
İmtahan testləri – 2021 (I semestr) 

Fənn: Nəqliyyat logistikasının əsasları 

 

1. Cümləni tamamlayın. 

    Yunan dilində “logizesthai” sözü: oxumaq, ..., yadda saxlamaq mə'nasını verir.  

A) hesablamaq                                       D) yükləmək 

B) çeşidləmək                                          E) daşımaq 

C) qablaşdırmaq 

 

2. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

    Elmi sahə və ya normal biznes fəaliyyətinin həyata keçirilməsi vasitəsi hesab olunan logistika 

1950-ci illərin əvvələrində ilk dəfə ABŞ-da ... formalaşmışdır.  

A) mülki sahədə                                                D) ticarət sahəsində 

B) hərbi sahədə                                                     E) paylama sahəsində 

C) sənaye sahəsində 

 

3. Cümləni tamamlayın. 

    Birinci mərhələ 1920-1950 - ci illəri əhatə edir və bu dövr iqtisadi fikir tarixində ... (hissələrə 

ayırma) dövrü kimi səciyyələndirilir. 

A) “fraqmentarizasiya”                                    D) konseptualizasiya 

B)  yaranma                                                         E) tətbiq olunma 

C) inteqrasiya 

 

4. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

    Xüsusi ilə 1950 - ci illərin əvvəllərində ABŞ - da ... nəzəri əsasları formalaşdı.  

A) hərbi logistikanın                                             D) paylayıcı logistikanın 

B) mülki logistikanın                                               E) informasiya logistikasının 

C) tədarük logistikasının 

 

5. Cümləni tamamlayın. 

     İkinci mərhələ 1950-ci illərin ortalarından 1970-ci ilə qədər olan müddəti əhatə edir və 

mütəxəssislər bu dövrü logistikanın ... (konseptualizasiya) dövrü kimi təsnif edirlər. İkinci dövr 

logistikanın nəzəri və praktiki nöqteyi - nəzərdən inkişafı ilə səciyyələnir. 

A) yaranması                                             D) istifadə olunma 

B) inkişafı                                                   E) seçilməsi  

C) tətbiq olunma 

 

6. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.  

     Üçüncü mərhələ 1970 – 1980 - ci illəri əhatə edir və ... dövrü sayılır. Bu mərhələdə  əmtəə - 

material ehtiyatları və onların idarə edilməsi fəlsəfəsində əsaslı dəyişikliklər baş vermişdi.  

A) inkişaf                                                                 D) tətbiq olunma 

B) yaranma                                                                E) istifadə olunma 

C) seçilmə 

 

7. Cümləni tamamlayın. 

     Dördüncü mərhələ  (1980 – 1990 – cı illər) ... dövrü hesab olunur.  

A) inteqrasiya                                              D) istifadə olunma 



B) yaranma                                                    E) seçilmə 

C) tətbiq olunma 

 

8. Cümləni tamamlayın. 

     İnteqrasiya dövrü şirkətin və onun logistika tərəfdaşlarının logistik funksiyalarının sözdə tam  ... 

(alış - istehsal - paylama və satış) birləşdirilməsi ilə xarakterizə olunur və habelə material axınları 

ilə əlaqəli axınların idarə olunması, beynəlxalq logistik sistemlərin yaradılmasıdır. 

A) logistik zəncirdə                                                                 D) logistik axında 

B) logistik sistemdə                                                                  E) logistik anbarda 

C) logistik konsepsiyada 

 

9. Cümləni tamamlayın. 

     Beşinci mərhələ - logistik metodların və prinsiplərin tətbiqinə əlverişli şərait yaradan  ... və 

kommunikasiya texnologiyalarının istehsalı sahəsində inqilabi dəyişikliklər baş verdi.  

A) kompyüter                                                                D) daşıma 

B) informasiya                                                                E) çeşidləmə 

C) rabitə 

 

10. Cümləni tamamlayın. 

       İqtisadi və elmi ədəbiyyatlarda loqistika anlayışı daha çox məhsulun məhsulgöndərəndən 

istehlakçıya çatdırılması anına qədər təsərrüfat dövriyyəsində xammal, material və hazır məh- 

sulların saxlanılması və ... ilə bağlı olan proseslərin idarə edilməsi kimi şərh olunur. 

A) yerdəyişməsi                                             B) boşaldılması  

C) yüklənməsi                                                 D) sənədləşdirilməsi 

E)  daşınması 

 

11. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.  

       Birincisi, material resurslarının hərəkətinə funksional yanaşma yə'ni, məhsulgöndərənlərdən 

son istehlakçılara qədər xammal, material və hazır məhsulların ... ilə bağlı yerinə yetirilən bütün 

fiziki əməliyyatların idarə edilməsindən ibarətdir.  

A) çatdırılması                                          B) yüklənməsi 

C) satılması                                               D) boşaldılması 

E) çeşidlənməsi   

 

12. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.  

       İkinci istiqamət isə əhatəliliyi baxımından material axınlarının idarə edilməsindən başqa 

istehsalçı, istehlakçı və rəqib bazarlarının tədqiqi, məhsul və xidmətlər bazarında tələblə təklifin ..., 

habelə material axınları prosesinin hər bir iştirakçısının iqtisadi maraqlarının nəzərə alınması və 

tə'min edilməsi ilə xarakterizə olunur.  

A) əlaqələndirilməsi                                             B) uyğunluşdurulması 

C) tutuşdurulması                                                   D) fərqləndirilməsi 

E) bərabərləşdirilməsi  

 

13. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.  

       Logistika - müəssisəyə daxil olan, orada emal edilən və bu müəssisəni tərk edən material və 

onun uyğun informasiya ... planlaşdırılması və idarə edildməsidir.  

A) axınlarının                                            B) logistikasının 



C) toplusunun                                               D) növünün 

E) sisteminin  

 

14. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.  

      Logistikanı - “firma (şirkət) daxilində və ya onun hüdudlarından kənarda ... idarə edilməsi və 

onlara nəzarət üzrə əsas funksiya” kimi dəyərləndirir.  

A) materialların                      B) daşımaların 

C) axınların                              D) informasiyaların 

E) çatdırmaların  

 

15. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.  

       Logistikanı material axınlarını ... ilkin mənbədən son təyinat məntəqəsinə qədər idarə edən elm 

kimi xarakterizə etmək olar.  

A) minimum xərclərlə                                           B) maksimum sürətlə 

C) maksimum xərclərlə                                           D) minimum sürətlə 

E) orta sürətlə  

 

16. Cümləni tamamlayın. 

       Loqistikanı “material axınlarının optimal idarə edilməsi üzrə məsələlərin həllinə ... yanaşma” 

kimi başa düşürlər.   

A) sistemli                                             B) minimal 

C) optimal                                              D) sistemsiz 

E) maksimal  

 

17. Cümləni tamamlayın. 

       Axın - müəyyən vaxt müddətində mütləq vahidlərlə ölçülən, müxtəlif vaxt intervallarında 

konkret proses kimi mövcud olan və tam vahid formada qəbul edilən ...  məcmusudur.  

A) obyektlər                                B) anbarlar 

C) əməliyyatlar                            D) terminallar 

E) mərhələlər  

 

18. Cümləni tamamlayın.       

       Ehtiyatlar - mütləq vahidlərlə ölçülən və bir neçə ayrı - ayrı konkret vaxt intervallannda 

mövcud olan ... sayını xarakterizə edir.  

A) obyektlərin                             B) anbarların 

C) əməliyyatların                          D) terminalların 

E) mərhələlərin  

 

19. Cümləni tamamlayın. 

      Material axını -  müxtəlif logistik əməliyyatlar (nəqletmə, anbarlama və s.) tətbiq olunan 

material resursları, yarımfabrikatlar, .... 

