ Magistral nəqliyyatı
• Boru kəməri nəqliyyatı
• Avtomobil nəqliyyatı
• Hava nəqliyyatı

94. Adları çəkilən nəqliyyat vasitələrindən biri digərləri ilə müqayisədə aşağı əmək məhsuldarlığına malikdir:

• Su nəqliyyatı
• Hava nəqliyyatı
√ Avtomobil nəqliyyatı
• Boru kəməri nəqliyyatı
• Dəmiryolu nəqliyyatı

95. Firmanın anbarları hansı əlamətə görə təsnifləşdirilir:

• anbardaxili avadanlıqlara görə
√ saxlanılan materialın təyinatı, növü və xarakterinə görə
• tara növlərinin hazırlanmasına görə
• nəqliyyatın seçilməsinə görə
• xidmət növlərinə görə

96. Logistik menecmentin müasir nəzəriyyəsinə əsaslanan metodlardan hansı doğrudur:

•             “Dəqiq vaxtında” konsepsiyası
√             Sistemli təhlil
•             MRP
•              MRP1
•              Kanban konsepsiyası

97. Logistik sistemdə inteqral paradiqmasından harada daha geniş istifadə olunur:

•             Müssisə daxilində



√             Beynəlxalq səpgili makrologistik strukturların yaradılmasında;
•             Vasitəçilər arasında
•              Iki müəssisə arasında
•              Müəssisə xaricində

98. Nəqliyyat sistemləri logistikasının inkişaf səviyyəsinə görə aşağıdakı dövlətlərdən hansı daha qabaqcıldır?

• Azərbaycan
√ Hollandiya
• Gürcüstan
• Türkiyə
• Rusiya

99. Nəqliyyat vasitələrinin seçilməsinə təsir edən amillər hansılardır:

• Yükqaldırma əmsalı
√ Nəqliyyat vasitələrinin məhsuldarlığı
• Yük vahidinin həcmi
• Anbar avadanlıqları
• Yük vahidinin əmsalı

100. İstehlakçılara məhsulların göndərilməsi qrafiki özündə nəyi birləşdirir?

• Istehlakçılara məhsulların çatdırılması
√ Nəqletmə prosesinin əlverişli təşkili planını
• Axınların istiqamətini
• Informasiyanın işlənməsini
• Hərəkətedici heyyətdən səmərəli istifadəni

101. Nəqliyyat sistemlərinin logistikaya təsir göstərməyən amili hansıdır?

• Elmi-texniki tərəqqi
√ Axınların idarə edlməsi
• Nəqliyyatda struktur dəyişikliklər
• Yanacaq və digər material resurslarının qiyməti
• Məhsul istehsalı həcmində baş verən dəyişikliklər

102. İnteqrativ logistik paradiqmanın əsas ilkin şərti hansıdır:

•             Inteqrativ keyfiyyət
√             Keyfiyyətin ümumi idarə edilməsi konsepsiyası
•             Material axınları
•              Texnoloji imkanlar
•              Nəqliyyat

103. İnteqrativ logistik paradiqmanın şərtlərindən birini göstərin:

•             logistikanın yeni anlamda başa düşülməsi
√             Texnoloji imkanlar və kompyuter texnologiyası sahəsinin radikal dəyişikliklərə məruz qalması
•             Rəqiblərin tədqiqi
•              Nəqliyyatməsələsinin operativ həlli
•              Yeni bazar mexanizminin yaradılması

104. Logistikada inteqrativ paradiqmanın hansı şərtləri var?

•             Şirkətlərin rəqabət imkanlarının reallaşdırılması
√             Perspektiv inteqrasiya əlaqələrinin və inkişaf etmiş iqtisadi münasibətlərin mövcudluğu;
•             Rəqabət imkanlarından maksimum istifadə
•              Nəqliyyat vasitələrinin düzgün seçilməsi
•              Bazar mexanizmi və onun tələblərinin yerinə yetirilməsi



105. İnteqrativ logistik paradiqmanın şərtləri:

•             Bazar mexanizmi və onun tələblərinin yerinə yetirilməsi

√             Şirkətlərin rəqabət imkanlarının reallaşdırılmasında strateji element kimi bazar mexanizmi və logistikanın yeni anlamda başa
düşülməsi

•             Nəqliyyatın düzgün seçilməsinə diqqət yetirilməsi
•              Axınların idarə edilməsinə nəzarət
•              Rəqabət imkanlarının reallaşdırılması

106. İnteqrativ logistik paradiqmanın neçə əsas şərti var?

•             5.
√             3
•             2
•              6
•              8.

107. Material axınlarının iqtisadi modelinə hansılar aiddir?

•      Kütləvi, iri
√      Ekzogen və endogen
•      Çox növlü, bir növlü
•       birçeşidli
•       Orta, kiçik

108. Verilənlərdən hansı logistik  axınları xarakterizə edən parametr hesab edilir?

•             Material axınlarının kəmiyyətcə dəyişməsi
√             Axın yolunun uzunluğu
•             Qiymətin funksiyaları
•              Keyfiyyətə nəzarət
•              Maliyyə axınlarının iqtisadi təbiəti

109. Logistik idarəetmə obyektlərində axınları xarakterizə edən parametrlərdən hansı doğrudur?

•             Qablaşdırmanın yerinə yetirilməsi
√             Axınların hərəkət  marşrutunun trayektoriyası
•             Reklam xərclərinə nəzarət
•              Maliyyə xərclərinin artırılması
•              Nəqliyyatın seçilməsi

110. Logistik nöqteyi-nəzərdən material axınlarını neçə cür təsnifləşdirmək olar:

•             3
√             6
•             9
•              5
•              2

111. Material axınlarının iqtisadi modeli neçə səviyyədən ibarətdir:

•             5
√             3
•             2
•              4
•              9

112. Material axınları hansı növ iqtisadi modelin bazasında formalaşır?



•             Daxili
√             Ekzoden, endogen
•             Giriş
•              Çıxış
•              Xarici

113. Material axınına aid olan ölçü vahidindən düzgün olan birini seçin:

•             Yolda olan ehtiyatlar
√             Nəqliyyat vaxtı
•             Anbar avadanlıqıarı
•              Kəmiyyət
•              Itirilmiş ehtiyatlar

114. Logistik material axınlarının ölçü vahidi nədir?:

•             Təşkil
√             Nəqliyyat yolu
•             əmək resursları
•              İnformasiya
•              bit

115. Material axınlarının ölçü vahidinə  aid edilir:

•             Ehtiyatlar
√             Nəqliyyat kütləsi
•             Kadr axını
•              Maliyyə
•              Xidmət

116. Logistik idarəetmədə material axınının törəmələri hansı axınlar hesab edilir?

• Xidmət
√ Maliyyə, informasiya, kadr
• Tədarükat
• Nəqliyyat
• İqtisadi

117. Material axınlarının müəssisə daxilində dövr etməsi:

• beynəlxalq logistikada mövcuddur
√ istehsal mikrologistik sistemdə mövcuddur
• mikro logistik sistemdə olur
• mezo logistik sistemdə olur
• makro logistik sistemdə olur

118. Material axınının hərəkəti istehsalçıdan istehlakçıya birbaşa istiqamətlənibsə bu...

• Kanban makrologistik sistemdir
√ Birbaşa logistik sistemdir
• Eşolonlaşdırılmışdır
• Qarışıq Eşolonlaşdırılmışdır logistik sistemdir
• Qarışıq logistik sistemdir

119. Yük vahidinin sıxlığına görə material axınları necə təsnifləşir:

• Kütləvi, iri
• Birçeşidli, çoxçeşidli
• Bir növlü, çox növlü
√ Səpələnmiş, dənəvari, ədədi, maye



• ekzogen

120. Material qiymətlərinin tərkibinə görə material axınları təsnifləşir:

• Daxil
√ Birçeşidli, çoxçeşidli
• Stasionar
• Diskret
• Xarici

121. Axınlar dəyişkənlik dərəcəsinə görə necə təsnifləşirlər?

• Stoxastik
√ Stasionar, qeyri-stasionar
• Müvəqqəti
• Sabit
• Diskret

122. Logistikanın strukturuna daxil olan bütün fəaliyyət sahələri hansilardır?

• Məhsulların nəqledilməsi
√ Ehtiyatlar, anbarlaşdırma, nəqliyyat, informasiya, tədarükat, istehsal, bölüşdürmə, satış
• Informasiya xidməti
• Tədarükat bazarı və təchizat
• Anbarlaşdırma

123. Bir sistem kimi nəqliyyat iki alt sistemdən ibarətdir:

• Makro sistemi
√ Ümumi istifadədə olan və olmayan nəqliyyat sistemi
• Mono modal nəqliyyat sistemi
• Mikro sistem
• Polimodal sistem

124. Göstərilənlərdən hansı axın logistikanın tədqiqat obyekti hesab edilmir?

• Material axını
√ Nəqliyyat axını
• Xidmət axını
• Xammal axını
• Informasiya axını

125. Fasiləsizlik dərəcəsinə görə axınlar necə təsnifləşir:

• Üfüqi, şaquli
• Sabit və qeyri-sabit
• Giriş, çıxış
√           Fasiləsiz, diskret
• Daxili, xarici

126. Müəssisədə logistik xidmət aşağıdakı struktur bölmələrlə qarşılıqlı əlaqədədir:

• insan resursları şöbəsi
√ marketinq, istehsal, maliyyə şöbəsi
• tədarükat bazarı
• nəqliyyat
• təchizat şöbəsi

127. Logistikanın tədqiqat predmetini  təşkil edir:



• məhsul və xidmətlərin reallaşdırılması  üzrə bazardavranışlarının  optimallaşdırılması
√ material axınlarının idarə edilməsi prosesinin optimallaşdırılması
• topdan və pərakəndə ticarəti müəssisələrində həyata  keçirilən kommersiya fəaliyyəti
• informasiya axınlarının hərəkəti
• cəmiyyətdə  iqtisadi münasibətlər

128. Aşağıdakı hansı əlamətlərə görə material axınları daxili, xarici, giriş və çıxış axınlarına bölünürlər?

• natural-əşya tərkibinə görə
√ logistik sistemə münasibətinə görə
• yüklərin iriləşdirilməsi imkanlarına görə
• yüklərin xüsusi çəkisinə görə
• yüklərin kəmiyyətinə görə

129. Nəqliyyat növünün seçilməsinə təsir edən amil deyil:

• Yükdaşımaların qiyməti
√ Təhlükəsizlik əmsalı
• Yükdaşımaların həcmi
• Nəqliyyatın yükgötürmə qabiliyyəti
• Yükdaşımaların sürəti

130. Logistikanın tətqiqat obyektinə daxildir:

• ticarət sferasındа icra edilən proseslər
√ material və onlara uyğun informasiya axınları
• məhsul yeridilişi prosesində meydana çıxan   iqtisadi münasibətlər
• maliyyə və kadr axınları
• konkret məhsul və xidmətlər bazarı

131. Logistik idarəetmə sistemi özündə nəyi birləşdirir?

• dəstləşdirici məmulatlar
√ nəqliyyat, istehsalın planlaşdırılması və nəzarət
• əsas aktivlərinin idarə edilməsi
• qiymətli kağızların idarə edilməsi
• kadrların idarə edilməsi prosesi

132. Aşağıdakı axınlardan hansı logistikanın obyektinə aid deyil:

• Kadr
• Informasiya
√ Anbar
• Maliyyə
• Material

133. Saxlama texnikasına aid edilir:

• Hazır məhsul anbarında məmulatların qəbulu və saxlanması sistemi
√ Yüklərin saxlanması və yerləşdirilməsi qayda və üsulları
• Anbar işçilərinin fərdi imkanları
• Baza və anbarların texniki vasitələri
• Məmulatların təmin edilməsinə gərəkli olan tədbirlər kompleksi

134. Biznesin inkişafı ilə əlaqədar logistikaya təsir edən amillər:

• Maliyyə böhranı
√ Rəqabətin güclənməsi və biznesin qloballaşması
• Keyfiyyət göstəricilərinin nəzərə alınmaması
• Dünyara istiləşmə prosesinin davam etməsi



• Ekoloji tələblərin azaldılması

135.      Əməyin xarakterindən və onun nəticələrindən asılı olaraq xidmətlər bölünür:

• insanın təbiət maddələrinə təsirinə
√ maddi və qeyri-maddi xidmətlərə
• maddi
• qeyri-maddi
• servis xidmətinə

136.    Əsas logistik axınlar hansılar hesab olunur?

• energetik, kadr
√ material, informasiya
• xidmət
• üfüqi
• maliyyə, xidmət

137.   Material axınının  istehsalçıdan istehlakçıya hərəkəti zamanı bir neçə vasitəçi iştirak edirsə  bu ...

• birbaşa mikrologistik sistemdir
√ eşolanlaşdırılmış mikrologistik sistemdir
• inteqral mikrologistik sistemdir
• modal mikrologistik sistemdir
• qarışıq mikrologistik sistemdir

138.     Firmanın uzunmüddətli fəaliyyətinin ümumilşdirilmiş modeli:

• məqsəd
√ strategiya
• əməliyyat
• funksiya
• prinsip

139.   Logistik əməliyyatların növləri:

• dəyərin əlavə edilməməsi
√ mülkiyyət hüququnun dəyişib dəyişməməsi
• kadr axını
• xarici, daxili
• material və informasiya axınları

140. Müəyyən vaxt tam formada qəbul edilən obyektlər məcmusu:

• ehtiyatlar
√ axın
• konsepsiya
• prinsip
• sistem

141. İnformasiya axınının bu növünü fərqləndirirlər

•           daxili, xarici
√          üfiqi, şaquli
•          perpendikulyar
•           sadə, mürəkkəb
•           paralel

142. Material axınlarının bu növlərini fərqləndirirlər:



•          ilkin, təkrar
√           daxili, xarici
•          perpendikulyar
•           üfüqi, şaquli
•           paralel

143. Başqa elmlərdə olduğu kimi logistikada da ümumi metod sayılır...

•           Sistemlilik
√          Analitik
•          Inteqral
•           Texnoloji
•           Dialektik

144. Material axınları hansı logistik əməliyyatlara aid edilir:

•          anbarlaşdırma
√          Tədarükat
•           qablaşdırma
•           istehsal
•           yükdaşıma

145. Logistik  istehsal-bölgü prosesinə aiddir:

•             İnformasiyanın toplanması
√             Hər bir nomenklaturadan böyük həcmdə məmulat istehsalı prosesi
•             Bazarın öyrənilməsi
•              Tədarükat bazarının seçilməsi
•              İdarəetmənin düzgün təşkili

146. İstehsal-bölgü proseslərinə aid olan kateqoriyalardan biridir:

•             İstehlakçıların öyrənilməsi
√             Hər bir nomenklaturadan kiçik həcmdə məmulat istehsalı prosesi
•             Ehtiyatların yaradılması
•              Hazır məhsulların qablaşdırılması
•              Nəqliyyatın idarə ediləsi

147. Verilənlərdən  istehsal-bölgü proseslərinə aid olan kateqoriyalardan hansı düzgündür:

•             Məhsulgöndərən və istehlakçı bazarının təhlili
√  Təkrarlanan istehsal prosesləri
•             Material axının optimal hərəkəti
•              Hazır məhsulların fiziki bölüşdürülməsi
•              Nəqliyyat növünün seçilməsi

148. Logistik funksiyalarda istehsal-bölgü prosesləri neçə kateqoriyaya bölünür?

•             6
√             3
•             4
•              2
•              9

149. İstehsaldaxili amillərdən doğru olan birini seçin:

• Məhsulgöndərənlərlə müqavilə
√ İstehsalın təşkili formaları
• Minimum ehtiyatların yaradılması
• Tədarükat bazarının seçilməsi



• Sifarişlərin idarə edilməsi

150. Verilənlərdən hansı istehsaldaxili amillərdən biri hesab edilir:

•             Məhsulgöndərənləri sayı
√ İstehsalın tipi
•             Material komplekslərinin göndərilməsi
•              Tədarükatın formaları
•               Kommersiyanın idarə edilməsi

151. İstehsaldaxili amillərdən biridir:

•             Qarışıq əlaqəli makrologistik sistem
√             Hazır məhsul buraxılışının həcmi
•             Material axınlarının idarə olunması
•              Anbardaxili əməliyyatlar
•               İnformasiya bazasının yenilənməsi

152. Verilənlərdən hansı istehsaldaxili amillərdən biri hesab edilir:

•             Məhsulgöndərənləri sayı
√             Hazır məhsulların parametrləri
•             Material komplekslərinin göndərilməsi
•              Tədarükatın formaları
•               Kommersiyanın idarə edilməsi

153. Logistik menecment funksiyalarından hansı düzgün verilmişdir:

•             Nəticələndirici
•             Məlumat
•              Texnoloji
√             İnvestisiya
•              Idarəetmə

154. Logistikada rəqabət üstünlüklərini təmin edən amillər hansılardır?

• İnnovasiyalar
√ Məhsul və xidmətlərin, məsrəflərin keyfiyyət səviyyəsinə görə liderlik, strateji fokuslar
• Sosial, siyasi amillər
• Makromühit amilləri
• Texnoloji amillər

155. Logistik menecmentin funksiyaları hansılardır?

• Qiymətin əmələgəlməsi
√ Investisiya, innovasiya, maliyyə, informasiya, tədarükat, istehsal və satış
• Təminedici
• Nizamlayıcı
• Nəticələndirici

156. Logistik funksiyalar neçə növdədir?

• 6.0
√ 3.0
• 4.0
• 2.0
• 8.0

157. Logistik missiya nəyi ifadə edir?



• Qısa vaxtda yerinə yetirilən vəzifələr
√ Müəssisənin qarşıya qoyduğu çoxillik öhdəliklərin yerinə yetirilməsini
• Uzun illər yazılması nəzərdə tutulan işlər
• Bir həfdə ərzində yerinə yetiriləcək öhdəliklər
• Qısa müddətli planlşma

158. Logistikanın mikromühitini neçə amil təşkil edir?

• 11.0
√ 5.0
• 3.0
• 6.0
• 2.0

159. Logisik makromühit neçə amildən təşkil olunub?

• 2.0
√ 6.0
• 5.0
• 10.0
• 8.0

160. Makro və mikro səviyyədə logistikanın əsas funksiyaları hansılardır?

• İnteqrativ
√ Əməli və Əlaqələndirmə
• Informasiya
• Bazis
• Təminedici

161. Konseptual baxımdan logistikanın funksiyaları hansılardır?

• Bazis
√ İnteqrativ, tənzimləyici və nəticə
• Açar,bazis
• Müdariəedici
• Təminedici

162. Logistik əməliyyatların   xüsusiyyətlərinə aid olanı seçin

• Təchizat satış fəaliyyətinə görə
√ Mülkiyyət hüququnun dəyişdirilməsi ilə
• Servis xidmətinə görə
• Marketinq fəaliyyətinə görə
• Makro və mikro səviyyəyyə görə

163. Yeddi R miksi müəssisə üçün önəmlidir çünki...

• Məhsulları anbara yerləşdirəcək
√ Onun sayəsində minimum məsrəflərlə maksimum keyfiyyətli məhsul hazırlayacaq
• Yeni strategiyalar yaradacaq
• Yeni məhsullar istehsal edəcək
• Ehtiyatları maksimum şəkildə əldə edəcək

164. İtələmə strategiyasının əsasını təşkil edən nədir?

• Məhsulların göndərilməsi
√ Topdan və pərakəndəsatış ticarətini həyata keçirən vasitəçilərlə istehsalçılar arasında kooperasiya əlaqələri təşkil edir
• Istehsaldaxili logistika ilə əməli menecment arasında əlaqələin olması
• Hər bir situasiyaya tez reaksiya vermə



• Marketinq strategiyasının hazırlanması və tətbiqi

165. Logistikanın mikromühitinə təsir edən amillər hansılardır?

• Siyasi, sosial
√ Istehsal,marketinq, maliyyə, əmək resursları
• İqtisadi,texniki
• Tədarükat
• Ekoloji

166. Logistikanın makromühitinə təsir edən amillər hansılardır?

• Bölgü. Təchizat
• Statistik
√ Siyasi, sosial, hüquqi, ekoloji, iqtisadi,texniki
• Mübadilə
• İstehsal

167. Logistikanın hansı mühitləri var?

• Perpendikulyar
• Giriş və çıxış
√ Daxili, xarici
• Üfiqi və şaquli
• Paralel

168. ”Yeddi R” miksinin mahiyyəti nədir?

• Təkrarlanan istehsal prosesləri
• Hər bir nomenklaturadan kiçik həcmdə məmulat istehsalı prosesi
• Bazarda baş verə biləcək dəyişikliklərin proqnozlaşdırılması
• Firmanın uzunmüddətli strategiyası

√ Az məsrəflərlə konkret istehlakçının müəyyən edilmiş müəyyən edilmiş vaxtda və lazımi yerdə tələb olunan keyfiyyətdə və verilən
kəmiyyətdə zəruri məhsullarla təmin edilməsindən ibarətdir

169. Firmanın uzunmüddətli strateji məqsəd və vəzifələrini müəyyənləşdirən və bu əsasda qərarlar qəbul edən ilkin baza və ya başlanğıc
nöqtə başa düşülür. Bu nədir?

• Məqsəd
• Sistem
• Vəzifə
• Ideal
√ Missiya

170. Logistik əməliyyatların və funksiyaların həcminə təsir edən amillər aşağıdakı təsnifat əlamətlərinə görə qruplaşdırılır

• Müəssisədaxili əməliyyatlara görə
• Hazır məhsula görə
• Bazar araşdırmaları
√ Sahə, regional, istehsaldaxili olmasına görə
• Qiymətlərin təhlili

171. Bazis funksiyasının tərkib elementləri hansılardır

• Geri qaytarılan tullantıların yığılması
• Anbarlaşdırma
• Ehtiyatların idarə edilməsi
√ Təchizat, istehsal, satış
• Ehtiyat hissələri



172. Logistikada açar  funksiyasına aid olan element hansıdır?

• Tarazlaşdırma
• Artıq yükləmə
• Boşaltma
• Yükdaşımalar
√ Qiymətin əmələgəlməsi

173. Açar logistik funksiyasına hansı element aiddir?

• Istehsal
• Yükləmə
• Məhsulların anbarlaşdırılması
• Təchizat
√ Tədarükatın idarə edilməsi

174. Logistikada təminedici funksiyaya aiddir:

√ Servis xidmətinin göstərilməsi
• Qiymətin əmələ gəlməsi
• Satış
• Bazara çıxarılma
• Istehlakçı sifarişlərinin idarə edilməsi

175. Təminedici funksiyaya aid olanı seçin:

• Istehsalın planlaşdırılması
• Vasitəçilərin seçilməsi
• Strategiyaların seçilməsi
√ Məhsulların anbarlaşdırılması
• Qiymətin əmələ gəlməsi

176. Aşağıdakılardan hansı element təminedici funksiyaya aiddir:

• Qablaşdırma
• Təchizat
• Istehsal
• Inteqrativ keyfiyyət
√ Informasiya-kompyuter təminatı

177. Logistik əməliyyatları təsnifləşdirərkən mülkiyyət hüququnun dəyişilməsi ilə aparılan əməliyyatların növləri hansılardır?

• dəyər əlavə etməklə, etməməklə
• birtərəfli, xarici
• material, informasiya
√ Birtərəfli, ikitərəfli
• xarici və daxili

178. Bazis funksiyasının hansı növləri vardır?

• tədarükatın idarə edilməsi, material resurslarının nəqli
• servis xidmətinin göstərilməsi, kompyuter informasiya təminatı
• qablaşdırma, artıq, yararsız və istifadə olunmayan məhsulların geri qaytarılması
√ Təchizat, istehsal, satış
• məhsulların anbarlaşdırılması, yüklərin emal edilməsi

179. “Dəqiq vaxtında” logistik konsepsiyasına aid olan cəhəti göstərin:

•             Tədarükatın yerinə yetirilməsi
√       hazır məhsul üzrə minimum ehtiyatın həcmi



•             Yolda olan ehtiyatlara nəzarət
•              Axınların idarə edilməsi
•              Reklam xərclərinin yerinə yetirilməsi

180. “JİT” logistik konsepsiyasının xarakterik cəhətinə aid olanı seçin :

• Təlabatın planlaşdırılması
√ bitməmiş istehsal qalığı
• Qiymətlərə nəzarətin azalması
• Material axınının seçilməsi
• Tələbin formalaşması

181. Logistik konsepsiya sayılan “JİT”xarakterizə edilir:

• Ehtiyatları minimumlaşdırmaq
√ Material resursları
• Keyfiyyətin yüksəldilməsi
•              Məhsulun sayının artması
• Maksimum sayda ehtiyat saxlamaq

182. “Dəqiq vaxtında”logistik konsepsiyası hansı amilə görə xarakterizə olunur:

• Zəruri təlimatların verilməsi
√ İstehsal tsiklinin qısalığı
•             Qiymətin təyini
•              Anbarların sistemləşdirilməsi
•              Taralaşdırmanın sürətləndirilməsi

183. Logistik konsepsiya olan “Lean Production” mikrologistik konsepsiyasına verilmiş elementlərdən aiddir:

•  Qiymət
√ Çevik istehsal texnologiyaları
• Nəqliyyat növü
• Material axını
•  Reklam kompaniyası

184. “Lean Production” mikrologistik konsepsiyasına aid olan  əsas komponentlərə  hansı aiddir:

•             Təlabatın planlaşdırılması
√ Minimum ehtiyat
•             Qiymətlərə nəzarətin azalması
•              Material axınının seçilməsi
•              Tələbin formalaşması

185. Aşağıda verilmiş “Lean Production” mikrologistik konsepsiyasının komponentlərinə elementlərdən hansı biri aiddir:

•             Qiymət
√ Yüksək keyfiyyət
•             Nəqliyyat növü
•              Material axını
•              Reklam kompaniyası

186. “Lean Production” mikrologistik konsepsiyasının əsas komponentlərinə neçə element aiddir:

•             5
√ 3.0
•             7
•              4
•              9



187. Tədarükat logistikasına məhsul istehsalçılarının diqqət yönəltmələrinə səbəb hansı amildir?

• Hazır məhsul istehsalının və məhsulgöndərmələrin böyük olmayan həcmi
√ İdarəetmə sahəsində yeni elmi metodların işlənib hazırlanması
• Nəqliyyat növünün seçilməsi
•  Material axının optimal hərəkəti
• Məhsulgöndərən və istehlakçı bazarının təhlili

188. Məhsul istehsalçılarının tədarükat logistikasına diqqət yönəltmələrinin üç səbəbindən biri hansıdır?

• Təlabatın planlaşdırılması
√ Yanacağın qiymətinin qalxması
•  Qiymətlərə nəzarətin azalması
• Material axınının seçilməsi
• Tələbin formalaşması

189. MRP 2 sisteminin tərkibinə hansı bloklar daxildir:

• Hazır məhsulun yüksək keyfiyyəti və logistik servis
√ Tələbin proqnozlaşdırılması və idarə edilməsi
• Nəqliyyatın seçilməsi
• Tədarükatın planlaşdırılması
• Materialın anbarlaşdırılması

190. Ali logistik sistemlər  idarəetmədə daha çox hansı amilə diqqət edirlər?

•              giriş, çıxış
•       beynəlmiləşmiş
√             Xarici və daxili
•             milli
•             qlobal

191. Hazır məhsul istehsalının və məhsulgöndərmələrin böyük olmayan həcmi hansı logistik konsepsiyanın xarakterik cəhətidir?

•      MRP konsepsiyası
√       “Dəqiq vaxtında” logistik konsepsiyası
•             MRP 1konsepsiyası
•              MRP2 konsepsiyası
•              DRP konsepsiyası

192. İqtisadiyyatın mezostrukturlaşdırılması prosesi dünyanın hansı yerində daha da fərqli aparılır?

•             Avropada
√       Şərqdə və qərbdə
•             Şimalda
•              Cənubda
•              Afrikada

193. Ölkənin inzibati-ərazi bölgüsünə görə təsnif edilən logistik sistemlər hansı növlərinə görə fərqlənir?

•             Beynəlxalq
√ Rayon, şəhər, vilayət, diyar, region
•             Müəssisədaxili
•       Müəssisəxarici
•              Kəndlərarası

194. Aşağıdakılardan logistik sistemin fəaliyyət prinsipinə aid olanı seçin:

•             Riyazi hesablama
√             Dəqiq hesablama



•             Keyfiyyətə nəzarət
•               Texniki təminat
•              Təşəbbüskarlıq

195. Logistik sistemin fəaliyyət prinsiplərindən biridir:

•             Əlaqələr
√             Rasionallıq
•             Elmlilik
•              Inteqrativlik
•              Stabillik

196. Verilənlərdən hansı logistik sistemin fəaliyyət prinsiplərindən birinə aiddir:

•             Sistemlilik
√             Uyğunluq
•             Təşkil, əlaqələr
•              Ierarxiyalıq
•              Effektivlik

197. Logistik strategiyanın işlənib hazırlanmasında əsas vəzifələrdən biri nədir?

•             Axınların hərəkəti
•              Maliyyə axınlarının təşkili
•             Anbardaxili əməliyyatlar
√             Logistik tədbirlərin planlaşdırılması və təşkili
•              Nəqliyyatın tənzimlənməsi

198. Firmanın təşkilati strukturu kateqoriyası əsasında təhlilin aparılması neçə istiqamətdə həyata keçirilir:

•              7
•             5
•              2
•             9
√             3

199. “Lean Production” mikrologistik konsepsiyanın əsas konponentlərinə hansı elementlər aiddir:

• Minimum ehtiyatlar
• Bazis, açar
• Təminedici
√ Yüksək keyfiyyət, minimum ehtiyat, çevik istehsal texnologiyaları və s.
• Dəqiq vaxtında

200. MRP 1 sistemini ilk dəfə olaraq yaradan amerikan tədqiqatçısı kimdir?

•          Javel
•          Aristotel
•           Jake Nilson
•           Pavlik
√           Orliskin

201. MRP1 konsepsiyanın mahiyyətini nə təşkil edir?

•           Material axınının idarə edliməsi
•          Fasiləsiz işin təşkili
•           Minimum ehtiyatın yaradılması
√           Əmtəəlik məhsul ehtiyatlarının kompyuterləşdirilmiş idarəetmə metodudur.
•          Təlabatın reallaşdırılması



202. Logistik konsepsiya sayılan “Dəqiq vaxtında” hansı xüsusiyyətlərinə görə seçilir:

•           qarşiya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi
•           Logistik sistemin göstəriciləri
•           Keyfiyyətin idarə edilməsi
√ İstehsal tsiklinin qısalığı, material resursları və hazır məhsul üzrə minimum ehtiyatın həcmi
•          əlavə ehtiyat elementləri

203. Logistik sistemə münasibətinə görə daxili informasiya axınlarına hansı şəbəkə xidmət göstərir?

√          İNTRANET
•           Daxili şəbəkə
•           Mezologistik
•           Rabitə xətti
•          Poçt

204. Logistik sistemə münasibətinə görə xarici informasiya axınlarına hansı şəbəkə xidmət göstərir?

•           Korporativ şəbəkə
•           İNTRANET
√           İNTERNET
•           KANBAN
•          Milli şəbəkə

205. Logistik sistemlərin fəaliyyətinə monitorinq mexanizmindən istifadə etməklə dövlət müdaxiləsi neçə yolla həyata keçirilir?

√ 3.0
•             5
•       6
•              2
•              9

206. İstehsal ediləcək hazır məhsulların substansiyasını təşkil edən material resurslarının istehsalçı müəssisədən istehlakçı müəssisəyə
çəkilən xərcləri. Bu hansı xərclərdir?

•          Maliyyə xərcləri
•           Ehtiyatların yaradılması xərcləri
•           Bölüşdürücü xərclər
√          nəqliyyat xərcləri
•           Anbar xərcləri

207. Anbarların tikilməsi, saxlanılması,anbar heyətinə əmək haqqının verilməsi, inzibati-idarəetmə xərcləri. Bu hansı kateqoriyadır?

•          Nəqliyyat xərcləri
√           Anbar xərcləri
•          Tədarükat xərcləri
•           Idarəetmə xərcləri
•           Maliyyə xərcləri

208. Logistik sistemdə konsepsiyanın tərifinin doğru olanını seçin:

• Konsepsiya bütün axınların idarə edilməsidir
√ Baxışlar sistemi olub hadisə və proseslərin bu və ya digər dərəcə də başa düşülməsi kimi izah edilir.
• Elementlərdən ibarət olub istehsal sahəsinin idarə edilməsidir
• Logistik sistemlərin qarşıya qoyduğu məqsədləri reallaşdırmaqdır
• Anbar təsərrüfatının idarə edilməsidir

209. “Zəif istehsal” konsepsiyasında əsas diqqət nəyə yönəlir?