 A) hazır məhsullardır                                         B) avtomatik xətlərdir 

C) logistik anbarlardır                                           D) maliyyə vəsaitləridir 

E) informasiyalardır  
 

20. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 



      Logistikada maliyyə axınları adı altında - müəyyən ... optimal hərəkətini təmin etmək üçün 

logistik sistem daxilində və logistik sistemlər arasında, eləcə də logistik sistemlə ətraf mühit 

arasında dövr edən maliyyə resurslarmın istiqamətlənmiş hərəkəti başa düşülür.  

A) əmtəə axınlarının                                          B) enerji axınlarının 

C) nəqliyyat axınlarının                                       D) xidmət axınlarının 

E) informasiya axınlarının  

 

21. Cümləni tamamlayın. 

       İnformasiya axınları istənilən səviyyəli logistik sistemin hüdudları daxilində bu və ya digər 

logistik əməliyyatların yerinə yetirilməsi zamanı yaranır və yaranma mənbəyindən son istehlakçıya 

qədər məlumatların yazılı və şifahi ... kimi çıxış edir. 

A) daşıyıcısı                                           B) əlaqələndiricisi 

C) bağlayıcısı                                          D) yoxlayıcısı 

E) nəzarətedicisi   

 

22. Cümləni tamamlayın. 

              İnformasiya axınları dedikdə logistik əməliyyatların idarə edilməsi və ona nəzarət üçün 

logistik sistem tərəfindən istifadə olunan, logistik sistemlə xarici mühit arasında əlaqələri təşkil 

edən ... məcmusu başa düşülür.  

A) məlumatlar                                          B) resurslar 

C) materiallar                                             D) ehtiyatlar 

E) xidmətlər  

 

23. Cümləni tamamlayın. 

      İnformasiya axım vaxt vahidi ərzində işlənən, saxlanılan və ötürülən informasiyanın ... ilə 

ölçülür.  

A) kəmiyyəti                                        B) keyfiyyəti 

C) çəkisi                                               D) uzunluğu 

E) vaxtı 

 

24. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

      Xidmət sahəsi iqtisadiyyatın bütün sahələrini - nəqliyyat və rabitə də daxil olmaqla müxtəlif 

təyinatlı məhsulların alqı - satqısı, maliyyə, informasiya, sığorta və müxtəlif növ kommersiya və 

vasitəçilik ... əhatə edir. 

A) əməliyyatlarını                                           B) mərhələlərini 

C) texnologiyalarını                                          D) əlaqələrini 

E) missiyalarını   

 

25. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

      Logistikanın ..., logistik sistemlərinin qurulmasında  istifadə  olunan "logistikanın  yeddi 

qaydası"na əsaslanır.  

A) vəzifəsi                               B) prinsipi 

C) sistemi                                 D) konsepsiyası 

E) strategiyası 

 

26. Aşağıdakılardan hansı logistikanın yeddi qaydasına aid deyil? 

A) məhsul lazımi məsafəyə çatdırılmalı             B) məhsul lazımi  miqdarda olmalı 



C)  məhsul uyğun keyfiyyətdə olmalı                    D) məhsul minimal xərclə çatdırılmalı 

E) məhsul lazım olan vaxtda çatdırılmalı  

 

27. Aşağıdakılardan hansı logistikanın ümumi vəzifələrinə aid deyil? 

A) tədarükçülərin  axtarışı, seçilməsi                   B) material axınlarının nizamlanması 

C) müəssisədə keyfiyyət sisteminin tətbiqi              D) satışdan əvvəl və sonra xidmətin təmini 

E) istehsal həcminin proqnozlaşdırılması  

 

28. Aşağıdakılardan hansı logistikanın xüsusi vəzifələrinə aid deyil? 

A) material axınlarının nizamlanması             B) material resurslarının qəbulu 

C) daşıma müddətinin azaldılması                       D) minimum ehtiyatların yaradılması 

E) təchizatçıların axtarışı, seçimi     
 

29. Aşağıdakılardan hansı logistikanın prinsiplərinə aid deyil? 

 

A) münasiblik                                             B) Etibarlıq 

C) İnteqrativlik                                             D) Sistemlilik 

E) Çeviklik  

 

30. Cümləni tamamlayın.            

      Logistikanın funksiyaları müəyyən məqsədlərə çatmağa yönəldilmişdir. Bunlar aşağıdakı 

sahələrdə təşkilatlar və müəssisələr tərəfindən həyata keçirilir: istehsal; … ; ticarət; vasitəçi; 

ixtisaslaşmış. 

A) nəqliyyat                                            B) anbar 

C) terminal                                               D) tədarük 

E) təchizat  

 

31. Cümləni tamamlayın. 

      Logistik funksiya - logistik sistemin qarşısında duran problemlərin həlli istıqamətində yerinə 

yetirilməli olan logistik ... toplusudıır.  

A) əməliyyatlar                       B) vəzifələr 

C) axınlar                                  D) informasiyalar 

E) anbarlar   

 

32. Cümləni tamamlayın.               

       Bazis logistik funksiyalar, adətən tədarük, istehsal və ... kimi təsnif edilir.  

A) satış                                                   B) alış 

C) paylama                                             D) çeşidləmə 

E) markalama  

 

33. Açar logistik funksiyalara aşağıdakılardan hansı aid edilmir? 

A) servis xidmətinin göstərilməsi                            B) tədarükün idarə olunması 

C) məhsulların fiziki bölüşdürülməsi                         D) ehtiyatların idarə edilməsi 

E) sifariş prosedurlarının idarə edilməsi   

 

34. Təminedici logistik funksiyalara aşağıdakılardan hansı aid edilmir? 



A) ehtiyatların idarə edilməsi                                  B) məhsulların anbarlaşdırılması 

C) nəql ediləcək yüklərin emal olunması                    D) informasiya - kompüter təminatı 

E) servis xidmətinin göstərilməsi   

 

35. Aşağıdakılardan hansı logistikanın metodologiyasına aid deyil? 

A) maliyyə hesabatı                                 B) sistemli təhlil 

C) əməliyyatların tədqiqi                          D) kibernetik yanaşma 

E) proqnozlar  

 

36. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

       Sistemli təhlil - istənilən obyektin  ... prinsipini həyata keçirir, onları araşdırma və təhlilə 

ehtiyacı olan sistem kimi təqdim edir.  

A) tədqiq edilməsi                                            B) inteqrativlik 

C) səmərəlilik                                                    D) variantlılıq 

E) etibarlılıq  

 

37. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

      Kibernetik yanaşmada - araşdırma sistemi birbaşa və əks ..., idarəetmə proseslərinin 

öyrənilməsinə, sistemin daxili quruluşu naməlum olarsa, onun elementlərinin nəzər-dən 

keçirilməsinə əsaslanır. 

A) əlaqənin aşkarlanmasına                          B) əlaqənin qurulmasına 

C) əlaqənin öyrənilməsinə                                D) əlaqənin davametməsinə 

E) əlaqənin pozulmasına  

 

38. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

       Kibernetikada idarəetmə sistemi olan logistik sistemi üç alt sistemdən ibarət təqdim edilir: ..., 

nəzarət obyekti və rabitə sistemi. 

A) nəzarət sistemi                                            B) satış sistemi 

C) daşıma sistemi                                              D) informasiya sistemi 

E) xidmət sistemi  

 

39. Cümləni tamamlayın. 

      Əməliyyatların tədqiqi - ... proseslərini optimallaşdırmağa kömək edir. 

A) qərar qəbuletmə                                          B) işə qəbuletmə 

C) sifarişi qəbuletmə                                          D) çatdırılma 

E) anbarlama  

 

40. Cümləni tamamlayın. 

      Proqnozlaşdırma obyektin mümkün vəziyyətlərini elmi cəhətdən ... imkan verir. 