• Məhsulgöndərənlərin seçilməsinə



√ Istehsalın ümumi təminatına
• Istehsalçı firmalara
• Vasitəçilərin seçilməsinə
• Tədarükat xərclərinə

210. DRP-2 sistemi ilk dəfə olaraq hansı ölkədə meydana gəlmişdir?

• Belçikada
• Avstryada
√ Amerikada
• Fransada
• Almaniyada

211. Neçənci illərdə DRP-2 sistemi meydana gəldi?

• 1970.0
√ 1980.0
• 1950.0
• 1920.0
• 1930.0

212. MRP sisteminin əsas məqsədi nədir?

• Işdə fasiləsizliyi təmin etmək

√ Hazır məhsul istehsalını planlaşdırmaq üçün material resurslarına təlabatın həcmini müəyyənləşdirmək və material resurslarını
istehlakçılara çatdırmaq;

• Ehtiyatlar yaratmaq
• İnformasiya toplamaq
• Nəqliyyat xərclərini planlaşdırmaq

213. MRP 1 sisteminin yaradıcılarından biri hesab edilən amerikan tədqiqatçısı kimdir?

• Aristotel
√ Orliskin
• Javel
• Jake Nilson
• Pavlik

214. Əmtəəlik məhsul ehtiyatlarının kompyuterləşdirilmiş idarəetmə metodudur. Bu hansı konsepsiyadır?

• KANBAN
√ MRP 1
• MRP2
• MRP 3
• JİT

215. “Dəqiq vaxtında” logistik konsepsiyası hansı cəhətlərinə görə xarakterizə olunur:

• ətraf mühitin marketinq tədqiqi
√ Istehsal tsiklinin qısalığı, material resursları, bitməmiş istehsal qalığının və hazır məhsul üzrə minimum ehtiyatın həcmi
• məhsul istehsalı həcminin müəyyənləşdirilməsi
• əsas və köməkçi sex və sahələrin planlaşdırılması ilə
• material resurslarına tələbatının aşkar edilməsi

216. JİT konsepsiyasının mahiyyəti nədən ibarət idi?

• Maksimum sayda ehtiyat saxlamaq
√ ehtiyatları minimumlaşdırmaq
• Məhsulun sayının artması
• Tədarükatın yaxşılaşdırılması



• Keyfiyyətin yüksəldilməsi

217. JİT konsepsiyası hansı illərdə tətbiq edilməyə başlamışdır?

• 1940.0
√ 1950.0
• 1930.0
• 1920.0
• 1980.0

218. “Dəqiq-vaxtında” konsepsiyası harada yaranmışdır?

• Kanada
√ Yaponiya
• İngiltərə
• Fransa
• Almaniya

219. İstehsal ediləcək hazır məhsulların özlərinin və dəstləşdirici məmulatların istehsalçı müəssisədən istehlakçı müəssisəyə çatdırılmasına
çəkilən xərclər. Bu hansı xərclərdir?

• Maliyyə xərcləri
√ Nəqliyyat xərcləri
• Bölüşdürücü xərclər
• Ehtiyatların yaradılması xərcləri
• Anbar xərcləri

220. Anbarların tikilməsi və saxlanılması, anbar heyətinə əmək haqqının verilməsi, inzibati-idarəetmə xərcləri. Bu hansı kateqoriyadır?

• Nəqliyyat xərcləri
√ anbar xərcləri
• Tədarükat xərcləri
• Idarəetmənin təşkili
• Maliyyə xərcləri

221. Məhsul istehsalı üçün material resurslarına sifarişlərin verilməsi prosedurunun təşkili, material qiymətlərinin tədarükü. Bu hansı
kateqoriyadır?

• Ehtiyatların yaradılması və saxlanması xərcləri
√ nəqliyyat-tədarükat xərcləri
• sistemin təşkili
• Ehtiyat xərcləri
• xidmətin seçilməsi

222. Konsepsiya anlayışını necə izah edilir?

•           Axınların lazımi vaxtda, kəmiyyətdə və miqdarda idarə edilməsidir
√          Baxışlar sistemi olub hadisə və proseslərin bu və ya digər dərəcə də başa düşülməsi kimi izah edilir.
•          Hissələrdən təşkil olunmuş müəyyən bütövlük yaradan və bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan prosesdir
•           Logistik sistemlərin qarşıya qoyduğu məqsədləri reallaşdırmaqdır
•           Xidmət axınlarının idarə edilməsidir

223. Logistik idarəetmə sistemində aşağıda verilənlərdən hansı  əsas vəzifə  hesab edilir?

• ehtiyatların idarə edilməsindən
• istehlakçılara nəqliyyat xidmətinin göstərilməsindən
• material axınlarının idarə edilməsindən
• sahibkarlıq fəaliyyətindən
√ material axınlarının idarə edilməsi və bölüşdürmə sahəsində vəzifə və strategiyaların işlənməsi mexanizmindən



224. Logistik sistemdə inteqrativ yanaşmanın əsasını təşkil edən hansı amil doğrudur?

•      “Dəqiq vaxtında” konsepsiyası
•       MRP1
•      MRP
√ “dartma” və “itələmə” sistemləri
•       Kanban konsepsiyası

225. Logistik sistemləri təşkil edən həlqələr hansı spesifik xüsusiyyətlərə malikdir?

•             Bazar tələbinə müvadiq olaraq məhsul çeşidinin yeniləşdirilməsi
•              Avtomatlaşdırılmış sistemin tərkib hissəsi olmaqla əlahiddəfəaliyyət göstərir
•              Istehsal sahələrində fasilələrin yaranması, əsas və köməkçi avadanlıqların istehsaldan çıxarılması
•             Məhsul buraxılışı həcminin, habelə sifariş partiyasının kəmiyyətini xarakterizə edən material axınlarının ölçüsünün dəyişməsi
√             Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formalardakı müxtəliflik

226. Sistemin təşkili zamanı avtonomluq prinsipi hansı meyarı özündə cəmləşdirir?

•             Istehsal olunacaq hazır məhsulların konstruksiyasının mürəkkəblik dərəcəsi və əmək tutumu
•              Müəssisənin və onun istehsal bölmələrinin əsas fəaliyyətləri üzrə sifarişlərin təyin edilməsi ilə
•             Konkret istehsal şəraitində istehsalın və əməyin təşkili, mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması səviyyəsi,
√             Sistemin nisbi mənada müstəqil olmasının təmin edilməsi və onun idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi
•              Məhsulların hazırlanmasında istifadə olunan texnoloji proseslərin mütərəqqilik dərəcəsi,

227. Aşağıdakılardan hansı logistik sistemlərin ən mühüm fərqləndirici əlamətlərindən biridir:

•             Tədarükatın optimallaşdırılması
•              Rasionallıq
•             Anbar avadanlıqlarının seçilməsi
•              Ehtiyatların idarə edilməsi
√             Istehsal güclərinin müxtəlifliyi

228. Logistik sistemlərin çoxsaylı fərqləndirici əlamətlərindən birini seçin:

•             Logistik sistemlərin təsnifatı
•              Mikrologistik sistemlər
•             Bütövlülük və hissələrə bölünmə
•              Makrologistik sistemlər
√             Sistemin müəyyən bütövlüyü

229. Logistik sistemlərin ən mühüm və çoxsaylı fərqləndirici əlamətlərindən hansı düzgündür?

•             Əlaqələr
•              Təşkil
•             Avtonomluq
•              Sistemlilk
√             Axın proseslərinin varlığı

230. Sistemli təhlil hansı mərhələ üzrə reallaşdırılmalıdır?

•             Məqsədlərin yerinə yetirilməsini nizamlamaq
•              Kompleks istehsal proqramını hazırlamaq
•             Nəqliyyatı təsnifləşdirmək
√             Problemin qoyuluşu və onun iqtisadi təhlili
•              Material resurslarının hazırlanmasını təmin etmək

231. Logistikada sistemli təhlilin verilmiş prinsiplərindən doğru olanı seçin:

•             Avadanlıqlar sisteminin çevikliyi
•              Anbar çevikliyindən



•             Mikrologistik sahələrdən
√             Sistemin elementləri arasında münasibətlərin qurulması zamanı münaqişələrə yol verməmək
•              Makrologistik sahələrdən

232. Sistemli təhlilin aparılması prinsiplərindən birini seçin:

•             Anbar əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi
•              İstehsal proqramını hazırlamaq
•             Məhsulların daşınma xərclərinə nəzarət
•              Material axınlarının tədarükat
√             Layihələşdirilən sistemlərin xarakteristikaları arasında ahəngdarlığı təmin etmək

233. Sistemli təhlilin aparılması hansı müasir prinsiplərə əsaslanır:

•             Məqsədlərin yerinə yetirilməsini nizamlamaq
•              Kompleks istehsal proqramını hazırlamaq
•             Nəqliyyatı təsnifləşdirmək
√             Sistemlərin yaradılmasını ardıcıl-mərhələlər üzrə həyata keçirmək
•              Material resurslarının hazırlanmasını təmin etmək

234. Logistik sistemlərin konsepsiyasının mahiyyətini nə təşkil edir?

• Çevik istehsal
√ Material axınlarının idarə edilməsi
• Maliyyə axınları
• Marketinq fəaliyyəti
• Sahibkarlıq funksiyası

235. ”Materiallara tələbatın planlaşdırılması sistemi” (MTP) təchizat metodunda hansı səviyyələr vardır?

√ Proqram planlaşdırma-materialların bölüşdürülməsi –ehtiyatların idarə edilməsi
• Ehtiyatların idarə edilməsi –materialların bölüşdürülməsi –proqram planlaşdırma
• Ehtiyatların idarə edilməsi
• Məhsulların daşınması
• Anbarların təkmilləşdirilməsi

236. ”Kanban” sistemi ilk dəfə olaraq hansı sahədə tətbiq edilmişdir?

• Yüngül sənayedə
√ Avtomobil istehsalında
• Kosmonavtikada
• Neft və qaz istehsalında
• Tibb sahəsində

237. ”Kanban” metodu əsasən hansı istehsal sahəsində tətbiq edilə bilər?

• Materialların bölüşdürülməsində
• Sifarişlər qəbulu zamanı
• Aralıq anbarlardan keçmədən materialların birbaşa istehsal xətlərinə göndərilməsi
√ Konveyer istehsalı şəraitində məhsulgöndərmələrin idarə edilməsi
• Ehtiyatların idarə edilməsi zamanı

238. “Sistem” sözünün hərfi mənası nədir?

• Ayrı-ayrı elementlərin idarə edilməsidir
• Kiçik elementlərin birləşdirilməsidir
√ Bütöv olub bir-birilə qarşılıqlı əlaqəli hissələrdən təşkil edilmiş deməkdir
• Qarışıq elementlərin idarə edilməsidir
• Oxşar elementlərin idarə edilməsidir



239. “Sistem” sözü hansı mənşəli sözdür?

• İngilis
• İtalyan
• Alman
• Fransız
√ Yunan

240. Logistik sistemlərin fəaliyyətinə dövlət müdaxiləsi hansı metodlarla yerinə yetirilir?

• Uzunmüddətli
• Qısamüddətli
• Təbii inhisarçı
• Məsləhət
√ Birbaşa, dolayı, məsləhət

241. İstehsal-texniki təyinat bazarına logistik xidmət göstərilən zaman dövlətin idarəetmə metodlarına aiddir:

• Məsləhət
• Birbaşa təsir
• Təbii inhisarçılıq
• Dolayı proqnozlaşdırma
√ Uzunmüddət, qısamüddət, ortamüddətli proqnozlaşdırma

242. Logistik sistemin fəaliyyət prinsiplərini seçin:

• Şaquli, üfüqi
• makrologistik sistem
• izomorf
√ Uyğunluq, rasionallıq, dəqiq hesablama və s.
• Mezo, mikro, meqo

243. Material axınlarının hərəkəti sistemindən asılı olaraq aşağıdakı makrologistik  sistemlər qruplaşdırılr :

• birbaşa və dolayı əlaqəli
√ birbaşa, eşalonlaşdınlmış və çevik əlaqəli
• ayrı-ayn əmtəə növləri üzrə topdan və porakəndə ticarətin
• sənaye, kənd təsərrüfatı və digər iqtisadiyyat sahələrin
• şaquli və üfüqi bölgülü və təkrarən bölgülü kanallarla

244. Logistik sistem nədən asılıdır?

• Dairədən
√ Elementlərdən
• Axından
• xammaldan
• Kimyəvi maddədən

245. Logistik sistemlərə təsir göstərən amillər hansılardır?

• anbar işlərinin yerinə yetirilməsi
√ elmi-texniki tərəqqi, nəqliyyatda struktur dəyişikliklər,
• sistemli yanaşma logistik prinsipi
• məhsul istehsalı həcmində baş verən dəyişikliklər
• logistik sistemin fəaliyyət prinsipləri

246. Logistik sistemlərdə ehtiyatlar nəyə xidmət göstərir?

• material axınlarının hərəkəti ilə bağlı xərclərin kompensasiyasına
√ istehsal, nəqliyyat və satış arasında bufer zonasının yaradılmasına



• material axınlarının idarə edilməsinə
• informasiya axınlarının idarə edilməsi
• məhsulların hazırlanmasına

247. Logistik sistem daxilində dövr edən əsas axın:

•  informasiya axını
√ material axını
• kadr axını
• pul axını
• maliyyə axını

248. Logistik sistemlərin təsnifatı:

• Mono logistik sistem
• Beynəlxalq və daxili sistem
√ Mikro logistik sistem, makro logistik sistem, mezologistik sistem
• Maksi logistik sistem
• Izomorf və homomorf sistem

249. Logistik sistemə hansı funksional sahələr aid deyil?

• informasiya logistikası.
√ kommersiya logistikası.
• nəqliyyat logistikası.
• tədarükat logitskası.
• istehsal logistikası.

250. Logistik sistem elə bir bütövlülük keyfiyyətinə malikdir ki, onu təşkil edən elementlər sistemdən kənarda fəaliyyət göstərə bilməz. Bu
sistemin hansı elementidir?

•          Təşkil
√ İnteqrativ keyfiyyət
•           Bütövlük və hissələrə bölünmə
•           Mükəmməllik
•           Avtonomluq

251. KANBAN mikrologistik sistemi neçənci ildə tətbiq edilib?

• 1985.0
√ 1972.0
•          1955
•           1980
• 1920.0

252. KANBAN mikrologistik sisteminin mahiyyəti nədir?

• Fasiləli istehsal prosesi
√ Fasiləsiz istehsal prosesinin təşkilini özündə birləşdirir
• Maksimum ehtiyatların saxlanılması
• Minimum ehtiyatlar yaradaraq istehsal etmək
• Mövsümü istehsal prosesi

253. Mikrologistik sistem olan KANBAN ilk dəfə hansı ölkədə tətbiq edilib?

•          Almaniyada
√           Yaponiyada
•          Ingiltərədə
•           Belçikada
•           Amerikada



254. Hansı logistik sistemlər var?

•           Vasitəçilər
√ Makrologistik və mikrologistik
•          Istehsalçılar
•           Minilogistik
•           Məhsulgöndərənlər

255. Logistik sistemlərdə material axınları məhsul istehsalçılarından istehlakçılara heç bir aralıq vasitəçilərin iştirakı olmadan hərəkət edir.
Bu hansı sistemdir?

•           Eşolanlaşdırılmış makrologistik sistem
√          birbaşa əlaqəli makrologistik sistem
•          Üç səviyyəli kanallar
•           Beş səviyyəli kanallar
•           Qarışıq əlaqəli makrologistik sistem

256. Logistik dövrədə neçə mühüm amilə görə logistik sistemləri fərqləndirirlər?

•          6
√          3
•           2
•           1
•           5

257. Logistik sistemə növbəti faktorlar təsir göstərir:

•          Elmi-texniki tərəqqi
√           Yanacağın və material axınlarının qiyməti
•          Enerjinin qiymətinin qalxması
•           Anbarlaşdırma
•           Nəqliyyatın struktur dəyişikləri

258. Ehtiyatları minimumlaşdırmaq hansı konsepsiyanın mahiyyətini təşkil edir?

• KANBAN
√ JİT (dəqiq vaxtında)
• MRP2
• Birbaşa logistik sistem
• MRP 1

259. Logistik sistemə aid deyil:

•           Çevik əlaqəli makrologistik sistem
√  minilogistik sistem
•          eşolanlaşdırılmış logistik sistem
•           qarışıqəlaqəli makrologistik logistik sistem
•           birbaşa əlaqəli logistik sist em

260. Təbiət və cəmiyyət tərəfindən məqsədlərin yerinə yetirilməsi üçün qarşılıqlı əlaqə və təsirlərə malik elementlərin məcmusu. Bu nədir?