A) qiymətləndirməyə                                           B) öyrənilməsinə 

C) əsaslandırmağa                                                  D) təhlilinə 

E) araşdırılmasına  

 

41. Cümləni tamamlayın. 

       Strategiya – müəssisənin malik olduğu imkanlar daxilində qoyulan məqsədə nail olmaq üçün 

uzunmüddətli ümumiləşdirilmiş modelidir. 



A) fəaliyyətin                                            B) təhlillərin 

C) araşdırmaların                                        D) tədqiqatların 

E) daşımaların   

             

42. Strategiyanı tam xarakterizə etmək üçün onun mahiyyətini tam açıqlayan, tələblərinə dolğun 

cavab verə bilən aşağıdakı təyinatlardan hansından istifadə olunmur? 

A) məhsul istehsalının artırılması                                      B) son nəticələrin əldə edilməsi vasitəsi 

C) firmanın ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi və s.                   D) fəaliyyət planı 

E) firmanın bütün planlarının birgəliyinin təminatçısı  

 

 43.  Cümləni tamamlayın. 

        Logistik strategiya və taktikanın iqtisadi cəhətdən səmərəli olmasının mühüm şərti istehsal, 

bölüşdürmə və satış, tədarükat, anbarlaşdırma və nəqletmə kimi ayrı-ayrı logistik elementlər 

arasında ... optimal hərəkətinin planlaşdırılmasınm təşkilindən ibarətdir.  

A) material axınlarının                                          B) maliyyə axınlarının 

C) nəqliyyat növlərinin                                            D) informasiya axınlarının 

E) enerji axınlarının 

  

44. Logistik strategiyaların hazırlanması aşağıdakılardan hansı element və parametrin nəzərə  

alınmasını tələb etmir? 

A) nəqliyyat vasitələrinin tipləri                                   B) ehtiyatların idarə edilməsi 

C) istehsal gücləri və əlaqələr                                          D) plan və nəzarət sistemləri 

E) logistik sistemin təşkili xüsusiyyətləri  

 

45. Cümləni tamamlayın.             

      Başqa sözlə - sistem dedikdə bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan element və ... düzülüşü 

(yerləşdirilməsi) nəzərdə tutulur.  

A) hissələrin nizamlı                                           B) hissələrin ardıcıl 

C) hissələrin tək –tək                                            D) hissələrin nizamsız 

E) hissələrin cüt-cüt    

 

46. Cümləni tamamlayın. 

       Logistik sistem dedikdə ayrı - ayrılıqda müstəqil olan, vahid bir məqsədə xidməi edən, üzərində 

... aparılan, material. maliyyə və informasiya axınları kimi elementlərdən təşkil olunan və bu ele-

mentlər arasında ümuımi məqsəd və effektivlik meyarı baxımından qarşılıqlı əlaqələrə malik sistem 

başa düşülür.  

A) logistik əməliyyatlar                                          B) logistik tədqiqatlar 

C) logistik araşdırmalar                                            D) logistik işlər 

E) logistik təhlillər  

 

47. Aşağıdakılardan hansı logistik sistemlərin ən mühüm fərqləndirici əlamətlərinə aid edilmir? 

A) nəqliyyat növlərinin müxtəlifliyi                               B) axın proseslərinin varlığı 

C) istehsal güclərinin müxtəlifliyi                                     D) sistemin müəyyən bütövlüyü 

E) nəqliyyat vasitələrinin yüksək mobilliyi  

 

48. Cümləni tamamlayın. 



      Mikroloqistik sistemlər – məhsul istehsalı, təchizat və ... proseslərində material və onunla  

əlaqədar digər axınların (maliyə və informasiya) idarə edilməsi və optimallaşdırılmasını həyata 

keçirən biznesin təşkili formasıdır. 

A) satış                                           B) alış 

C) şatdırma                                     D) daşıma 

E) yükləmə   

  

49. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

      Makrologistİk sistemlər - təyinatı mənfəətin əldə edilməsi və ixtiyari korporativ məqsədə nail 

olunması üçün inzibati ərazi səviyyəsində sosial - ..., ekoloji, hərbi və digər məsələlərin həlli üçün 

yaradılan biznesin təşkili formasıdır.  

A) iqtisadi                               B) təşkilati  

C) texniki                                 D) texnoloji 

E) səmərəli  

 

50. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

      Konsepsiya baxışlar sistemi olub, hadisə və proseslərin bu və ya digər dərəcədə ... kimi izah 

edilir.  

A) başa düşülməsi                                           B) yerinə yetirilməsi 

C) başa çatdırılması                                          D) araşdırılması 

E) təhlil edilməsi   
 

51. Cümləni tamamlayın. 

       Logistik konsepsiyalar istehsal, maddi - texniki təchizat, nəqliyyat, informatika və 

kommunikasiya sahələrinin ... nəzərdə tutur.    

A) inteqrasiyasını                                          B) səmərəliliyini 

C) etibarlılığını                                                D) davamlılığını 

E) dayanıqlılığını   

  

52. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

       Logistik sistemlərin inkişafının iki əsas baza istiqamətinə əsaslanan planlaşdırma  ...  hazırlan-

mışdır: JIT; MRP1; MRP2; DRPI; DRP2; ERP; ECR. 

A)  konsepsiyaları                                         B) metodları 

C)  sistemləri                                                   D) üsulları 

E) prinsipləri   

 

53. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

       Strategiya arzu və istəklərə deyil, firma və ya müəssisənin malik olduğu ... əsaslanır   

A) real imkanlara                                         B) real maliyyə 

C) real resurslara                                            D) real texniki 

E) real istehsal   

 

53. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

      Loqistika - lazımi məhsulun ... lazımi miqdarda lazım olan vaxtda lazımi yerə minimal xərclə 

məlum istehlakçıya çatdırılmasıdır. 

A) uyğun keyfiyyətdə                                              B) uyğun formada 

C) uyğun temperaturda                                             D) uyğun ölşüdə 



E) uyğun tarada  

                          

55. Cümləni tamamlayın. 

      “Dəqiq vaxtmda” logistik konsepsiyası ... və onların saxlanması ilə bağlı xərcləri 

minimalaşdırmaq məqsədilə hər bir təsərrüfat subyektinin zəruri həcmdə material resursları, 

bitməmiş istehsal qalığı, hazır məhsullarla təmin edilməsi (çatdırılması) üçün istehsal, təchizat və 

məhsulların fiziki bölüşdürülməsi prosesləri arasında sinxronluğa əsaslanaraq qurulan logistik 

sistemlərin müasir konsepsiyasıdır. 

A) ehtiyatları formalaşdırmaq                                        B) ehtiyatları yerləşdirmək 

C) ehtiyatları hesablamaq                                                   D) ehtiyatları çeşidləmək 

E) nəqliyyat növünü seçmək  

 

56. “Dəqiq vaxtında” (JIT) logistik konsepsiyası aşağıdakılardan hansı cəhətlə xarakterizə olunmur? 

A) müxtəlif nəqliyyat növlərindən səmərəli istifadə           B) istehsal (logistik) dövrünün qısalığı                                                                                       

C) hazır məhsulun yüksək keyfiyyəti və logistik servıs          D) səmərəli informasiya təminatı  

E) hazır məhsul istehsalının böyük olmayan həcmi   

 

57. Cümləni tamamlayın. 

       MRPI sistemi əmtəəlik məhsul ehtiyatlarının kompyüterləşdirilmiş idarəetmə metodudur və bir 

qayda olaraq satışın proqnozlaşdırılması, “bağlanmamış” sifarişlər, məhsullar üzrə cari ehtiyatları 

və spesifikasiyasını nəzərə almaqla firmanın əsas ... tərtib edilməsinə xidmət göstərir. 

A) istehsal planının                                          B) çari planının 

C) daşıma planının                                             D) maliyyə hesabatının 

E) ehtiyat səviyyəsinin  

 

58. Cümləni tamamlayın. 

      MRP 2 sistemi makro və mikrosəviyyədə həyata keçirilən planlaşdırmanın yüksək ... təmin edir 

və ehtiyatların idarə edilməsi üzrə logistik xərcləri azaldır.  

A) çevikliyini                                            B) davamlılığımı 

C) etibarlılığını                                          D) sistemliliyini 

E) dayanıqlılığını   

 

59. Cümləni tamamlayın. 

      DRP sistemi istehsalçı firmalara məxsus xüsusi satış şəbəkələrinin anbar və bazalarında, eləcə 

də topdansatış vasitəçilərində ... planlaşdırır və onlara nəzarəti həyata keçirir.    

A) ehtiyatların səviyyəsini                                           B) ehtiyatların qablaşdırılmasını 

C) ehtiyatların növünü                                                   D) ehtiyatların çeşidlənməsini 

E) ehtiyatların saxlanmasını  

 

60. Cümləni tamamlayın. 

     Buna görə də DRP2 sistemi əmtəəlik məhsullara tələbin proqnozlaşdınlmasımn əlverişli 

modellərindən istifadə edir, tələbin uzun və qısamüddətli proqnozlaşdırılması üçün ... həyata keçirir, 

habelə istehsal proqramları, istehsal gücləri, heyət, məhsulun keyfiyyəti və məhsul-göndərmələrin 

idarə edilməsilə bağlı məsələləri kompleks həll edir.   

A) ehtiyatların idarə edilməsini                                        B) ehtiyatların qablaşdırılmasını 

C) ehtiyatların çeşidlənməsini                                              D) ehtiyatların ucuzlaşmasını 



E) ehtiyatların artırılmasını   

 

61. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

      Nəqliyyat loqistikası - ... malların tələb olunan  müddətə optimal marşrutla tələb olunan  yerə 

minimum xərclə hərəkətidir. 

A) sifariş  edilmiş                                           B) hazır 

C) keyfiyyətli                                                   D) qablaşdırılmış 

E) tarasız  

  

62. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

       Nəqliyyat logistikasının predmeti, ümumi təyinatlı nəqliyyat vasitələri ilə ... təşkili ilə əlaqədar 

kompleks vəzifələr sayılır. 

A) malların hərəkətinin                                          B) anbarlanması 

C) malların çeşidlənməsi                                           D) malların çəkilməsi 

E) malların qorunması  
  

63. Cümləni tamamlayın.             

      Nəqliyyat logistikasına müəssisənin işinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə imkan verən bir sıra 

xüsusi funksiyalar daxildir: qablaşdırma; yükün emalı; ...; yönləndirmə; gömrük rəsmiləşdirilməsi; 

risk sığortası. 

A) anbarlama                                          B) hesablama 

C) çeşidləmə                                             D) markalama  

E) bölüşdürmə  
  

  64. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.           

         Nəqliyyat logistikası - xüsusi bir logistika növü olub, tələb olunan miqdarda malın lazımi 

məntəqəyə  ... tələb olunan vaxtda və ən ucuz qiymətlə çatdırılmasıdır. 

A) optimal marşrutla                                          B) sürətlə 

C) tələb olunan yerə                                              D) təhlükəsiz 

E) məlum sifarişçiyə  

 

65. Aşağıdakılardan hansı nəqliyyat logistikasının əsas vəzifələrinə aid deyil? 

A) yüklərin texniki parametrlərinin uyğunlaşdırılması           B) nəqletmənin planlaşdırılması  

C) nəqliyyat-anbar texnoloji birliyinin təmin edilməsi prosesi      D) nəqletmənin həyata keçirilməsi  

E) nəqliyyat vasitəsinin növü seçilməsi 

 

66. tg = thər + ty-b düsturundə ty-b nəyin ifadəsidir?   

A) yükləmə-boşaltma vaxtının                             D) bir gedişə sərf olunan vaxtın  

B) hərəkət vaxtının                                                 E) texniki sütərin 

C) boş dayanma vaxtının  

 

67.  𝑍𝑔= 
1

𝑡𝑔
   üsturunda 𝑡𝑔 nəyin ifadəsidir? 

A) gediş vaxtının                                      D) sıfırlı yürüşə sərf olunan vaxtının  

B) iş vaxtının                                           E) yüklü yürüşə sərf olunan vaxtının 

C) istirahət vaxtının  

 

68. 𝑙𝑔 = 𝑙𝑦.𝑦 +𝑙𝑏 düsturunda  𝑙𝑦.𝑦 nəyin ifadəsidir? 

 



A) yüklü yürüşün                   D) gediş məsafəsinin  

B) boş yürüşün                         E) yerinə yetirilən işin 

C) sıfırlı yürüşün  

 

69. 𝑉𝑡= 
𝐿ü𝑚

𝑇ℎə𝑟
 düsturu nəyin ifadəsidir? 

A) texniki sürətin                    D) istismar sürətinin   

B) çatdırma sürətinin                E) illik yürüşün 

C) kreyser sürətinin  

 

70.

 üm

y

L

L
=  düsturu nəyin ifadəsidir? 

A) yürüşdən istifadə əmsalının                      D) tutumdan istifadə əmsalının  

B)istismar sürətindən istifadədən                    E) yanacaqdan istifadə əmsalının 

C) texniki sürətin qiymətindən  

                                          

71.

 üm

y

L

L
=  düsturunda 𝐿ü𝑚 nəyin ifadəsidir?      

A) gün ərzindəki ümumi yürüşün                    D) gün ərzindəki sıfırlı yürüşün   

B) tonˑkm – lə nəqliyyat işinin                             E) gün ərzindəki boş yürüşün  

C) gün ərzindəki məhsuldar yürüşün  

 

72.

 üm

y

L

L
=  düsturunda 𝐿𝑦 nəyin ifadəsidir? 

A) gün ərzindəki yüklü yürüşün                        D) gün ərzindəki boş yürüşün 

B) gün ərzindəki ümumi yürüşün                          E)  tonla yük daşıma həcminin    

C) gün ərzindəki sıfırlı yürüşün 

 

73. T = M(1 + G) düsturu nəyin ifadəsidir?  

A) yük daşıma tarifinin                     D) ümumi xərclərin  

B) sabit xərclərin                                 E) amortizasiya xərclərinin  

C) əmək haqqının  

 

74. T = M(1 + G) düsturunda M nəyin ifadəsidir? 

A) maya dəyərinin                               D) əmək haqqının  

B) sabit xərclərin                                   E) yük daşıma tarifinin 

C) dəyişən xərclərin  

 

75. T = M(1 + G) düsturunda G nəyin ifadəsidir?  

A) faizlə gəlirin                                        D) əmək haqqının                                                                           

B) dəyişən xərclərin                                  E) sabit xərclərin   

C) maya dəyərinin  

  

76. γd= 
𝑃𝑓

𝑃𝑚ü𝑚𝑘
 düsturu nəyin ifadəsidir? 

A) faktiki yerinə yetirilmiş tonˑkm – lə nəqliyyat işinin           D) sıfırlı yürüşdən istifadə əmsalının               

B) avtomobilin yükgötürmə qabiliyyətindən istifadənin                E)  təkrarlıq əmsalının      

C) yürüşdən istifadə əmsalının  

 

77.  γd = 
𝑃𝑓

𝑃𝑚ü𝑚𝑘
 düsturunda 𝑃𝑚ü𝑚𝑘 nəyin ifadəsidir? 