•           Konsepsiya
√ Sistem
•          Məqsəd
•           Vəzifə+
•           Prinsip

261. İstehsal logistikasına aid olan logistik idarəetmə prinsiplərindən doğru olanı seçin:



•             İnformasiyanın ötürülməsi
√             Məhsulgöndərənlərə ümumi təsərrüfat tərəfdaşı kimi baxılır
•             Məhsulların qablaşdırılması
•              Material axınlarının istiqamətləri
•              Nəqliyyatın seçilməsi

262. Logistik idarəetməyə aid olan istehsalın idarə edilməsi prinsiplərindən hansı doğrudur?

•             İstehlakçıların düzgün seçilməsi
•              Anbar məhsulgöndərmələri
•             Tranzit məhsulgöndərənlər
√ Artıq ehtiyatdan imtina edilir
•              Aralıq vasitəçilər

263. Ənənəvi idarəetmə prinsiplərinə aid olan istehsalın idarə edilməsi növlərindən birini seçin:

•             Istehsalın diversifikasiyası
•              Hazır məhsul istehsalında çeşid dəyişkənliyinin baş verməsi
•              Bazarda ərazi-sahə oriyentasiyasının dəyişilməsi
•             Iri, strateji əhəmiyyətli sifarişlərin əldə edilməsi və ya itirilməsi
√             Məhsulgöndərənlərə müqavilə iştirakçısı kimi baxılır

264. İstehsalın idarə edilməsinin ənənəvi idarəetmə prinsiplərinə aid olanlardan birini seçin

•             Eşolanlaşdırılmış kanalın seçilməsi
•              Taraların yerləşdirilməsi
•             Nəqliyyatın intensivləşdirilməsi
√             Avadanlığın boş dayanması halları minimumlaşdırılır
•              Müsabiqə ticarətinin keçirilməsi

265. İstehsal logistikasında  ənənəvi idarəetmə prinsiplərinə aiddir:

•             Nəqliyyat seçilir
•              Normalar müəyyənləşdirilir
•             Material axınları idarə edilir
√             Maksimum iri partiyalarla məhsul istehsal edilir
•              Anbar əməliyyatları yerinə yetirilir

266. Ənənəvi idarəetməyə aid olan istehsalın idarə edilməsi prinsiplərindən doğru olanı seçin:

•              İstehsal mərhələsində maddi axın
•             Kompyuter informasiya təminatı
•              Qaydalara əməl etmə
√             Hazırlanan məhsul nomenklaturası minimumdur
•             Hazır məhsulun reallaşdırması mərhələsində maddi axın

267. İstehsalın idarə edilməsinin ənənəvi idarəetmə prinsiplərinə aid olanlardan birini seçin

√             “Yaman gün” üçün maksimum ehtiyat yaradılır
•             Material axınları idarə edilir
•             Nəqliyyat seçilir
•              Normalar müəyyənləşdirilir
•              Anbar əməliyyatları yerinə yetirilir

268. Müəssisənin əldə etmiş olduğu göstəriciləri nəzərə almaqla müəyyən edilir. Bu hansı normadır?

•             Illik normalar
•              Fərdi məsrəf
•             Maddi məsrəf norması
√             Perspektiv normalar



•              Tranzit norma

269. Logistikada istehsal bölmələrinə aid olan  maddi-texniki təminata aid hansı təchizat formalarından biri verilmişdir?

•         material ehtiyatlarının fiziki bölgüsü prosesinin təkmilləşdirməsi
•          edilmiş xeyirlərə mülkiyyət hüququnun bölgüsü
•          ehtiyatların yaradılması
•         firmaların logistik konsepsiyası
√         Tranzit təchizat sistemi

270. İstehsal bölmələrinin maddi-texniki təminatı zamanı təchizat formalarından hansı doğrudur?

•             hazır məhsulun qablaşdırılması
•              xidmətin göstərilməsi
•             maliyyə axınlarının idarə edilməsi
√ Qeyri-mərkəzləşdirilmiş təchizat sistemi
•              informasiya axınlarının toplanması

271. Aşağıda istehsal bölmələrinin maddi-texniki təminatı zamanı hansı təchizat formalarından biri verilmişdir?

•                                                                        məhsulgöndərənlərin fəaliyyətindən asılı olaraq məhsulgöndərmələr
•                                    daha sürətli daşımalar
•                                   belə bir təsnifləşdirmə mövcud deyil
√  Aktiv təchizat sistemi
• yüklərin daşınma müddətinə görə

272. İstehsal bölmələrinin maddi-texniki təminatı zamanı neçə təchizat formasını fərqləndirirlər?

•              9
•             5
•              2
•             6
√             3

273. İstehsal logistik alt sisteminin formalaşması üçün mühüm təsiedici amil hansıdır?

•             Satışın həcmi
•              Istehsal avadanlıqları
• İstehsalın gücü
•              Tədarükat
√  İstehsalın kostomizasiyası

274. Aşağıdakılardan hansı inteqrativ formada olan istehsal logistikasının əsas funksiyalarındandır?

• Vahid tədarükat planının tərtib edilməsi
• Kommersiya tədbirlərinin müəyyən edilməsi
• Yalnız dövlətin strateji məqsədlərinin nəzərə alınması
• Satış həcminin proqnozlaşdırılması
√ Hazır məhsulun maya dəyərinə nəzarət edilməsi

275. İstehsal logistikasında inteqrativ formada verilmiş əsas funksiyalardan hansı doğrudur?

• Görülmüş işlər və yerinə yetirilmiş xidmətlərin ümumi dəyərinə əsasən xərclərinin qiymətləndirilməsi
√ İstehsal yeniliklərinin hazırlanması və praktiki həyata keçirilməsində iştirak etmək
• Analoji məhsulların qiymətlərinin yüksəlməsi zamanı təhlil
• Məhsul vahidinə çəkilən xərclərdə təhlil
• Məhsulların faydalılıq dərəcəsinə görə qiymətlərin təhlili

276. İnteqrativ formada  istehsal logistikasının əsas funksiyalarından biri hansıdır?



•              Məhsulgöndərənlərin sifarişlərinin qəbulu
√             Kəmiyyət və keyfiyyət parametrləri üzrə hazır məhsullara nəzarət
•               göstərdikləri xidmətin keyfiyyəti
•               düzgün nəqliyyat növünün seçilməsi
•               Tədarükat bazarının axtarılması

277. İstehsal logistikasında əsas vəzifələrdən doğru olan birini seçin:

• Ehtiyatların səviyyəsi nəzərə alınmamalıdır
√ İstehlakçıların sifariş paketlərinə uyğun təlabatlarını dolğun ödəmək şərtilə məhsulların maya dəyərini aşağı salmaqdan ibarətdir
• Istehsalçı firmanın imici nəzərə alınmamalıdır
• Təchizatçıların təklif etdiyi müqavilə şərtləri qəbul edilməlidir
• Məqsəd yalnız logistik servisin həyata keçirilməsidir

278. İstehsal logistikasının əsas məqsədindən irəli gələn vəzifələrdən birini seçin:

• Məhsulgöndərənlə şirkətin ümumi iqtisadi mənafelərin üst-üstə düşməsinə nail olmamaq
√ İstehsal güclərinin tam yüklənməsinə nail olmaqla dövriyyə vəsaitlərinin dövr sürətini artırmaq
• Təchizatçıların mütəmadi ziyarət edilməsi və onların auditini aparmaq
• Təchizatçıların təklif etdiyi qiymətləri nəzərə almamaq
• Yalnız əsas təchizatçıların maraqlarını nəzərə almaq

279. İstehsal prosesinin konkret təlabatının ödənilməsinə yönəldilmiş mütərəqqi təminat formaları hansılardır?

•             Nəqliyyat
√             Materiallara təlabatın planlaşdırılması sistemi
•             İnformasiya
•              Tədarüküt
•              Anbar

280. İstehsal logistikasının təşkilində hansı konsepsiyalardan istifadə edilir?

•             JİT
√             itələmə və dartma
•             MRP
•              DRP
•              KANBAN

281. Çevik istehsal modulu nədir?

•          Bazar tələbinə müvadiq olaraq məhsul çeşidinin yeniləşdirilməsi
√           Avtomatlaşdırılmış sistemin tərkib hissəsi olmaqla əlahiddə fəaliyyət göstərir
•          Istehsal sahələrində fasilələrin yaranması, əsas və köməkçi avadanlıqların istehsaldan çıxarılması

•           Kəsici alətlərin sınması və nəticədə zəruri materialların istehsal istehlakına hazırlanması əməliyyatlarının vaxtında icra
edilməməsi

•           Məhsul buraxılışı həcminin, habelə sifariş partiyasının kəmiyyətini xarakterizə edən material axınlarının ölçüsünün dəyişməsi

282. Əmək resursları və istehsal gücləri üzrə daxili ehtiyatların yaradılması yolu ilə təmin edilir. Bu hansı keyfiyyətdir?

•          Keyfiyyət çevikliyi
√           Kəmiyyət çevikliyi
•          Maliyyə əməliyyatları
•           Zaman çevikliyi
•           Tədarükatın təminatı

283. İşçi heyətinin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi və çevik istehsal sistemlərinin yaradılması hesabına əldə edilir. Bu hansı
keyfiyyətdir?

•           Kəmiyyət çevikliyi
√          Keyfiyyət çevikliyi



•          Nəqliyyat çevikliyi
•           Istehsal çevikliyi
•           Anbar çevikliyi

284. İstehsalın təşkili və idarə edilməsində hansı konsepsiyalar var?

•          ənənəvi və logistik
√           itələmə və dartma
•          KANBAN
•           MRP, MRP1
•           dəqiq vaxtında

285. Normalalaşdırma nədir?

• Material resurslarının istehsal sahələrinə çatdırılması limitlərinin və qrafiklərinin müəyyənləşdirilməsi
√ Canlı və keçmiş əməyin ictimai zəruri məsrəfinin elmi cəhətdən əsaslandırılmış plan ölçüsünün müəyyən edilməsidir.
• Çatdırılacaq məhsul partiyası həcminin hesablanmasını
• Əsas istehsalda material resurslarından istifadəyə nəzarətin həyata keçirilməsi
• Yükləmə-boşaltma və nəqliyyat vasitələrinə təlabatın hesablanması, onların iş qrafiklərinin marşrutlarının təyin edilməsin

286. İstehsalçı müəssisələrdən bir sifarişlə bir ünvana çatdırılacaq material resurslarının minimum miqdarı nəzərdə tutulur.Bu nədir?

• Anbar təchizat forması
√ Tranzit norması
• Nəqliyyat norması
• Informasiya norması
• Aktiv təchizat sistemi

287. Sənaye müəssisələri xammal və digər istehsal-texniki təyinatlı məhsullarla hansı formada təchiz edirlər:

• Nəqliyyat forması
√ Anbar və tranzit formada
• Qeyri-mərkəzləşdirilmiş forma
• Qeyri-aktiv forma
• Aktiv forma

288. Dəstədəki hissələrin emal edilməsi üçün texnoloji sistemdə yerinə yetirilən müxtəlif əməliyyatların eyni vaxtda həyata keçirilməsini
nəzərdə tutur. Bu hansı formadır?

• Ardıcıl
√ Paralel
• Sistemli
• Konstruktiv
• Qarışıq

289. Əməliyyatların əlaqələndirilməsinin ardıcıl forması nə ilə xarterizə olunur?

• Istehsal olunacaq hazır məhsulların konstruksiyasının mürəkkəblik dərəcəsi və əmək tutumu
√ Məhsul istehsalı prosesində hər bir sonrakı əməliyyat, texnoloji sistemdə ixtiyari əvvəlki əməliyyatdan sonra icra olunur
• Konkret istehsal şəraitində istehsalın və əməyin təşkili, mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması səviyyəsi,
• Müəssisənin və onun istehsal bölmələrinin əsas fəaliyyətləri üzrə sifarişlərin təyin edilməsi ilə
• Məhsulların hazırlanmasında istifadə olunan texnoloji proseslərin mütərəqqilik dərəcəsi,

290. İstehsal prosesində yerinə yetirilən əməliyyatların əlaqələndirilməsinin hansı tipləri var?

• qarışıq, ikitərəfli, birtərəfli
√ ardıcıl, paralel, ardıcıl-paralel
• paralel, işvaxtı
• fasilələr vaxtı, birtərəfli
• fasiləli, sinxron, qarışıq



291. İstehsal prosesində yerinə yetirilən əməliyyatların əlaqələndirilməsinin neçə tipi var?

•          5
√           3
•           9
•          6
•           7

292. İstehsal tsiklinin uzunluğu hansı amillərdən asılıdır:

√ İstehsal olunacaq hazır məhsulların konstruksiyasının mürəkkəblik dərəcəsi və əmək tutumu, müəssisənin iş rejimi
•           Makrologistik sahələrdən
•           Sistemli yanaşma
•           Anbar çevikliyindən
•          Mikrologistik sahələrdən

293. İstehsal tsiklini ayırırlar:

√           iş vaxtı və fasilələr vaxtına
•           Texnoloji çevikliyə
•           Makro və mikro sahələrə
•           Avadanlıqlar sisteminin çevikliyinə
•          Çeşid çevikliyi

294. İstehsal tsiklini neçə hissəyə ayırırlar:

•           7
•          3
•           8
√           2
•          5

295. Məhsul istehsalı zamanı xammalın və s istehsala cəlb edilməsi müddəti ilə hazır məhsulun alınmasına qədər olan müddət arasında vaxt
intervalı nəzərdə tutulur. Bu nədir?

•          Ehtiyatlar tsikli
•           Anbar tsikli
•           Nəqliyyatın tipi
•          Istehsalın tipi
√           İstehsal tsikli

296. Geniş nomenklaturalı və çeşidli məhsullar istehsal edilir və onların hazırlanması əksər hallarda təkrarlanmır. Bu istehsalın hansı tipidir?

•          Kütləvi
•           Nomenklaturalı
•          Mövsümi
√           Fərdi
•           Ardıcıl, paralel

297. Müəssisə nisbətən geniş nomenklaturada məhsul istehsal edir və həmin proses müəyyən vaxtdan bir təkrarlanır. Bu istehsalın hansı
tipidir?

•           Nisbi
•           Uzun müddətli
√          Seriyalı
•          Qarışıq
•           Daimi

298. Müəssisə məhdud və daima təkrarlanan nomenklaturada məhsul istühsalını həyata keçirir. Bu istehsalın hansı tipidir?



•          Seriyalı
√          Kütləvi
•           Paralel
•           Fərdi
•           Ardıcıl

299. Məhsul istehsalının kütləvilik dərəcəsinə görə istehsalın təşkilininin hansı tiplərini fərqləndirirlər?

•          Maddi, model, seriyalı
√           Kütləvi, seriyalı, fərdi
•          Adi, fərqli, qarışıq
•           Çevik, qarıcıq, fərdi
•           Kütləvi, izomorf, qarışıq

300. İstehsalın təşkilati-texniki və iqtisadi xüsusiyyətlərinin məcmusu nə adlanır?

•          Fərdi istehsal
√           İstehsalın tipi
•          Kütləvi istehsal
•           Nəqliyyat ehtiyat tipi
•           Seriyalı istehsal

301. Sığorta ehtiyatı istehsal logistikasında hansı hallarda yaradılır:

• Yükdaşımaların həyata keçirilməsi zamanı
√ Avadanlıqlar istismardan çıxdıqda və istehsalda zay məhsul aşkar olduqda
• Məhsullar qablaşdırıldıqda
• İstehsal itkilərinə yol verildikdə
• Tələbdən artıq texnoloji ehtiyat yarandıqda

302. Baxılan zaman kəsiyində bir yerdən digərinə və ya bir istehsal sexindən digərinə ötürülmə prosesində yerləşir. Bu hansı ehtiyat
növüdür?

•          Zəmanət ehtiyatı
√           nəqliyyat ehtiyatı
•           Sığorta ehtiyatı
•           Dövriyyə ehtiyatı
•           Cari ehtiyat

303. İşin fasiləsizliyini təmin etmək məqsədilə işçi yerlərində yaradılan hissələr və ya yığım vahidləri üzrə ehtiyatları özündə birləşdirir. Bu
hansı ehtiyat növüdür?

•           Keçici ehtiyat
√           dövriyyə ehtiyatı
•          Mövsümi ehtiyat
•           əmtəə ehtiyatı
•           Cari ehtiyat

304. Bilavasitə emal və ya nəzarətdə yerləşən hissələr, qovşaqlar və ya yığım vahidləri başa düşülür.Bu hansı ehtiyat növüdür?

•          Sığorta ehtiyatı
√           tələbdən artıq texnoloji ehtiyat
•          Nəqliyyat ehtiyatı
•           Istehsal ehtiyatı
•           Dövriyyə ehtiyatı

305. Logistikada təyinatına görə tələbdən artıq məhsullar təsnif edilir:

•           Ardıcıl, paralel, qarışıq



√           texnoloji, dövriyyə, nəqliyyat, sığorta
•          Sığorta, nəqliyyat, qarışıq
•           Dövriyyə, paralel
•           Texnoloji, ardıcıl, dövriyyə

306. İstehsal logistikasının əsas funksiyalarına  hansı amil aid deyil?