 



A) yerinə yetirilməsi mümkün olan tonˑkm - lə nəqliyyat işinin          D) boş yürüşün 

B) yerinə yetirilməsi mümkün olan yükün tonla miqdarının                 E) tonla faktiki yükün 

C) yerinə yetirilmiş yüklü yürüşün  

 

78.  V𝒊=
𝐿

𝑇𝑛
 düsturu nəyin ifadəsidir? 

A) istismar sürətinin                                         D) çatdırma sürətinin 

B) texniki sürətin                                                 E) maksimum sürətin   

C) ani sürətin   

 

79.  𝛽𝑔= 
𝑙𝑦.𝑦

𝑙𝑦.𝑦+𝑙𝑏
 düsturu nəyin ifadəsidir?  

A) gedişdə yürüşdən istifadə əmsalının                       D) gündəlik avtomobildən istifadə əmsalının 

B) ümumi yürüşdən istifadə əmsalının                            E) gedişdə sürücüdən istifadə əmsalının    

C) gedişdə avtomobildən istifadə əmsalının  

 

80. 𝛼Ç =
𝐴𝐺𝑖𝑠

𝐴𝐺𝑠
  düsturu nəyi ifadə edir? 

A) parkının xəttə çıxış əmsalını                                 D) parkın texniki hazırlıq əmsalını 

B) avtomobilin xəttə çıxış əmsalını                              E) bir iş günündə parkın xəttə çıxış əmsalını 

C) parkın xəttə iş vaxtını 

 

81. Cümləni tamamlayın 

      Hərəkət tərkibinin yükgötürmə qabiliyyətindən istifadənin statiki əmsalı dinamiki  əmsalına gün 

ərzində müxtəlif miqdarda yüklər … daşındıqda bərabər olmur.  

A) müxtəlif məsafəyə                                   D) eyni istiqamətə 

B) müxtəlif istiqamətə                                    E) müxtəlif qiymətə 

C) eyni məsafəyə  

 

82. γst =
𝑄𝑓

𝑞𝑛𝑍𝑔
 düsturunda 𝑍𝑔 nəyin ifadəsidir?  

A) iş günündəki gedişlərin sayının                      D) yükləmə məntəqələrinin sayının  

B) işə çıxan sürücülərin sayının                              E) boşaltma məntəqələrinin sayının   

C) xətdə işləyən avtomobillərin sayının  

 

83. Hərəkət tərkibi parkının texniki hazırlıq əmsalı nəyi xarakterizə edir? 

A) parkınn texniki sazlıq dərəcəsini                  D) parkdan istifadə səviyyəsini  

B) parkın inventar sayını                                       E) parkda boş dayanan avtomobillərin sayını 

C) parkın siyahı avtomobil sayını 

 

84. αt =
𝐴𝑖.ℎ

𝐴𝑠
 düsturu nəyin ifadəsidir?  

A) iş günündə parkın texniki hazırlıq əmsalının            D) iş günündə parkın inventar sayını  

B) iş günündə parkın xəttə çıxış əmsalının                          E) iş günündə parkın siyahı sayını  

C) iş günündə yürüşdən istifadə əmsalının  

 

85. αt = 
𝐴𝑖.ℎ

𝐴𝑠
 düsturunda 𝐴𝑖.ℎ nəyin ifadəsidir?  

A) parkın istismara hazır avtomobillərin sayının          D) xətdə işləyən avtomobillərinin sayının   

B) parkın təmirdə olan avtomobillərinin sayının                  E) yükləmədə olan avtomobillərinin 

sayının 

C) parkın boşaltmada olan avtomobillərinin sayının  

 

86. αt = 
𝐴𝑖.ℎ

𝐴𝑠
 düsturunda 𝐴𝑠 nəyin ifadəsidir?  



 

A) parkın siyahı avtomobil sayının                              D) parkın nasaz avtomobillərinin sayının   

B) parkın inventar sayının                                               E) parkın xətdəki avtomobillərinin sayının 

C) parkın saz avtomobillərinin sayının  

 

87. tg = thər + ty-b düsturu nəyin ifadəsidir?  

A) bir gedişə sərf olunan vaxtın                         D) gedişlərin sayının        

B) saatlıq məhsuldarlığın                                      E) ümumi yürüşün  

C) texniki sürətin  

 

88. tg = thər + ty-b düsturunda thər nəyin ifadəsidir? 

A) hərəkətə sərf olunan vaxtın                             D) dövr vaxtının   

B) ümumi yürüşün                                                   E) bunların heç birinin   

C) texniki sürətin  

 

89. Aşağıdakılardan hansı daşıma məsafəsinə görə sinifləşdirilməyə aid deyil?  

A) sənaye                                   B) beynəlxalq 

C) şəhərdaxili,                            D) şəhərlərarası 

E) şəhərətrafı  

 

90. Cümləni tamamlayın. 

A) şəhərlərarası                       B) inşaat 

C) istehlakçı                               D) sənaye 

E) kənd  təsərrüfatı  

 

91. Aşağıdakılardan hansı partiyalı daşımalara aiddir? 

A) kütləvi daşımalar                           B) mövsümi daşımalar 

C) kommersiya daşımaları                    D) pərakəndə daşımalar 

E) müqavilə ilə daşımalar   

 

92. Aşağıdakılardan hansı texnoloji daşımalara aiddir? 

A) müəssisə daxili daşımalar                          B) inşaat daşımaları 

C) kənd təsərrüfatı daşımaları                           D) xammal daşınması 

E) mərkəzləşdirilmiş daşımalar  

 

93.  Aşağıdakılardan hansıerinə yetirilmə üsuluna görə sinifləşdirməyə aid deyil? 

A) sahələr üzrə çatdırma                                   B) qarışıq çatdırma   

C) birbaşa çatdırma                                              D) kombinəedilmiş çatdırma 

E) terminal sistemilə çatdırma  

 

94. Aşağıdakılardan hansı vaxta  görə sinifləşdirməyə aiddir? 

A) daimi                                      B) pərakəndə  

C) birdəfəlik                                D) qeyri-müntəzəm 

E) dəqiq vaxtında 

 

95. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

      ... daşımalar  üsulu  böyük  nəqliyyat - ekspedisiya şirkətlərinin (birliklərin)  fəaliyyətinin 

əsasını təşkil edir. 



A) Mərkəzləşdirilmiş                            B) Qeyri – mərkəzləşdirilmiş 

C)  Birbaşa                                              D) Şəhərlərarası 

E)  Beynəlxalq 

 

96. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

       Hərəkət tərkibinin məhsuldarlığının yüksəldilməsi və daşımaların maya dəyərinin 

azaldılmasında hərəkət ... düzgün tərtib olunmasının böyük əhəmiyyəti vardır. 

A) marşrutlarının                                     B) sürətinin 

C) qrafikinin                                               D) vaxtının 

E) cədvəlinin  

 

97. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

      Dəniz nəqliyyatının əsas üstünlükləri: beynəlxalq daşımaların ən böyük daşıyıcı, ... və yüksək 

daşıma qabiliyyətinin olmasıdır. 

A) aşağı yük tarif dərəcələri                               B) vaxtında  çatdırma imkanın 

C) böyük yük tutumunun olması                           D) qapıdan qapiya çatdırma qabiliyyətinin 

E) nisbətən sürətlə çatdırma qabiliyyətinin  

 

98. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        Daşıma  haqqının ödənilməsi   sistemi  ...  adlanı 

A) tarif                                    B) maya dəyəri 

C) xərc                                     D) gediş xərci 

E) üstəlik xərc  

 

99. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

  İşəmuzd  tariflərdən  ... dəqiq  hesabını  aparmaq  mümkün olduqda  istifadə olunması məqsə-

dəuyğundur. 

A) daşıma  həcminin                                               B) yük axınının 

C) yük dövrüyyəsinin                                               D) avtomobillərin sayının 

E) dispetçerlərin sayının  

 

 100. Cümləni tamamlayın.       

     Vaxtamuzd tarif hərəkət tərkibindən müəyyən vaxt ərzində istifadə olunduqda və ... kəmiyyət 

xarakteristikaşını təyin etmək mümkün olmadıqda və ya qeyri - rasional olduqda tətbiq olunur. 

A) daşımanın                                             B) boşaltmanın 

C) yükləmənin                                            D) anbarlamanın 

E) hesablamanın   

 

101. Cümləni tamamlayın. 

    Kilometr hesabı tarif hərəkət tərkibinin ..., tipindən, onun yürüşündən və yükgötürmə 

qabiliyyətindən asılı olaraq tətbiq olunur. 

A) modelindən                                              B) sürətindən 

C) tutumundan                                               D) gücündən 

E) möhkəmliyindən   

 

102. Cümləni tamamlayın.           



        Nəqliyyat xidmətləri insanların ehtiyaclarını ödəməyə yönəlmiş və lazımi texnoloji, iqtisadi, 

informasiya, hüquqi və resurs dəstəyinin olması ilə xarakterizə olunan ... kimi müəyyən edilir. 

A) nəqliyyat fəaliyyəti                                              B) qeyri – nəqliyyat fəaliyyəti 

C) insan fəaliyyəti                                                      D) istehsal fəaliyyəti 

E) biznes fəaliyyəti  

 

103. Aşağıdakılardan hansı nəqliyyat xidmətlərinə aid edilmir? 

A) yük tədarükü                                                      B) yükləmə əməliyyatları 

C)  yüklərin daşınması                                              D) boşaltma əməliyyatları 

E)  sərnişinlərin daşınması 

 

 104. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.               

          İşəmuzd tarif yük daşımalarda ... növü sayılır. 

A) əsas tarif                                              B) əsas gəlir 

C) köməkçi tarif                                        D) əlavə gəlir 

E) mənfəət  

 

105. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        Avtomobil nəqliyyatı rahatlığı və universallığı, həmçinin ... baxımından dəmir yolu və hava 

nəqliyyatını xeyli üstələyir.  

A) xidmət keyfiyyəti                                             B) yükgötürmə qabiliyyəti 

C) maya dəyəri                                                       D) təhlükəsizlik 

E) daşıma haqqı  

 

106. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.  

        Vaxtında və etibarlı çatdırma çox vaxt nəqletmənin sürətindən və ... daha vacibdir. 

A) daşıma həcmindən                                           B) yük axınından 

C) yük dövrüyyəsindən                                           D) yük tədarükündən 

E) yükün paylanmasından  

 

107. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        Əksər müəssisələr, fərqli şərtlərdən asılı olmayaraq, yüklərin ... üstün tuturlar.  

A)  vaxtında gəlməsini                                             B) qorunmasını 

C) vaxtında çeşidlənməsini                                        D) yenidən emalını 

E) vaxtında anbarlanmasını  

 

108.  Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

          Logistika zəncirindəki bütün iştirakçıların maraqlarını ... (xarici inteqrasiya) daha çox səmərə 

gətirir, nəinki onların ayrıca bacardıqlarına nail olması.  

 

A) birləşdirmək                                              B) araşdırmaq 

C) uyğunlaşdırmaq                                           D) təmin etmək 

E) təhlil etmək  

 

109. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        Qarışıq daşımalar iki və daha çox nəqliyyat ... ilə yerinə yetirilən daşımalardır. 

A) növü                                               B) vasitəsi 



C) tipi                                                  D) qoşqusu 

E) yarımqoşqusu  

 

110. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.            

        İntermodal daşımalar dedikdə, beynəlxalq daşımalarda, ... və ya eyni nəqliyyat vasitəsində, 

ardıcıl iki və daha çox nəqliyyat növləri ilə, onların dəyişməsi zamanı isə yükün özünü yükləyib- 

boşaltmadan həyata keçirilən daşımalar başa düşülür.  

A) eyni yük vahidi                                               B) eyni tarada 

C) eyni altlıqda                                                     D) eyni qoşquda 

E) eyni yarımqoşquda  

 

111. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        İnkişaf etmiş nəqliyyat şirkətləri həm uzaq, həm də qısa məsafələrə çatdırmaların belə ... təmin 

edir.  

A) etibarlılığını                                             B) təhlükəsizliyini 

C) davamlılığını                                             D) müntəzəmlilini 

E) fasiləsizliyini 

 

112. Cümləni tamamlayın. 

        Yükgötürmə qabiliyyətindən istifadə əmsalı daşınan yüklərin ... asılı olmaya bilər.             

 A) sıxlığından                           B) bərkliyindən 

C) möhkəmliyindən                    D) həcmindən 

E)keyfiyyətindən   

 

113. Cümləni tamamlayın. 

         Fiziki vəziyyətinə görə yüklər beş əsas sinifə bölünür: bərk,  plastik,  qazşəkilli,  ...,  maye. 

A) tozlanan                                              B) təhlükəli 

C) adi                                                        D) tez xarab olan 

E) normal   

  

114. Cümləni tamamlayın. 

        Əsas nəqliyyat növlərinin müqayisəli xüsusiyyətlərindən məlum olur ki, xidmət keyfiyyətinə 

görə avtomobil nəqliyyatı ən yaxşılarından sayılır. 

A) avtomobil nəqliyyatı                                             B) dəniz nəqliyyatı 

C) dəmir yolu nəqliyyatı                                              D) çay nəqliyyatı 

E) hava nəqliyyatı   

 

115.  Cümləni tamamlayın. 

  Daşınma və saxlanma şərtinə görə yüklər beş qrupa bölunür:adi, tez  xarab  olan, pis qoxulu,  

...,  canlı.   

A) antisanitar                                            B) normal 

C)  təhlükəli                                                D) tozlanan 

E) böyük kütləli  

 

  116. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.   



 Xarici təsirlərdən qorunma şərtlərinə görə yüklər dörd növə bölünür: adi; atmosfer  çöküntüsü  

və  tozdan qorunma tələb edən; ... qorunma tələb edən; silkələnmə və zərbədən qorunma  tələb  

edən. 

A) temperatur təsirindən                                          B) günəş təsirindən 

C) havanın təsirindən                                                   D) atmosfer təzyiqindən 

E) havanın rütubətindən  

 

117. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

  Təhlükəlilik dərəcəsinə görə yüklər dörd qrupa bölünür: ... (inşaat materialları, sənaye 

malları), tozlanan (sement, əhəng), isti (asfalt, bitum), təhlükəli. 

A) az təhlükəli                                              B) normal 

C) antisanitar                                                 D) ağır çəkili 

E) iriqabaritli   

 

118. Aşağıdakılardan hansı təhlükəli yüklərə aid deyil?  

A) tez xarab olan mallar                                      B) aşındırıcı və korrozion maddələr 

C) radioaktiv maddələr                                           D) zəhərli və infeksion maddələr 

E) tez   alışan   mayelər    

 

119. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        Malların paylanmasının nəqliyyat - ekspedisiya təminatı … (nəqliyyat agentlərinin) 

planlaşdırma fəaliyyətidir.  

A) ekspeditorların                                           B) yükləyicilərin 

C) dispetçerlərin                                                D) daşıyıcıların 

E) anbardarların  

  

120. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        Nəqliyyat növünü seçmək üçün əsas,  konkret daşıma üçün optimal olan, müxtəlif ... xarakterik 

xüsusiyyətləri barədə məlumatdır. 