•          Konkret hazır məhsullara istehlakçı sifarişləri və bazar təlabatının proqnozlaşdırılması əsasında istehsalın planlaşdırılması və
təşkili

√           Anbarlarrın intensivləşdirilməsi
•           Təchizat və satış xidməti şöbələri ilə razılaşdıqdan sonra məhsul buraxılışı üzrə istehsal qrafiklərinin işlənib hazırlanması
•          Istehsalın operativ idarə edilməsi və istehsal tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinin təşkili

•           Müəssisənin istehsal sahələri və iş yerləri, habelə digər struktur bölmələri üçün istehsal tapşırıqları üzrə plan – qrafiklərin işlənib
hazırlanması

307. İstehsal logistikasının əsas vəzifələri hansılardır?

• Istehsal güclərinin tam yüklənməsinə nail olmaqla dövriyyə vəsaitlərinin dövr sürətini artırmaq
√ Istehsalım fasiləsizliyi məqsədilə zəruri səviyyədə material ehtiyatları yaratmaq və sərbəst istehsal-logistik gücü idarə etmək
• Anbarlarda material axınlarının yerləşdirilməsi
• Nəqliyyatın idarə edilməsi
• Istehlakçıların sifariş paketlərinə uyğun tələbatlarını dolğun ödəmək şərtilə məhsulların maya dəyərini aşağı salmaqdan ibarətdir

308. İstehsal logistikasının məqsədi nədir?

• Makrologistik sistemlərdə indikativ idarəetmə metodlarından istifadə istehsal logistikasının məqsədidir
√ Istehsal logistikasının tədqiqat obyektini sənaye istehsalı zamanı firmadaxili iqtisadi axın prosesləri təşkil edir
• Dəqiq vaxtında konsepsiyasına əsaslanan mikrologistik sistemlər logistikanın məqsədidir
• Lüzumsuz və faydasız əməliyyatların aradan qaldırılması məqsədidir
• Çevik istehsal-logistik sistemlərin növləri logistikanın məqsədidir

309. Material və onlara uyğun informasiya axınlarının əsas istehsalın idarə edilməsi bir sıra spesifik xüsusiyyətlərə malik olmaqla nə adlanır?

• Informasiya logistikası
√ Tədarükat logistikası
• Anbar logistikası
• Bölüşdürücü logistika
• istehsal logistikası

310. Məhsulgöndərənlərlə münasibətlərin rəsmiləşdirilməsi üçün hansı sənədlərdən istifadə olunur?

• Vasitəçilərə görə
• Brokerlərə görə
• Məhsul növünə görə
• Kontraktlara görə
√ Tələbnamələr və sifarişlərə görə

311. İlk dəfə kontrak sistemi neçənci ildə tətbiq edilmişdir?

• 1890-1900
• 1940-50
• 1950-60-cı illər
• 1920-30-cu illər
√ 1970-80-ci illər

312. Kontrakt sistemi ilk dəfə hansı ölkədə tətbiq edilmişdir?

• İngiltərədə
√ Şərqi Almaniyada
• Amerikada



• Yaponiyada
• Fransada

313. Bazis qiymətləri nədir?

•          Məhsulun qiyməti
√ Məhsulun qiymətinə daxil edilən, onun dəyərini artıran
•          Anbar qiymətləri
•           Qiymətin real bazar səviyyəsi
•           Tranzit qiymətləri

314. Tədarükat müqavilələrində material resurslarının qiymətini müəyyən edən zaman hansı göstəricilər nəzərə alınmalıdır?

• Maya qiyməti
√ Məhsulların ölçü vahidi,bazis qiyməti, təsbit etmə qiyməti
• Məhsul çeşidi qiyməti
• Məhsul seriyası
• Bazar qiyməti

315. Tədarükat praktikasında hansı müqavilələr nümunəvi adlanır?

•           Məhsul seriyası
√ Məhsul nomenklaturası və ya məhsul partiyası
•          Məhsul ardıcıllığı
•           Məhsul növü üzrə
•           Məhsul paralelliyi

316. Hansı ölkədə BMT-nin beynəlxalq səpkili tədarükat müqavilələrinin bağlanması haqqlnda ilkin şərtlər müəyyənləçdirilmişdir?

•          İtaliyada
√ Vyanada
•           Almaniyada
•           Yunanıstanda
•           Fransada

317. Neçənci ildə BMT-nin beynəlxalq səpkili tədarükat müqavilələrinin bağlanması haqqlnda ilkin şərtlər müəyyənləçdirilmişdir?

•           1990
√          1980
•          1970
•           1950
•           1948

318. Əmtəə və xidmətlər üzrə qeyri-nəğd hesablaşmalardan hansı doğru deyil?

•          Tədiyyə tapşırıqları, xüsusi hesablar
√           Plan tapşırıqları
•           Plan tədiyyələri, klirinq
•          Veksellər, çeklər
•           Akkreditiv,plastik kartlar

319. Sərbəst ofertlərin mahiyyəti nədir?

• Bütün öhdəlikləri nəzərdə tutur
√ Alıcıya münasibətdə satıcının heç bir öhdəliyini nəzərdə tutmur.
• Öhdəlikləri vasitəçilərlə yerinə yetirir
• Qarışıq təkliflər verir
• Öhdəliklərin yarı qismini daşıyır

320. Ciddi offertlərin mahiyyəti nədir?



• Ticarət iştirakçıları ilə hər hansı bir ixtiyari danışıqlara yol verilmir
√ Fəaliyyət müddəti göstərilməklə yalnız bir alıcıya göndərilir
• Öz adından danışıqları aparır
• Başqasının adından danışıqlar aparılır
• Gələcək müqavilələrin şərtlərini təyin edir

321. Ofertlərin hansı formalarını fərqləndirirlər?

• Qalıcı və təkrar
√ Ciddi və suruşkən
• Uzunmüddətli
• Qısamüddətli
• Yazılı danışıqlar

322. Ofertlərin neçə forması var?

•          5
√           2
•          7
•           3
•           4

323. Tender sənədlərinin hazırlanmasında hansı funksiya doğru deyil ?

• Ticarətin keçirilməsi haqqında iştirakşıları təlimatlandırır
√ Qiymətlər bazara uyğun formalaşdırılır
• Təkliflərin qiymətləndirilməsi üçün meyarları müəyyənləşdirir
• Gələcək müqavilələrin şərtlərini təyin edir
• Alınan məhsullar və ya göstərilən xidmətlər haqqında qısa məlumatlar verir

324. Tenderin keçirilməsində hansı ardıcıllıq doğru deyil?

•          Reklam
√ İnformasiyaların yayılması
•           Tender təkliflərinin qəbulu və onların elan edliməsi
•          Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi
•           Tender sənədinin hazırlanması

325. 80-20 qaydası harda tətbiq edilir:

•          Tədarükat logistikasında
√ İstehsal logistikasında
•           Anbar logistikasında
•          Bölüşdürücü logistikada
•           Nəqliyyat logistikasında

326. Potensial məhsulgöndərənlərin tapılması üçün tətbiq edilən əhəmiyyətli formadır. Bu hansı formadır?

•           Yazılı danışıqlar
√ Müsabiqə ticarəti
•          Reklam
•           Məhsulgöndərənlər
•           Brokerlər

327. Tədarükat logistikasında xərclərin azaldılması yolları hansılardır?

• Informasiya axınlarının idarə edilməsi
√ Minimal qiymət və uyğun keyfiyyət təklifləri verən tədarükçülərin seçilməsi
• Ehtiyatların nəzarətdə saxlanılması



• Maliyyə vəsaitlərinə daim qənaət etmək
• Sahibkarlıq fəaliyyətində satışların təkmilləşdirilməsi

328. Tədarükat logistikasının fəaliyyət sahələri hansılardır?

• Məhsulların nəql edilməsi
√ Alışların idarə edilməsi, sifarişlərin yerləşdirilməsi, ehtiyatlar, anbarlaşdırma, nəqliyyat
• Istehsalata nəzarət
• Istehsalatda olan mütəxəssislərlə iş
• Mütəxəssislərin tədrisi

329. Tədarükat logistikasının fəaliyyəti hansı addım ilə başlayır?

• Xidmətlərin göstərilməsi
√ Tələb olunan material və xidmət sifarişinin hazırlanması
• Anket və sorğuların keçirilməsi
• Müştərilərən sifarişlərin alınması
• Sifarişlərin təmin edilməsi

330. Tədarükat logistikasının funksiyaları hansılardır?

• Müştərilərin öyrənilməsi
√ İstehsalın maddi-texniki təminatının planlaşdırılması və təşkili
• Bazarın tədqiq edilməsi
• Cari ehtiyatların yaradılması
• Istehsalatın planlaşdırılması

331. Tədarükat logistikasında strateji məqsədlərdən doğru olanı seçin?

• Normadan artıq ehtiyatların yaradılması
√ Müəssisənin fəaliyyəti üçün tələb olunan xarici resurs axınının fasiləsiz təmin edilməsi
• Informasiyanın işlənməsi
• İnformasiyanın ötürülməsi
• Çevik istehsalın yaradılması

332. Tədarükat logistikasının strateji məqsədlərindən biri hansıdır?

• Məhsulların nəql edilməsi
√ Təchizat fəaliyyəti ilə bağlı xərclərin və satın alınan təchizat predmetlərinin ehtiyat səviyyələrinin optimallaşdırılması
• Istehsalatın düzgün aparılması
• Anbardaxili əməliyyatların yerinə yetirilməsi
• Anbarlaşdırmanın vaxtında aparılması

333. Tədarükat bazarında potensial məhsulgöndərənlərdən təkliflərin alınması və qiymətləndirilməsi hansı formalarda aparılır?

• Hüquqi sənədlərin imzalanması yolu ilə
√ Müsabiqə və yazılı danışıqlar yolu ilə
•          Tədiyyə tapşırıqları
•           Brokerlər
• Sifarişlərin sənədləşdirilməsi ilə

334. Məhsulgöndərənlərdən zəruri kəmiyyətdə, keyfiyyətdə məhsulların lazımi vaxtda göndərilməsi üzrə tələbləri özündə birləşdirən direktiv
sənəddir.Bu nədir?

•          Sifarişlərin sənədləşdirilməsi
√  Sifariş
•          Sifarişlər üzrə cavabdehlik
•           Qiymət
•           Fərdi metod



335. Müəssisələrlə tədarükat münasibətlərinə girən və onların göndəriləcək məhsullara konkret vaxtda potensial təlabatını əks etdirən
sənəddir. Bu nədir?

•          Kontrakt
√ Tələbnamə
•          Evrestik metod
•           Dövri
•           Sifariş

336. Məhsulgöndərənlərlə münasibətlərin rəsmiləşdirilməsi üçün hansı sənədlərdən istifadə olunur?

• Məhsul növünə görə
√ Tələbnamələr və sifarişlərə görə
•          Vasitəçilərə görə
•           Brokerlərə görə
•           Kontraktlara görə

337. Təlabatın hesablanmasında işçi heyətinin təcrübəsinə əsaslanır.Bu hansı metoddur?

• Variantlılıq
√ Evrestik
• Kanban
• Dartma
• MRP1

338. Gözlənilən təlabatın hesablanması üçün riyazi-statistik metodların tətbiqinə ehtiyac yarandıqda istifadə edilir. Bu hansı metoddur?

•          Determinələşdirilmiş
√ Stoxastik
•          Variantlılıq
•           Inteqrativ keyfiyyət
•           Sistemlilik

339. Sifarişlərin yerinə yetirilməsi dövrü və materiallara təlabatın həcmi məlum olduqda tətbiq edilir. Bu hansı metoddur?

•          Stoxastik
√ Determinələşdirilmiş
•          Fərdi
•           Evrestik
•           Qarışıq

340. Logistikada materiallara tələbatın hesablanmasında hansı metodlardan istifadə edilir?

• Birdəfəlik
√ Determinələşdirilmiş, stoxastik, evrestik
• Fərdi
• Paralel
• Dövri

341. Kontraktların hansı növləri var?

• Ardıcıl, paralel
√ Birdəfəlik, dövri, qarışıq
• Stoxastik
• Kanban metodu
• Variantlılıq, çeviklik

342. Ümumi formada iqtisadi subyektlər arasında hüquq və vəzifələrin müəyyən olunması haqqında qarşılıqlı müqavilə sənədidir. Bu nədir?

• Hüquqi sənəd



√ Kontrakt
• Tədarükat
• Anbar sənədi
• Tranzit

343. Kontrakt sistemi neçənci illərdə tətbiq edilməyə başlamışdır?

•           1940-50
•           1920-30-cu illər
√ 1970-80-ci illər
•          1890-1900
•          1950-60-cı illər

344. Kontrakt sistemi ilk dəfə hansı ölkədə tətbiq edilmişdir?

•           İngiltərədə
√ Şərqi Almaniyada
•          Amerikada
•           Yaponiyada
•           Fransada

345. Tədarükat logistikasında bazar növlərindən hansı düzgün deyil ?

•          Xammal və materiallarla təlabatı ödəyən bazarlar
√ Qarışıq bazarlar
•           Tam və qismən əvəz edilən bazarlar
•          Yeni bazarlar
•           Məhsulgöndərənlər tərəfindən istifadə edilən bazarlar

346. Logistik sistemlərin konsepsiyası və prinsipləri nədə ifadə olunur?

• Marketinq fəaliyyəti ilə əlaqədar
√ Material axınlarının idarə edilməsində
• Müəssisənin fəaliyyətində
• Reklamın təşkilində
• Nəqliyyatın idarə edilməsi

347. Beynəlxalq praktikada firma və şirkətlər tədarükat işlərini sadələşdirmək məqsədilə adətən neçə sifarişdən geniş istifadə olunur?

• 12.0
√ 4.0
• 10.0
• 5.0
• 6.0

348. Logistikada sifariş nəyə deyilir?

• Müqavilələrin ilk variantıdır
• Adi sənəddir
• Sifarişin ilkin formasıdır

√ Məhsulgöndərənlərdən zəruri kəmiyyətdə lazımi məhsulların tələb olunan vaxtda göndərilməsi tələblərini özündə birləşdirən direktiv
sənəddir

• Konkret vaxt kəsiyində potensial təlabatını əks etdirən sənəddir

349. Logistikada məhsulgöndərənlərlə münasibətlərin rəsmiləşdirilməsi üçün hansı ilkin sənədlərdən istifadə olunur?

• Tələbnamələrdən və aktlardan
√ Tələbnamələrdən və sifarişlərdən
• Kontraktlardan
• Müqavilələrin şərtləri



• Müqavilələrdən və şərtlərdən

350. Logistikada tədarükat metodlarından hansı doğru deyil?

• Topdansatış ticarət formasında
√ Məhsulgöndərənlərin seçilməsi
• Zərurui hallarda məhsulların alınması
• Kişik partiyalarla daşınmada
• Qiymət cədvəli üzrə gündəlik hallarda

351. Determinələşdirilmiş, stoxastik və evrestik metodlar logistikada nə zaman istifadə olunur?

• Materiallara keyfiyyətin müəyyənləşdirilməsində
√ Materiallara təlabatın hesablanmasında
• Materialların anbara daxil olmasında
• Şirkətin təhlükəsizliyinin müəyyənləşdirilməsində
• Marketinq strategiyasının tərtib edilməsində

352. Tələb olunan materialların nomenklaturası, sinfi, qrupu və çeşidi hansı prosesdə mütləq nəzərə alınmalıdır?

• Maliyyə prosedurlarının müəyyənləşdirilməsi prosesində
• Müəssisənin marketinq strategiyasının tərtib edilməsində
• Informasiyanın toplanmasında
√ Materialların tədarükatının planlşdırılması prosesində
• Şirkətin təhlükəsizlik standartlarında

353. Ehtiyatların səiyyəsinə nəzarət, materiallrın istehsal istehlakı üçün hazırlanması müəssisənin hansı xidməti tərəfindən yerinə yetirilir?

• İstehsalat departamenti
√ Təchizat xidməti
• Investisiya şöbəsi
• Texniki-təmir xidməti
• Keyfiyyətə nəzarət şöbəsi

354. Müəssisənin təchizat xidməti funksiyalarından biri hansıdır?

• Texniki-təmir məsələlərii həlli
√ Istehsal bölmələrində məhsul istehsalına lazım olan xammal və materiallara təlabatın müəyyən edilməsi
• Istehsalı fasiləsizliyinin təmin edilməsi
• Icra olunan sifarişlərin ödənişlərinin təmin edilməsi
• Logistik idarəetmənin həlli

355. AVS (AB təhlil metodunun resurslarının seçilməsi üçün hansı addım atılır?

• Tez satılan resurslar ilk növbədə seçilir
√ Bütün material resursları içərisində istehsalat üçün vacib olan resurslar ilk növbədə seçilir
• Yarımfabrikat və dəstləşdirici məmulatlar seçilir
• Nəqliyyat növləri ilk olaraq seçilir
• Material axınları ilk növbədə seçilir

356. Tədarükat logistikasında müəssisəni lazım olan material resursları ilə vaxtında təmin etmək üçün hansı addım atılır?