A) nəqliyyat növlərinin                                             B) sənəd növlərinin 

C) anbar növlərinin                                                     D) tara növlərinin 

E) terminal növlərinin  

 

121. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        Seçim müxtəlif nəqliyyat növlərinin logistik ... istifadəsi məqsədilə onların üstün və 

catışmayan cəhətlərinin təhlili və qiymətləndirilməsi ilə başlayır. 

A) əməliyyatlarda                                            B) taralarda 

C) anbarlarda                                                     D) qablaşdırmada 

E) sistemlərdə  

  

122. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

         Avtomobil nəqliyyatının əsas üstünlüklərindən biri – yüksək ... qabiliyyətidir. 

A) manevretmə                                               B) sürətlənmə 

C) daşıma                                                         D) çeviklik 

E) etibarlılıq   

 

123. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 



        Avtomobil nəqliyyatının əsas çatışmazlığı daşımaların ... nisbətən yüksək olmasıdır.   

A) maya dəyərinin                                               B) məsafəsinin 

C) həcminin                                                           D) yük dövrüyyəsinin 

E) sürətinin   

 

124. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

         Dəmir yolu nəqliyyatının əsas üstünlüklər: hər cür ... müxtəlif yük partiyalarının daşınması 

üçün yaxşı uyğunlaşdırılması;yüklərin daşınmasının nisbətən aşağı maya dəyəri; yükün uzaq 

məsafələrə çatdırılması imkanı; daşımaların müntəzəmliyi. 

A)  hava şəraitində                                           B) yükləmə şəraitində 

C) iş şəraitində                                                   D) boşaltma şəraitində  

E) daşıma şəraitində  

 

125. Cümləni tamamlayın. 

        Dəniz nəqliyyatının çatışmazlıqlarına ..., yükün qablaşdırılması və qorunması üçün ciddi 

tələblər, göndərişlərin aşağı tezliyi. 

A) aşağı sürət                                              B) az daşıma həcmi 

C) təhlükəli sürət                                         D) yüksək tarif 

E) böyük əmək tutumu  

 

126. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

         Daxili su nəqliyyatının əsas üstünlüklər: çəkisi 100 tondan çox olan yükü 250 km-dən çox 

məsafəyə daşıdıqda yükün ... aşağı olması. 

A) tarifinin                                             B) sürətinin 

C) həcminin                                             D) keyfiyyətinin 

E) sıxlığının  

 

127. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

         Daxili su yolu nəqliyyatının çatışmazlıqları, ... aşağı olması ilə yanaşı coğrafi baxımdan az 

əlverişli olmasıdır. 

A) çatdırılma sürətinin                                             B) çatdırılma vaxtının 

C) çatdırılma həcminin                                              D) çatdırılma məsafəsinin 

E) çatdırılma haqqının  

 

 

128. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        Hava nəqliyyatının əsas üstünlüklər: sürət və ... bölgələrə çatma qabiliyyəti. 

A) uzaq                                                                D) soyuq 

B) yaxın                                                                E) qarışıq 

C) isti 

 

129. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

         Logistika sahəsindəki mütəxəssislərin çoxsaylı təxminlərinə görə nəqliyyat vasitəsi seçərkən 

ən əhəmiyyətli amillər bunlardır: …, çatdırma vaxtı və qiymətinə əməl etmənin etibarlığı.  

A)  çatdırma cədvəli                                            B) istirahət vaxtı 

C) çatdırma sürəti                                                  D) müqavilə öhdəliyi 

E) çatdırma marşrutu 

 



130. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

         Terminal şəbəkəsi qarşılıqlı əlaqəli və ... şəkildə idarə olunan qovşaqlar – terminallar olub, 

bölgələrarası və beynəlxalq inteqrasiyanı təmin edir. 

A) mərkəzləşdirilmiş                                             B) sistemli 

C) qeyri – mərkəzləşdirilmiş                                   D) qeyri - sistemli 

E) birləşdirilmiş  

 

131. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        Terminalların əsas  ...,  multimodal  daşımalar sahəsində yükgöndərənlərin təsirinin artması, 

bazarın sərbəstləşdirilməsi və milli sərhədlərdən  kənara  çıxma  kimi amillərdən  əhəmiyyətli 

dərəcədə asılıdır. 

A) xarakteristikası                                   B) göstəriciləri 

C) əlamətləri                                               D) parametrləri  

E) xüsusiyyətləri 

 

 

132. Aşağıdakılardan hansı terminalların funksiyalarına aid deyil? 

A) sənəd dövrüyyəsi                        B) yüklə əlaqəli xidmətlər  

C) yenidən yükləmə xidmətləri            D) şəbəkələrə xidmət 

E) yük yerlərinə xidmət  

 

133. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        Paylama mərkəzləri şəbəkəsinin yaradılması müəyyən logistik əməliyyatlara (nəqletmə, 

yenidən yükləmə, qablaşdırma və s.) çəkilən  xərcləri minimuma  endirməyə, material  və digər 

axınların səmərəli idarə edilməsinə kömək edir və nəticədə istehlakçı üçün son məhsulun ... 

azalmasına səbəb olur.  

A) qiymətinin                                              B) kəmiyyətinin  

C) miqdarının                                               D) istehsalının 

E) kryfiyyətinin  

 

134. Cümləni tamamlayın.            

        Paylama  mərkəzində  aşağıdakı  əməliyyatlar  aparılır:  yüklərin  çeşidlənməsi, seçilməsi, yı-

ğılması, iriləşdirilməsi, bölünməsi, ..., anbarlanması, saxlanması, emalı,  paketlənməsi,  konteyner-

ləşdirilməsi,  yüklərin  nəqli və çatdırılması.   

A) qablaşdırılması                                            B) çatdırılması 

C)  daşınması                                                      D) satılması 

E) alınması   

 

135. Cümləni tamamlayın. 

         Qaydaya  görə  paylama  mərkəzləri  satış  bazarlarına,  məhsul (mal)  istehsalı müəssisəsinə 

və ya bərabər məsafəli  ... və istehsal  yerlərinə  yaxınlıqda yerləşməlidir.     

A) satış  nöqtələrinə                                                B) boşaltma postlarına 

C) yükləmə postlarına                                               D) qablaşdırma nöqtələrinə 

E) nəqliyyat müəssisəsinə  

 

136. Cümləni tamamlayın.           

         Paylama şəbəkəsinin sayı, gücü, yerləşməsi və funksiyası maddi axınların ..., paylayıcı şəbəkə 

layihələndirən müəssisənin strategiyasından və maliyyə vəziyyətindən asılıdır.  



A) həcmindən                                              B) keyfiyyətindən 

C) sürətindən                                               D) vaxtından 

E) növündən  

 

137. Cümləni tamamlayın. 

         Paylama mərkəzinin ən yaxşı mal paylama ..., ən aşağı ümumi xərclərlə ən yüksək səviyyədə 

müştərilərə xidməti təmin edən şəbəkə sayılır. 

A) şəbəkəsi                                             B) anbarı 

C) marşrutu                                              D) postu 

E) terminalı   

 

138. Cümləni tamamlayın. 

        Mərkəzləşdirilməmiş ... sistemində çox sayda paylama mərkəzinin material ehtiyatı və dəyəri 

mərkəzləşdirilmiş sistemdən daha yüksək olacaqdır. 

A) paylama                                           B) terminal 

C) daşıma                                               D) qablaşdırma 

E) çeşidləmə 

  

 

139. Cümləni tamamlayın. 

         Mərkəzləşdirilmiş paylama sistemində sifarişlərin rəsmiləşdirilməsi xərcləri böyük ola bilər və 

bu xərclər ... sayının artması ilə azaldılır. 