• Ehtiyatların sıviyyəsi nəzərə alınmamalıdır
√ Səmərəli təchizat formaları seçilməli və onlar iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmalıdır
• Istehsalçı firmanın imici nəzərə alınmamalıdır
• Təchizatçıların təklifləri qəbul edilməməlidir
• Məqsəd yalnız logistik servisin həyata keçirilməsi olmalıdır

357. Material resurslarına təlabatın müəyyənləşdirilməsi üçün nə lazımdır?



• Materialların bölüşdürülməsi proqramının tərtibi
√ Ötən hesabat ilində material resurslarının istehlak dinamikasının təhlili
• Dəstləşdirici materialların xüsusiyyətləri
• Informasiyaların yenilənməsi
• Ehtiyatların idarə edilməsi prinsipləri

358. ”Elektron-informasiya metodu”nun tətbiqi zamanı nə baş verir?

• Materialların birbaşa istehsal xətlərinə göndərilməsi
√ Sifarişlərin icra edilməsi ilə bağlı olan ayrı-ayrı logistik əməliyyatların yerinə yetirilməsini sürətləndirir
• İnformasiyaların zəif  idarə edilməsi
• Nəqliyyatın intensivləşdirilməsi
• Konveyer istehsalı şəraitində məhsulgöndərmələri idarə edir

359. ”Proqnoz göstəricilər” sisteminin tətbiqi zamanı nə baş verir?

√ İstehsal yerlərinə lazım olan materialların göndərilməsi həcmi dəqiq sifariş formalarına uyğunlaşdırılır
• Axınların intensivliyi
• İstehsal tsiklinin dəyişməsi
• Materialların anbarlara yığılması
• Nəqliyyatın elektron idarə edilməsi

360. Məhsulgöndərənlərlə uzunmüddətli nümunəvi kontraktların bağlanmasını nəzərdə tutan sifarişlər üzrə təchizat sisteminin məqsədi
nədir?

• Ehtiyatların səviyyəsinin kəskin azalması
√ Materiallara təlabat yarandıqca tərtib edilmiş sifarişlərin məhsulgöndərənlərə təqdim edilməsi
• Məhsulgöndərənlərin aktivləşməsi
• Maksimum ehtiyatların yaradılması
• Sifarişlərin sürətləndirilməsi

361. Dəqiq vaxında təchizat metodunun istifadəsi nələrin azalmasına gətirib çıxarır?

• Ümumi iş həcminin
√ Ehtiyatların
• Planlaşdırma işlərinin
• Nəqliyyatın
• İş vaxtının

362. Dəqiq vaxtında təchizat metodunun tədbiq edilməsində məqsəd nədən ibarətdir?

• Materialların bölüşdürülməsi
√ Ehtiyatların səviyyəsinin kəskin surətdə azalması
• Sexyanı anbarlarda hərəkətin sürətliliyi
• Aralıq anbarlardan keçmədən materialların birbaşa istehsal xətlərinə göndərilməsi
• Sifarişlər qəbulu

363. Materiallara tələbatın planaşdırılması sistemi təchizat metodunda hansı səviyyələr vardır?

• Ehtiyatların idarə edilməsi
√ Proqram planlaşdırma-materialların bölüşdürülməsi-ehtiyatların idarə edilməsi
• Nəqliyyatın idarə edilməsi
• Proqramlaşdırma proqramının idarə edilməsi
• Materialların bölüşdürülməsi

364. Kanban sistemi ilk dəfə hansı sahədə tətbiq edilmişdir?

• Ağır sənayedə
√ Avtomobil istehsalında
• Kənd təsərrüfatında



• Tikinti sahəsində
• Neft və qaz istehsalında

365. Kanban metodu əsasən hansı sahədə tədbiq edilə bilər?

• Materialların bölüşdürülməsində
√ Konveyer istehsalı şəraitində məhsulgöndərənlərin idarə edilməsi
• Aralıq anbarlardan keçmədən materialların birbaşa istehsala göndərilməsi
• Sifarişlər qəbulu zamanı
• Ehtiyatların idarə edilməsi zamanı

366. Bunlardan hansı təchizat metodlarına aid deyil?

• Kanban metodu
√ “Tədarükat siyasəti” metodu
• Materiallara təlabatın planlaşdırılması
• Dəqiqi vaxtında metodu
• Proqnoz göstəricilər metodu

367. Vahid tədarükat planı tərtib edilərkən ayrı-ayrı struktur bölmələri birgə həll etməlidirlər:

• Dövlətin strateji məqsədləri və nəqliyyat tədarükü
√ Sifariş paketlərinə və məsrəf normalarına görə təlabatın müəyyənləşdirilməsi
• Qiymət siyasətini
• Kommersiya tədbirlərini
• Satış həcminin proqnozlaşdırılması

368. Məhsulgöndərmələrin ahəngdarlığı və əlverişli məhsulgöndərənlərin seçilməsi nə üçün lazımdır?

• Yalnız dövlətin strateji məqsədlərinin nəzərə alınması
√ Vahid tədarük planının tərtib edilməsi
• Qiymət siyasətinin tənzimlənməsi
• Kommersiya tədbirlərinin müəyyən edilməsi
• Satış həcminin proqnozlaşdırılması

369. Qısamüddətli kontraktların fəaliyyət müddəti təqribən neçə olur?

• İki həftədən dörd həftəyə qədər
√ İki həftədən iki ilə qədər
• Iki günlük
• Beş günlük
• Bir ildən iki ilə qədər

370. Materiallara tələbatın ödənilməsini tənzimləyə bilən işlək mexanizm necə adlanır?

• Ehtiyat sistemi
√ Kontrakt sistemi
• Sifarişlər sistemi
• “Dəqiq-vaxtında” sistemi
• Planlaşdırma sistemi

371. Tədarükatın qiymət üzrə təhlilinin sonuncu mərhələsi hansıdır?

• Məhsulun yaradılması mərhələsindən son istehlakçıya çatdırılmasında qiymət təhlili
√ Açıq məlumatlar –valyuta, birja kursları və gömrük statistikası əsasında qiymətlərin təhlili
• Məhsulların faydalılıq dərəcəsinə görə qiymət təhlili
• Sürüşkən qiymətlərin köməyi ilə aparılan təhlil
• Hesablanmış qiymətin təhlili

372. Tədarükatın qiymət üzrə təhlilinin ilk mərhələsi hansıdır?



• Analoji məhsulların qiymətlərinin yüksəlməsi zamanı qiymətlərin təhlili
• Görülmüş işlər və yerinə yetirilmiş xidmətlərin ümumi dəyərinə əsasən hesablanmış qiymətin təhlili
• Məhsulların faydalılıq dərəcəsinə görə qiymət təhlili
√ Məhsulun yaradılması mərhələsindən son istehlakçıya çatdırılması anınadək qiymətin təhlili zamanı müsabiqə yolu ilə şifahi danışıqlar
• Məhsul vahidinə çəkilən ilkin xərclərə görə qiymətlərin təhlili

373. Tədarükat logistikasında təkliflərin alınması və qiymətləndirilməsinin ən geniş yayılmış forması hansı hesab edilir?

• Müsabiqə yolu ilə məhsulgöndərənlər ilə şifahi danışıqlar
√ Müsabiqə yolu ilə mıhsulgöndərənlər ilə yazılı danışıqlar
• Tender təkliflərinin verilməsi
• Qarşılıqlı əsaslarla razılığın alınması
• Məhsulgöndərənlərlə aparılan araşdırmalar

374. Logistikada məhsulgöndərənlərin seçilməsi zamanı hansı meyarlar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir?

• Məhsulgöndərənlərin sifarişlərinin qəbulu
√ Təklif edilən xammal, material və dəstləşdirici materialların qiyməti, material və istehsal resurslarının keyfiyyəti
• Göstərdikləri xidmətin keyfiyyəti
• Düzgün nəqliyyat növünün seçilməsi
• Tədarükat bazarının axtarılması

375. Dövlət müəssisəsi və kommersiya təşkilatlarında tədarükat logistikasının iş prinsipində əsas fərqlərdən biri nədir?

• Təşkilatlarda daha çox keyfiyyətə üstünlük verilir
√ Dövlət təşkilatlarında təchizat prosesi satınalmalar haqqında qanuna əsasən aparılır
• Müqavilə şərtlərinə üstünlük verilir
• Struktur dəyişikliklərinə diqqət yetirilir
• Dövlət təşkilatlarında daha çox qiymətə üstünlük verilir

376. Tədarükat logistikasında yerinə yetirilən əməliyyatların ardıcıllığı nəyi təsdiq edir?

• Ehtiyatların səviyyəsi nəzərə alınmalıdır
√ Az logistik xərclərlə yüksək bazar mənfəəti əldə etmək
• Istehsalçı firmanın imici nəzərə alınmamalıdır
• Təchizatçıların təklif etdiyi müqavilə şərtləri qəbul edilməlidir
• Məqsəd yalnız logistik servisin həyata keçirilməsidir

377. Tədarükat logistikasında məhsulgöndərənlərlə münasibətlərin qurulması zamanı hansı prinsiplərə riayət olunmalıdır?

• Yalnız əsas təchizatşıların mənafelərini nəzərə almaq
√ Məhsulgöndərənlərlə şirkətin ümumi iqtisadi mənafelərin üst-üstə düşməsinə nail olmaq
• Auditin mütəmadi aparılması
• Təchizatçıların təklif etdiyi qiyməti nəzərə almamaq
• Təchizatçıların mütəmadi ziyarət edilməsi

378. Tədiyyənin alınması üçün bank tərəfindən veksel sahibinin tapşırığının yerinə yetirilməsi nə adlanır?

•  Klirinq hesablaşma
√ Vekselin inkassasiyası
•                                   Nağd hesablaşma
•                                    Nağdsız hesablaşma
•                                    Çeklə hesablaşma

379. Sadə veksel göstəricilərinə aid olanı seçin:

•             Məhsul partiyası
√ Vekselin tərtib edildiyi yer və tarix
•             Maliyyə vəsaitinin ayrılması



•              Məhsul növü üzrə ödəmələrin yerinə yetirilməsi
•              Tədiyyə balansının hazırlanması

380. Sadə veksel göstəricilərinə hansı əməliyyat aiddir:

• Məhsulun dəyərinin ödənilməsi
√ Tədiyyənin ödənildiyi yer
•             Tədarükat xərcləri
•              Kiçik hesablaşmaların yerinə yetirilməsi
•              Klirinq

381. Verilənlərdən hansı sadə veksel göstəricilərinə aiddir:

• Maya qiyməti
√ Tədiyyənin müddəti
•             Məhsul çeşidi qiyməti
•              Məhsul seriyası
•              Bazar qiyməti

382. Verilənlərdən sadə veksel göstəricilərinə aid olanı seçin:

•  Məhsulun dəyərinin hesablanması
√ Müəyyən məbləğin ödənilməsi üçün tapşırıq
•             Nağdsız hesablaşmalar
•              çeklərlə hesabların ödənilməsi
•              Françayzinqlər

383. Sadə veksellər hansı göstəricilərdən ibarətdir

•             Məhsulun dəyərinin ödənilməsi
√ Sənəd mətnlərində veksel qeydləri
•             Hesablaşma hesabı
•              Köçürmə əməliyyatları
•              Kreditlərin verilməsi

384. Sadə veksellər neçə göstəricidən ibarətdir:

• 5.0
√ 7.0
•             2
•              9
•              3

385. Tədarükat logistikasında  funksiyalarından hansı doğru verilib?

•              ehtiyatların yaradılması
•              mülkiyyət hüququnun bölgüsü
√ İstehsalçı müəssisənin sex və digər bölmələrinin maddi texniki təminatının təşkili
•             firmaların logistik konsepsiyası
•             material ehtiyatlarının fiziki bölgüsü prosesinin təkmilləşdirməsi

386. Hansı tədarükat logistikasınn funksiyalarına aiddir?

• hazır məhsulun qablaşdırılması
√ Müəssisənin anbarlarında istehsal ehtiyatlarının idarə edilməsi
•             maliyyə axınlarının idarə edilməsi
•              xidmətin göstərilməsi
•              informasiya axınlarının toplanması

387. Tədarükat logistikasınn funksiyalarından düzgün olanı seçin:



•  Tədarükat üzərində nəzarə prosesinin tənzimlənməsi
√ İstehsalın maddi texniki təminatının planlaşdırılması və təşkili
•                                   Istehsalın fasiləli təşkili sxemi
•                                    Birsəviyyəli kanalın seçilməsi
•              Çevik istehsala nəzarət

388. Aşağıdakılardan hansı tədarükat logistikasının funksiyalarına aiddir:

•  məhsul və material vasitəçilərin anbarından göndərilir
√ Materialların anbarlaşdırılması, saxlanması və istehsal istehlakına hazırlanmsı
•                                   istehsalçı - topdan ticarət- pərakəndə ticarət - istehlakçı
•                                    vasitəçilər özləri göndərmələri yerinə yetirir
•              məhsul və materiallar vasitəçinin anbarına daxil olmadan həyata keçirilir

389. Tədarükat bazarının tədqiqində gözlənilən ardıcıllıq hansıdır?

•             Anbardaxili əməliyyatlar
√ İnformasiya mənbələrinin axtarılması
•             Xidmətin artırılması
•              Məhsulgöndərmələrin yerinə yetirilməsi
•              Maliyyə sənədlərinin yığılması

390. Logistikada tədarükat bazarının tədqiq edən zaman ardıcıllıqdan hansı doğrudur?

•             yüklərin daşınma müddətinə görə
√ İnformasiyaya təlabatın təhlili
•             belə bir təsnifləşdirmə mövcud deyil
•              daha sürətli daşımalar
•              məhsulgöndərənlərin fəaliyyətindən asılı olaraq məhsulgöndərmələr

391. Tədarükat bazarının tədqiqi yerinə yetirilən zaman hansı ardıcıllığa diqqət yetirilməlidir:

•             Nəqliyyatın hərəkət marşrutunun seçilməsi
√ Tədqiqat planının işlənməsi
•             Ehtiyatların planlaşdırılmasl
•              Maliyyə axınlarının hərəkəti
•              Bölüşdürücü kanalların müəyyənləşdirilməsi

392. Tədarükat logistikasında bazarın tədqiqində yerinə yetirilən ardıcıllıqdan doğru olanı seçin:

•             Maya qiyməti
√             Məsələnin qoyuluşu
•             Məhsul çeşidi qiyməti
•              Məhsul seriyası
•              Bazar qiyməti

393. Tədarükat bazarının tədqiqi zamanı hansı ardıcıllıq gözlənilməlidir:

•             İnfarmatorların düzgün seçilməsi
√ Bazar probleminin müəyyənləşdirilməsi
•             Informasiyanın tədqiqi
•              Ödəmə şərtlərinin rəsmiləşdirilməsi
•              Bölüşdürücü kanallarda vasitəçilər

394. Müəssisədə  nəyin  və nə qədər  tədarük edilməsi məsələsini hansı şöbə icra edir?

•             Təchizat şıbəsi
√ İstehsal şöbəsi
•             Agentlər



•              Dilerlər
•              Məhsulgöndərənlər

395. Tədarükat zamanı material axınlarında diqqətə alınmalı olan variantlardan doğru olanı seçin:

•             Axınların düzgün idarə edilməsi
√             Anbar işlərinin təşkili
•             Informasinın ötürülməsi
•              Müqavilə şərtlərinin rəsmiləşdirilməsi
•              Bölüşdürücü kanalların seçilməsi

396. Material axınlarının tədarükündə nəzərə alınmalı olan şərtlərdən hansı düzgün verilmişdir:

•             Ehtiyatların yaradılması
√             Tədarük olunan xammalın çatdırılmasının təşkili
•             Informasinın açıqlanması
•              Müqaviləsiz işlərin icrası
•              Bölüşdürmənin yerinə yetirilməsi

397. Material axınlarının tədarükü zamanı nəzərə alınmalı olan şərtlərdən birini seçin:

•             Məhsulların qablaşdırılması
√             Müqavilənin bağlanması
•             İnformasiyanın toplanması
•              Material axınlarının ötürülməsi
•              Nəqliyyatın təsnifatlaşdırılması

398. Yapon tədqiqatçılarının fikrincə vasitəçilər adətən hansı funksiyanı yerinə yetirirlər?

•                                    Agentlər
•                                   Komissionerlər
• Brokerlər
•                                   Dilerlər
√                                   Ticarət və material mübadiləsi

399. Bölüşdürücü logistikada daha hansı kanalları fərqləndirirlər?

•             Çıxış
√             Üfüqi və şaquli
•             Xarici
•              Giriş
•              Daxili

400. Eşolanlaşdırılmış logistik kanallarda vasitəçilərin bölündüyü kateqoriya hansıdır?

•             Müxtəlif səviyyəli anbarlarda ehtiyatların cari səviyyəsinin uçotu
√                                   Istehlakçıların nəqliyyat və təchizat strukturları
•             Sifariş həcminin hesablanması
•              Sifarişlərarası vaxt intervalının təyin edilməsi
•              Zəmanətli ehtiyatlarının həcminin müəyyənləşdirilməsi

401. Bölüşdürücü logistikada eşolanlaşdırılmış kanallarda vasitəçilər hansı  kateqoriyaya bölünür?

•             Məhsulların lazımı sayda çatdırılması
√ İnstitusional istehlakçıların təchizat və nəqliyyat strukturları
•             Qablaşdırma və taralaşdırma işlərinin səmərəli şəkildə yerinə yetirilməsi
•              Maxsimum səviyyədə ehtiyatların yaradılması
•              Məgsulgöndərənlərin seçilməsi

402. Eşolanlaşdırılmış logistik kanallarda vasitəçilər hansı əsas kateqoriyaya ayrılırlar?



•             Bir il ərzində istifadə edilən ehtiyatlardır
√ Müstəqil ticarət və nəqliyyat vasitəçiləri
•             Mövsümlə bağlı yaradılan ehtiyatlardır
•              Maksimum arzu edilən ehtiyatlardır
•              Uzun müddət istifadəsi nəzərdə tutulan ehtiyatlardır

403. Eşolanlaşdırılmış logistik kanallarda vasitəçilər neçə kateqoriyaya bölünür?

•             5
√ 3.0
•             6
•              8
•              9

404. Bölüşdürücü logistikada birbaşa kanallardan istifadə nə zaman doğru hesab edilir?

•             Məhsulların lazımı sayda çatdırılması
√ Material axınları üzrə dar ixtisaslaşma aparıldıqda
•             Qablaşdırma və taralaşdırma işlərinin səmərəli şəkildə yerinə yetirilməsi
•              Maxsimum səviyyədə ehtiyatların yaradılması
•              Məgsulgöndərənlərin seçilməsi

405. Birbaşa logistik kanallardan istifadə hansı hallarda məqsədəuyğun hesab edilir?

•             Müxtəlif səviyyəli anbarlarda ehtiyatların cari səviyyəsinin uçotu
√ Böyük həcmdə material axınları formalaşdıqda
•             Sifariş həcminin hesablanması
•              Sifarişlərarası vaxt intervalının təyin edilməsi
•              Zəmanətli ehtiyatlarının həcminin müəyyənləşdirilməsi

406. Bölüşdürücü  logistikada bölgü kanallarının növləri və satış şəbəkələrinin quruluşunun doğru olanını seçin:

•             Yükləmə
√ Məhsuldar atributlar
•             Çevik istehsal prosesi
•              Qarışıq əlaqəli makrologistik sistem
•              Anbar avadanlıqlar

407. Bölgü kanallarınn növləri və satış şəbəkələrinin quruluşundan hansı amil doğru verilib?

•             məhsulların qablaşdırılması üzrə avtomatlaşdırma
√  Material axınlarının parametrləri və növü
•      Satış kanalının seçilməsi
•              Məhsulun bölüşdürülməsi
•              Tranzit daşıma növləri

408. Logistikada bölgü kanallarını və satış şəbəkələrinin quruluşunun doğru verilmiş amili hansıdır?

•             Yükləmə logistik əməliyyatları
√  Firmanın logistik strategiyası
•             Çevik istehsal prosesi
•              Məhsulgöndərmələrin seçilməsi
•              Anbar avadanlıqlarının tənzimlənməsi

409. Logistik bölgü kanallarının növləri və satış şəbəkələrinin quruluşunun düzgün olan amilini seçin:

• Məhsulların qablaşdırılması üzrə avtomatlaşdırma
√ Firma və müəssisənin hazır məhsul satışı bazarında strateji məqsəd və vəzifələri
• Satış kanalının seçilməsi



• Məhsulun bölüşdürülməsi
• Qablaşdırma materiallarının işlənilməsi üzrə xərclər

410. Bölüşdürücü logistikada məhsulların geri qaytarılması formalarından hansı düzgündür?

•             Məhsulların alınması
√             Qüsur göndərmədən sonra aşkar olunur
•             Hər ay məhsullar qaytarılır
•              Alınan məhsullar geri qaytarılmır
•              Qüsur nəzərə alınmır

411. Bölüşdürücü logistika hansı əməliyyatı yerinə yetirir?

√ hazır məhsulun reallaşdırılması prosesini
• tədarükat bazarının seçilməsini
• hazır məhsulun qablaşdırılması
• informasiya axınlarının toplanmasını
• maliyyə axınlarının idarə edilməsini

412. Bölüşdürücü logistikada məhsulların geri qaytarılmasında neçə üsuldan istifadə edilirr?

•             4
√   2
•             3
•              5
•              8

413. Məhsul axınlarını əmələ gətirən göndərmə partiyaları sifarişçilərin nəyi hesabına formalaşır?

•             Kartları
√ Seçmə vərəqləri
•             Seçmə sənədlər
•              Tətbiq aktları
•              Buraxılış vərəqələri

414. Məhsulgöndərmələrin həyata keşirilməsi texnologiyası bölüşdürücü logistikada necə yerinə yetirilir?

• Yükləmə logistik əməliyyatları
√ Məhsulların istehlakçılara istehsal yerlərində reallaşdırılması
•             Çevik istehsal prosesi
•              Məhsulgöndərmələrin seçilməsi
•              Anbar avadanlıqlarının tənzimlənməsi

415. Bölüşdürücü logistikada məhsulgöndərmələrin həyata keşirilməsi texnologiyası hansı formada həyata keçirilir:

• İstehsal edilən məhsul çeşidinin tələblərə uyğun olaraq istehlakçı çeşidlərinə dəyişdirilməsi
√ Logistik kanallardan keçməklə məhsulgöndərmələrin təşkili
•             Məhsulgöndərənlərdən daxil olan məhsulların keyfiyyətinə nəzarətin təşkili
•              Xidmətlərin göstərilməsi
•              Anbarlaşdırma və saxlama

416. Bölüşdürücü logistikada məhsulgöndərmələrin həyata keşirilməsi texnologiyası neçə formada həyata keçirilir:

•             3
√             2
•             8
•              9
•              5

417. Bölüşdürücü logistikanın amillərindən doğru veriləni seçin:



• İstehsal prosesinin fasiləsizliyini təmin etmək üçün bufer ehtiyatı anbarları
√ İnformasiya təminatı sistemini formalaşdırmaq və təkmilləşdirmək
•             Anbarlaşdırılan məmulatların mühafizəsini təmin edən saxlama anbarları
•              Xüsusi anbarlar
•              Alıcıların spesifik tələblərinə müvafiq olaraq sifarişlərin formalaşması üçün təyin edilən komission anbarlar

418. Bölüşdürücü logistikaya aid olan hansı amillər düzgün verilib?

• İstehsal edilən məhsul çeşidinin tələblərə uyğun olaraq istehlakçı çeşidlərinə dəyişdirilməsi
√ Dinamik material axınlarının parametrləri, strukturu və hərəkətini rasional təşkil etmək
•             Məhsulgöndərənlərdən daxil olan məhsulların keyfiyyətinə nəzarətin təşkili
•              Xidmətlərin göstərilməsi
•              Anbarlaşdırma və saxlama

419. Bölüşdürücü logistikada həll edilən amillərdən hansı doğrudur?

•             Istehsalın diversifikasiyası
√ Logistik servis xidməti çərçivəsində istehlakçı tələbini öyrənmək və onu dolğun ödəmək
•             Iri, strateji əhəmiyyətli sifarişlərin əldə edilməsi və ya itirilməsi
•              Bazarda ərazi-sahə oriyentasiyasının dəyişilməsi
•              Hazır məhsul istehsalında çeşid dəyişkənliyinin baş verməsi

420. Bölüşdürücü logistika çərçivəsində həll edilən amillərdən doğru olanı seçin:

•             Məhsulun daşınması
•              Müstəqil ticarət
•             Vaxtın səmərəliliyi
√ Məhsulgöndərmələrin həyata keçirilməsi üçün sifarişçilərlə müqavilələr bağlamaq
•              Nəqliyyatın seçilməsi

421. Bölüşdürücü logistika çərçivəsində həll edilən məsələlər əsasən hansı amillərdən ibarətdir?

•  Satışın intensivliyi
√ Sifariş portfelinin formalaşdırılması prosesini optimallaşdırmaq
•             Material axınlarının idarə edilməsi
•              Qablaşdırmanın keyfiyyətinə nəzarət
•              Anbarlaşdırma əməliyyatları

422. Bölüşdürücü logistikanın əsas vəzifəsi nədir ?

• hazır məhsulun qablaşdırılması
√ hazır məhsulun reallaşdırılması prosesini yerinə yetirmək
•             maliyyə axınlarının idarə edilməsi
•              xidmətin göstərilməsi
•              yeni məhsulların yaradılması

423. Satış bazarının əhatəetmə dərəcəsinə görə hansı kanallar fərqləndirilir?

• Üfüqi və şaquli
√ Intensiv, selektiv, eksklyuziv
• Çoxsəviyyəli kanal
• Vasitəçilər kanalı
• Eşalonlaşdırılmış

424. Logistik kanalların səviyyələri necə adlanır?

• Sistemli
• Birxətli
• Qarışıq kanallar



√ Üfüqi və şaqulu bölgü kanalları
• Birbaşa kanallar

425. Logistik vasitəçilərin əsas funksiyaları nədən ibarətdir?

• Məhsulun daşınması
√ Ticarət və material mübadiləsi
• Vaxtın səmərəliliyi
• Müstəqil ticarət
• Nəqliyyatın seçilməsi

426. Material axınlarının vasitəçi ticarət strukturlarının anbar və bazarlarına daxil olmadan birbaşa istehlakçı müəssisələrə göndərilməsi başa
düşülür. Bu hansı məhsulgöndərmə növüdür?

• Çevik xidmət intizamı
√ Tranzit məhsulgöndərmə
• Eksport
• Birinci növbəli
• Vasitəçilər

427. Bölüşdürücü logistikada daha çox hansı xidmət intizamları mövcuddur?

• İstehlakçıların düzgün seçilməsi
√ Birinci gələnə-birinci xidmət, çevik xidmət intizamı
• Tranzit məhsulgöndərənlər
• Anbar məhsulgöndərmələri
• Aralıq vasitəçilər

428. Məhsulgöndərmələrin struklaşdırılması necə aparılır?

• Veksellər
√ Eksport,birinci növbəli, adi
• Bir səviyyəli kanallar
• Tranzit məhsulgöndərmə
• Klirinqlər

429. Bölüşdürücü logistikada məhsullar son istifadə əlamətindən asılı olaraq neçə əsas fond üzrə qruplaşdırılır?

• 5.0
√ 3.0
• 4.0
• 1.0
• 7.0

430. Məhsulların topdansatış ticarəti üzrə ixtisaslaşmış vasitəçi strukturlara və son istehlakçılara göndərilməsi ilə bağlı yerinə yetirilən
əməliyyatlar kompleksi başa düşülür. Bu nədir?

• Vasitəçilər
√ Məhsulgöndərmə
• Planlaşdırma
• Brokerlər
• Nəzarətçilər

431. Taktiki nəzarətin təşkili üçün hansı amillər lazımdır?

• Məhsulgöndərmələrin idarə edilməsi
• Maliyyə axınlarını idarə etmək
√ Nəzərdə tutulan və ya faktiki məsrəflər haqqında operativ informasiya təminatına malik olmaq
• Anbar avadanlıqlarını yeniləmək
• İnformasiyaya malik olmaq



432. Strateji nəzarətə nə aid deyil?

• Istehsalın diversifikasiyası
√ İstehsal fəaliyyətinə nəzarət
• Iri, strateji əhəmiyyətli sifarişlərin əldə edilməsi və ya itirilməsi
• Bazarda ərazi-sahə oriyentasiyasının dəyişilməsi
• Hazır məhsul istehsalında çeşid dəyişkənliyinin baş verməsi

433. Logistik sistemin təkmilləşdirilməsi zamanı sifarişlərin idarə edilməsi zamanı neçə səviyyəli nəzarətdən istifadə olunur?

• Sifarişlər portfeli
√ Strateji və taktiki nəzarət
• Istehsal fəaliyyətinə nəzarət
• Yükdaşımalara nəzarət
• Məhsulgöndərmələrə nəzarət

434. Sifarişlərin idarə edilməsi sahəsində hansı sahə əsas kompleks göstərici hesab olunur?

• Tədarükat logistikası
√ Sifarişlər portfeli
• Anbar logistikası
• Informasiyaların toplanması
• Nəqliyyat logistikası

435. Bölüşdürücü logistika çərçivəsində həll edilən məsələlərdən hansı yanlışdır?

• Sifariş portfelinin formalaşdırılması prosesini optimallaşdırmaq
√ Qablaşdırmanın yerinə yetirilməsi
• Müxtəlif satış kanallarında məhsul satışının ahəngdarlığını təmin etmək və ona riayət etmək
• Logistik servis xidməti çərçivəsində istehlakçı tələbini öyrənmək və onu dolğun ödəmək
• Məhsulgöndərmələrin həyata keçirilməsi üçün sifarişçilərlə müqavilələr bağlamaq

436. İstehlakçıların tələbinin dolğun ödənilməsinə istiqamətlənmiş bazara malyeridilişi və məhsul satışından ibarətdir. Bu hansı
konsepsiyadır?

• Yükdaşımaların idarə edilməsi
√ Markerinq konsepsiyası
• Dartma sistemi
• Itələmə sistemi
• Qablaşdırmanın yerinə yetirilməsi

437. Bölüşdürücü logistikanın perspektiv inkişafı neçənci illəri əhatə edir?

•           1940
•           1980
√ 1970-ci illərin sonu
•          1990
•          1950- ci illərin əvvəli

438. Bölüşdürücü logistika hansı funksiyaları yerinə yetirmir?

• əmtəəlik ehtiyatların idarə edilməsi
√ Müsabiqə ticarətinin yerinə yetirilməsini
• material axınlarının istehsal istehlakına hazırlanması üçün komplektləşdirmə, qablaşdırma və digər logistik əməliyyatların icrası
• rasional yükdaşımaların təşkili, logistik servis xidmətinin planlaşdırılması, təşkili və idarə edilməsi
• sifarişlərin alınması və onların istehlakçı tələbinə uyğun vaxtı-vaxtında yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi

439. Bölüşdürücü logistikanın ənənəvi satışdan əsas fərqli cəhəti hansıdır?



• Eşolanlaşdırılmış kanalın seçilməsi
√ Material və informasiya axınlarının idarə edilməsi prosesinin marketinqin məqsəd və vəzifələrinə tabe edilməsindən
• Nəqliyyatın intensivləşdirilməsi
• Taraların yerləşdirilməsi
• Müsabiqə ticarətinin keçirilməsi

440. “Distribyuşn miks”in mahiyyəti nədir?

• Informasiyaların qəbul edilməsi
√ Bölüşdürmə siyasəti üzrə qərarların reallaşdırılması vasitəsi
• Taraların quraşdırılması
• Yükdaşımaların yerinə yetirilməsi
• Istehsal prosesinə nəzarət

441. Məhsul istehsalçılarının satış siyasəti üzrə qəbul etdikləri qərarlar hansılardır?

• Məhsulların qablaşdırılması
√ Tədarükat və satış bazarlarının öyrənilməsi,mövcud və əlavə bazar paylarının qorunub saxlanması
• İnformasiyanın ötürülməsi
• Material axınlarının istiqamətləri
• Nəqliyyatın seçilməsi

442. Məhsulların bölüşdürülməsini həyata keçirmək üçün istehsalçılar bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan nəyi yerinə yetirməlidirlər?

•          Məhsulların bölüşdürülməsini
√           Satış strategiyasını
•          Məhsulların qablaşdırılmasını
•           Məhsulların qiymətləndirilməsini
•           Məhsulların anbarlaşdırılmasını

443. Hazır məhsulların istehsalçılardan son istehlakçılara hərəkətinin, satışının, satışdan əvvəl və ya sonrakı servis xidmətinin təşkilindən
ibarət kompleks logistik aktivlik nəzərdə tutulur. Bu nədir?

• Məhsulların anbara hərəkəti
√ Məhsulların fiziki bölüşdürülməsi
• Informasiya logistikası
• Eşolanlaşdırılmış makro logistik sistem
• Istehsal logistikası

444. Bölüşdürücü logistikanın obyektidir:

• hazır məhsulun reallaşdırması mərhələsində maddi axın
√ bölgünün və hazır məhsulun reallaşdırması mərhələsində maddi axın
• kompyuter informasiya təminatı
• qaydalara əməl etmə
• istehsal mərhələsində maddi axın

445. Bölüşdürücü logistikada tədqiqatın əsas predmeti:

• material ehtiyatlarının fiziki bölgüsü prosesinin təkmilləşdirməsi
√ bölgü prosesinin optimallaşdırması
• firmaların logistik konsepsiyası
• ehtiyatların yaradılması
• mülkiyyət hüququnun bölgüsü

446. Bölüşdürücü logistika dedikdə:

• hazır məhsulun qablaşdırılması
√ hazır məhsulun reallaşdırılması prosesi
• maliyyə axınlarının idarə edilməsi



• xidmətin göstərilməsi
• informasiya axınlarının toplanması

447. Mübadilə sferasında həyata keçirilən proses və əməliyyatların aşağıdakı növləri mövcuddur:

• ictimai, qrup və fərdi
√ bölüşdürmə və yenidən bölüşdürmə
• stabilləşmiş və tədarükat
• mübadilə, yükləmə-boşaltma və təhvil-təslim
• kommersiya və istehsal

448. Məhsulgöndərmələrin müddətinə görə təsnifatı:

• yüklərin daşınma müddətinə görə
√ təcili, dövri, təqvim üzrə
• belə bir təsnifləşdirmə mövcud deyil
• daha sürətli daşımalar
• məhsulgöndərənlərin fəaliyyətindən asılı olaraq məhsulgöndərmələr

449. Tranzit məhsulgöndərmələr nədir?

• məhsul və material vasitəçilərin anbarından göndərilir
√ məhsul və materiallar vasitəçinin anbarına daxil olmadan həyata keçirilir
• vasitəçilər özləri göndərmələri yerinə yetirir
• logistikada tranzit məhsulgöndərmələr yoxdur
• istehsalçı - topdan ticarət- pərakəndə ticarət - istehlakçı

450. Brutto nədir?

• məhsulun ümumi çəkisidir
• aməhsulun təmiz tarasız çəkisidir
• xammalın saxlanılmasıdır
• Taranın çəkisidir
√ məhsulun tara ilə birlikdə çəkisidir

451. Netto nədir?

√ məhsulun təmiz tarasız çəkisidir
• xammal və materiallar məcmusudur…
• məhsulun tara ilə birlikdə çəkisidir
• material resurslarına tələbat normasıdır
• Məhsulun qabının çəkisidir

452. Geniş çeşidli ixtisaslaşdırılmış anbarlarda məhsullar hansı kateqoriya üzrə saxlanılır?

• Oda davamll məhsullar
• Arpa
• Taxta-şalban
√ Qara və əlvan metalın və bütün ərzaq məhsullarının növləri
• Taxıl

453. Anbar logistikasında ənənəvi qablaşdırma materiallarına aid deyil:

√ Plasmas, rezin
• Dəmir
• Taxta
• Kisələr
• Kağız

454. Qablaşdırmada yayılmış ştabelləşdirmə formalarıdır:



• Meşə materialları, kağız məmulatları
• Müxtəlif ölçülü qablaşdırmalar
• Taralar
• Polietilen materiallar
√ Kərpic yığımı, dairəvi yığım, sıra ilə yığım, blok üsulu ilə yığım

455. Yüklərin daşınması zamanı daşıma keyfiyyətinə təsir göstərə bilər:

• Xarici-təbii mühit
• Vaxt
• coğrafi mühit
• ətraf mühit
√ Temperatur

456. Qablaşdırma xərcinə aid deyil:

• Qablaşdırma materiallarının işlənməsi üzrə xərclər
• Qablaşdırmada utulizasiya xərcləri
• Qablaşdırma üçün lazım olan xərclər
• Məhsulların qablaşdırılması zamanı əllə idarə etmə
√ Qablaşdırma şirkətlərində adminstrasiyanın ümumi xərcləri

457. Qabın üzərində yerləşdirilən kod qablaşdırmanın hansı funksiyasını əks etdirir?

• Marketinq funksiyası
• Qoruyucu funksiya
√ Informasiya funksiyasını
• Tara funksiyası
• Qiymətin əmələ gəlməsini

458. Saxlama üçün nəzərdə tutulmuş ehtiyatın həcmi 240 ton, anbarın 1 m2-inə düşən yük 0,6 ton/m2 –dir. Cavablardan hansında anbarın
faydalı sahəsi düzgün göstərilmişdir.

• 390 m2
• 450 m2
√ 400 m2
• 410 m2
• 420 m2

459. Məhsulları qablaşdırarkən müəssisədə bu qərarları logistik şöbə qəbul edir:

• Qablaşdırmanın üzərindəki şəkli
• Dil və orfoqrafiq səhvlərin düzəldilməsini
• Qabın üzərindəki reklam mətni
• Qiymətin yazılmasını
√ Qabın ölçüsü, qablaşdırmanın bərkliyini

460. Yük hansı göstərici ilə xarakterizə olunyr?

√ Saxlama rejimi və qablaşdırma, yükləmə-boşaltma və daşıma üsulu
• Məhsulun formasına görə
• Məhsulun əmələgəlmə mənbəsi
• Saxlama temperaturu ilə
• Yük vahidinə görə

461. Ehtiyatların saxlanmasına hansı xırclər aid deyil?

• Kapital xərclər
• Avadanlıqların saxlanılması xərcləri



• Nəqliyyatın intellektual idarə edilməsi
• Anbar saxlanması üzrə xərclər
√ Nəqliyyat daşımaları üzrə xərclər

462. Avropa Logistlər Assosasiyası ELA nə zaman yaranmışdır?

• 1998.0
• 1974.0
• 2001.0
√ 1984.0
• 1951.0

463. VARRANT nədir?

• Yük qaiməsinin sadə formasıdır
√ Iki hissədən ibarət anbar şəhadətnaməsi
• Yükdaşımada vasitəçidir
• Qablaşdırmaya cavabdeh olan şəxs
• Yükdaşıma zəmanətidir

464. Logistikada qablaşdırmanın əsas funksiyaları verilənlərdən hansıdır?

• Təminedici
√ Zədələrdən qoruma, informasiya, nəqletmə və yükün emalı funksiyası
• Müdafiəedici
• Idarəetmə funksiyası
• Bazis

465. Qablaşdırma logistik sistemin məsrəf normasına və məhsuldarlığına birbaşa formada təsir göstərmir. Belə xərclərin elementləri
aşağıdakılardan ibarət deyil:

• Qablaşdırma materiallarının əldə edilməsi üzrə xərclər
√ Qablaşdırma zamanı marketinq tərəfindən aparılan tədqiqat xərci
• Məhsulların qablaşdırılması üzrə avtomatlaşdırılmış qaydalar
• Dizayn işlərinin yerinə yetirilməsi
• Qablaşdırma xərcləri marketinqə aiddir

466. Logistika sahəsində autsorsinq nədir?

• Anbar daxili xidmətdir
• Keyfiyyətsiz  məhsulların seçilməsi və utilizasiyası

√ Xarici resursların istifadəsi, şəxsi biznes-prosesdən imtina və digər təşkilatda bu biznes prosesin həyata keçirilməsi üzrə xidmətlərin
əldə edilməsidir

• Nəqliyyat xidmətinin tərkib hissəsi
• Xarab olmuş material resursunun istehlakçılara geri qaytarılması

467. Yük nədir?

• Yük-istehsal olmamış material resursudur
√ Yük- nəql edilməyə qəbul edilmiş xammal, material və s.
• Yük-daşınmasını gözləyən, anbarda səliqəli yığılmış material resursudur
• Yük- informasiya mənbəyidir
• Yük-avadanlıq və materiallardır

468. İxtisaslaşdırılmış anbarlar bölünür:

• Geniş miqyaslı
√ Dar ixtisaslaşdırılmış,ixtisaslaşdırılmış, geniş çeşidli
• Soyuducu anbarlar
• Xüsusi təyinatlı



• Standart tipli

469. İxtisaslaşdırılmış anbarlar neçə yerə bölünür:

• 5.0
√ 3.0
• 9.0
• 2.0
• 7.0

470. Funksional xüsusiyyətinə görə anbarların hansı növü doğru deyil?

• İstehsal prosesinin fasiləsizliyini təmin etmək üçün bufer ehtiyatı anbarları
√ Qoruyucu açıq anbarlar
• Anbarlaşdırılan məmulatların mühafizəsini təmin edən saxlama anbarları
• Xüsusi anbarlar
• Alıcıların spesifik tələblərinə müvafiq olaraq sifarişlərin formalaşması üçün təyin edilən komission anbarlar

471. Bazarda fəaliyyətinin formasından asılı olmayaraq hər bir təsərrüfat subyektinin ixtiyarında, sərəncamında olan anbarlar başa düşülür.
Bu hansı anbar növüdür?

• Dövlət anbarları
√ Xüsusi anbarlar
• Bələdiyyə anbarı
• Şərikli anbarlar
• Ticarət mərkəzinin anbarı

472. Odadavamlılıq dərəcəsinə görə  anbarlar bölünür:

• Qurğular, rezervuarlar
√ Yanmayan,çətin yanan, tez alışan
• Buzlu anbarlar
• Tez yanan, rütubətli anbarlara
• Qoruyucu , açıq anbarlar

473. Məkanca yerləşməsi və fəaliyyət miqyasına görə anbarlar bölünür:

• Universal anbarlara
√ Mərkəzləşdirilmiş, sahəvi, sexyanı
• Açıq, xüsusi
• Istehsaldaxili anbarlar
• Yarımbağlı, qapalı anbarlara

474. Binanın quruluşu və konstruksiyasına görə anbar növlərindən hansı doğru deyil:

• Bağlı
√ Universal və qarışıq
• Açıq
• Xüsusi
• Yarımbağlı

475. Saxlanılan materialın növünə və xarakterinə görə anbarlar bölünür:

• Ümumi və fərdi
√ Universal və ixtisaslaşmış
• Bağlı və açıq
• Yarımbağlı və qapalı
• Tək növlü anbarlar

476. Fəaliyyət xarakterinə görə anbarlar bölünür:



• Nəqliyyat vasitələri anbarlarına
√ Material, istehsaldaxili, satış-əmtəəlik anbarlara
• Tara təsərrüfatına
• Ehtiyatların saxlanmasına görə
• Satış, informasiya, vasitəçi

477. Sənaye müəssisələrinə məxsus olan anbarlar neçə növ əlamətə görə təsnifləşdirilir?

• 2.0
√ 3.0
• 6.0
• 9.0
• 5.0

478. Anbarların əsas funksiyalarına hansı aid deyil?

• İstehsal edilən məhsul çeşidinin tələblərə uyğun olaraq istehlakçı çeşidlərinə dəyişdirilməsi
√ Satış kanallarının seçilməsi
• Məhsulgöndərənlərdən daxil olan məhsulların keyfiyyətinə nəzarətin təşkili
• Xidmətlərin göstərilməsi
• Anbarlaşdırma və saxlama

479. İnformasiya sistemlərinin prinsiplərinə aid olanı seçin:

√ İstiqamətlilik
•              Çeviklik
•             Zəmanətlilik
•              Elmlilik
•             Effektivlik

480. Hansı logistik informasiya sistemlərinin prinsiplərindən biri sayılır?

•             Gecikdirilən
•              etibarlılıq
•             Məkan
√ Vaxtlı-vaxtında olma
•              Zaman

481. Verilənlərdən hansı logistik informasiya sistemlərinin prinsiplərinə aiddir?

•             Effektivlik
•              Bütövlülük
•             Sistemlilik
√ Dəqiqlik
•              Elmlilik

482. Məhsul haqqında hansı informasiyanı ştrix kod özündə əks etdirir:

•             kütləsin
•              vasitəçini
•             Sayın
•              Həcmin
√ İstehsalçı

483. İnformasiya sisteminin əsas rolu- bu...

•              Qorunması
•             Saxlanması
•              Işlənməsi



√ İnformasiyanın dəqiq və sürətli ötürülməsi
•             Informasiyanın seçilməsi

484. İnformasiya axınları  xarakterizə edilir:

•             Saxlanmasına görə
•              Istifadəsinə görə
•             Həcmi ilə
•              Növü ilə
√ İstiqaməti ilə

485. EAN kodlarında axırıncı 13-cü rəqəm nəyi bildirir

•             Standartlar
•              Gətirildiyi ölkə
•             Müəssisənin adı
√ Nəzarət rəqəmi
•              Məhsul növü

486. Yaranma metodlarma görə informasiya axınları bölünür:

• kağız, elektron, qarışıq
• kağız, ilkin
• eynicinsli, eynicinsli olmayan
√ ilkin və təkrar
• giriş, çıxış, daxili və xarici

487. Logistik sistemlərdə informasiya və material axınları malikdirlər:

• qarışıq istiqamətlərə
• şaquli istiqamətlidirlər
• perpendikulyar istiqamətlərə
• əks tərəfli istiqamətlərə
√ eyni istiqamətlidirlər

488. Ümumi formada skaynerlərlə ştrix kodlar əsasən hansı üsulla oxunur:

• Şırnaq texnologiyalı çap
• Fotokompozisiyalı çap
√ Portativ və stasionar skayner
• Lazer vasitəsilə
• Yüksək çap

489. Ştrixləşdirilmiş kodlaşdırmalardan nə üçün istifadə edilir?

• Məhsulların keyfiyyətinə nəzarət üçün
• Məhsulları rəqabətliliyini öyrənmək üçün

√ Məhsul haqqında bütün- material axınlarının idarə edilməsi və müvafiq sənədlərin formalaşması üçün məlumatların konkret ünvanını
göstərmək üçün

• Məhsullara nadir əmtəəlik nişan verilir
• Yükdaşımalarda istifadə üçün

490. EAN kodlarının beynəlxalq praktikada hansı növləri vardır

• EDİFAKT
• MBM DPP
• MRP
• Code 16k
√ EAN-13, EAN-8



491. Beynəlxalq praktikada EAN sisteminin neçə növünü fərqləndirirlər?

• 7.0
• 6.0
• 3.0
• 5.0
√ 2.0

492. Avropa kodlaşdırma sistemi (AEN) neçənci ildə yaranmışdır?

• 1948.0
• 1955.0
• 1920.0
√ 1977.0
• 1956.0

493. Hansı informasiya texnologiyalarından biri düzgün qeyd olunmayıb?

• Mikroelektron komponentlər
• Telekommunukasiya
• Proqram təminatı
√ Elektron qurğuların sistemləşdirilməsi
• Texniki təminat

494. Logistikada informasiya sistemlərinin qurulması üçün aşağıdakılardan hansı tələblərə cavab vermir?

• sistemə daxil ediləcək məlumatlar sistem tərəfindən birdəfəlik səhvsiz qeyd edilməli;
• məlumatlar yarandığı yerdə və anda emal edilməli və arxivləşdirilməlidir;
• Texniki interfeyslər stsndartlaşdırılmalı;
• əməkdaşların tətbiqi proqramlara nüfuz etməsi üçün imkanlar yaradılmalı;
√ bazar tədqiqatları dəqiqliklə aparılmalıdır

495. Verilənlərdən hansı informasiya sistemlərinə aid olan prinsipdir:

• Interaktivlik
• Təşkil
• Bütövlülük
• Əlaqəlilik
√ İstiqamətlilik

496. İnformasiya sisteminə aid olan prinsiplərdən birini seçin:

√ Vaxtı-vaxtında olma
• Elmlilik
• Ierarxialıq
• Cari
• Təşkil

497. Aşağıdakılardan hansı informasiya sistemlərinin prinsipinə aiddir:

• Sistemlilik
• Bütövlülük və hissələrə bölünmə
• Variantlılıq
√ Dəqiqlik
• Inteqrativ keyfiyyət

498. Logistik informasiya sistemləri neçə prinsip üzərində qurulur?

• 8.0
• 2.0



• 11.0
• 9.0
√ 6.0

499. İnformasiya sistemləri hansı elementlərdən ibarətdir

• Simvollar, şifrələr
• Kitab çapı, yazışma
• Kompyuter texnologiyası
√ Texniki, informasiya, riyazi təminat
• Elektron qurğular

500. İnformasiya tarixi inkişaf baxımından neçə mərhələyə bölünür?

• 6.0
• 7.0
√ 4.0
• 9.0
• 2.0