A) paylama mərkəzlərinin                                            B) qablaşdırma mərkəzlərinin 

C) yükləmə mərkəzlərinin                                               D) çeşidləmə mərkəzlərinin 

E) boşaltma mərkəzlərinin  

 

140. Cümləni tamamlayın. 

         Anbar - xüsusi texnoloji ... təchiz olunmuş binalar və müxtəlif tikililər olub,  bütün komp-

leksdə daxil olan malların qəbulu, saxlanması, yerləşdirilməsi və paylanması əməliyyatları həyata 

keçirilir. 

A)  avadanlıqlarla                                            B) predmetlərlə 

C) əməliyyatlarla                                               D) maşınlarla 

E) alətlərlə  

 

141. Cümləni tamamlayın. 

         Anbarın əsas məqsədi ehtiyatları cəmləşdirmək, saxlamaq və ... fasiləsiz və səmərəli təmin 

edilməsidir. 

A) istehlakçıların                                            B) daşıyıcıların 

C) istehsalçıların                                               D) anbardarların 

E) yükləyicilərin  

 

142. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

         Logistik sistem anbarlara təşkilati və texniki – iqtisadi tələbləri formalaşdırır, anbar sisteminin 

optimal fəaliyyəti üçün məqsəd və meyarlar təyin edir, ... müəyyənləşdirir.  

A) yüklərin emal şərtlərini                                              B) yüklərin yüklənməsi şərtlərini 

C) yüklərin daşıma şərtlərini                                               D) yüklərin boşaldılması şərtlərini 

E) yüklərin sənədləşdirilməsi şərtlərini  

 



143. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

         Anbarlamada ehtiyatların ...  xərcləri səbəbindən malların qiymətinin artması baş verir.  

A) anbarlarda saxlanılması                                           B) çeşidlənməsi 

C)  anbarlarda yüklənməsi                                                D) qablaşdırılması 

E) anbarlarda boşaldılması  

 

144. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

         Anbarlamanın müsbət roluna istehsalın ahəngdarlığının təmin edilməsi, yüklərin komplekt-

ləşdirilməsi üçün texniki və təşkilati şəraitin yaradılması, ... və konsentrasiyası aiddir. 

A) ehtiyatların paylanması                                             B) ehtiyatların qablaşdırılması 

C) ehtiyatların çeşidlənməsi                                              D) ehtiyatların yüklənməsi 

E) ehtiyatların boşaldılması  

 

 

145. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.           

         Əsas nəqliyyat növlərinin müqayisəli xüsusiyyətlərindən məlum olur ki, xidmət ... görə 

avtomobil nəqliyyatı ən yaxşılarından sayılır. 

A) keyfiyyətinə                                           B) sürətinə 

C) qiymətinə                                                D) vaxtına 

E) həcminə  

 

146. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        Hər mərkəz gücü (həcmi), konkret ... yeri (logistika xətti ilə müəyyən edilən iqtisadi 

maraqların xüsusi zonası) ilə xarakterizə olunur. 

A) yerləşmə                                              B) yükləmə 

C) çeşidləmə                                              D) boşaltma 

E) qablaşdırma  

 

 

 

147. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        Anbarlar istehlakçılara daha yüksək səviyyəli xidməti təmin etmək üçün müştərilərə müxtəlif 

xidmətlər göstərə bilər: malların ... hazırlanması (məhsulların qablaşdırılması, konteynerlərə 

doldurulması, paketləmə); quraşdırma - cihaz və avadanlıqlarının işinin yoxlanılması; nəqliyyat – 

ekspedisiya xidmətləri və s. 

A) satışa                                              B) istehlaka  

C) istehsala                                          D) emala 

E) geri qaytarmaya  

 

148. Aşağıdakılardan hansı anbar işlərinə aid deyil? 

A) istehsalı                                       B) yerləşdirilməsi 

C) emalı                                            D) saxlanması 

E) )  malların qəbulu  

 

 

149. Aşağıdakılardan hansı anbarların fəaliyyət istiqamətindən asılı olaraq təsnifatına aid deyil?  

A) sənəqləşdirmə üsuluna görə                           B) funksional təyinatlarına 

C) sahələrinin ölçüsünə                                          D) xüsusiləşdirilməsinə 



E) mülkiyyət formasına  

 

 

150. Aşağıdakılardan hansı bazis şərtlərnə görə anbarların növlərinə aid deyil? 

A) aralıq istehlak anbarları                                          B) xammal və material anbarları 

C) aralıq istehsal anbarları                                              D) istehsal logistikası anbarları 

E) istehsal təyinatlı mal anbarları  

 

151. Aşağıdakılardan hansı paylama logistikası anbarlarına aid deyil? 

A) ) istehsal logistikası anbarları                         B) pərakəndə satış anbarları 

C) hazır məhsul anbarı                                            D) istehsalçıların paylayıcı anbarları 

E) topdan satış anbarları   

 

152. Aşağıdakılardan hansı mülkiyyət formasına görə anbarlara aid deyil? 

A) fərdi                                                             B) dövlət    

C) xüsusi                                                           D) şərikli 

E) bələdiyyə  

 

 

153. Aşağıdakılardan hansı mexanikləşdilmə dərəcəsinə görə anbarlara aid deyil? 

A) xüsusi                                              B) avtomatlaşdırılmış 

C) mexanikləşdirilmiş                          D) avtomatik 

E) mexanikləşdirilməmiş  

 

 

154. Aşağıdakılardan hansı binaların növü  və memarlıq parametrlərinə  görə anbarlara aid deyil? 

 A) avtomatik                               B) yarı qapalı 

C) birmərtəbəli                           D) açıq sahələr 

E) çoxmərtəbəli   

 

155. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        Firma və ya şirkətlərin anbar ... azdırsa, məhsullarının nomenklaturası az və rəqabət qabiliyyəti 

zəifdirsə, onlar üçün xüsusi anbarların yaradılması iqtisadi baxımdan  məqsədəuyğun deyil.  

A) yük dövriyyəsi                                               B) daşıma həcmi 

C) yük həcmi                                                        D) işçilərinin sayı 

E) postlarının sayı  

  

156. Aşağıdakılardan hansı anbarlarda müştərilərə göstərilən logistik xidmətlərə aid deyil? 

A) anbarların icarəyə verilməsi                         B) yuk  vahidlərinin saxlanmasi   

C) məhsullarin qablaşdırılması                             D) yuk  vahidlərinin paylanması 

E) yuk  vahidlərinin  emalı 

 

157. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.           

        Malları özü daşıyan texnologiyanın əsası - məhsul tədarükünün təşkilinin (anbardan 

daşınmasının) ...  nəqliyyat vasitəsitələri ilə həyata keçirilməsidir.  

A) istehlakçı təşkilatın                                               B) yükləyici təşkilatın 

C) istehsalşı təşkilatın                                                  D) çeşidləyici təşkilatın 

E) qablaşdırıcı təşkilatın  

 



158.  Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

         Mərkəzləşdirilmiş çatdırılmada material ehtiyatlarının ... anbarın və ya bazanın nəqliyyat 

vasitələri ilə həyata keçirilir.  

A) istehlakçıya çatdırılması                                           B) tədarükçüyə çatdırılması 

C) istehsalçıya çatdırılması                                               D) təchizatçıya çatdırılması 

E) yükləyiciyə çatdırılması  

 

159. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.   

        "Dəqiq vaxtında" (just in time və ya JIT) texnologiyası, material resusrslarını və hazır məh-

sulları lazımi miqdarda və müəyyən zamanda ..., logistik zəncirin halqaları istehlakçının verdiyi 

sifarişlərin yerinə yetirməsi üçün lazım olduqda, sinxronlaşdırılmasına əsasla-nır.   

A) çatdırılması proseslərinin                                  B) qablaşdırılması proseslərinin 

C) emalı proseslərinin                                                D) yüklənməsi proseslərinin 

E) çeşidlənməsi proseslərinin   

 

160. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        "Kanban" (Yapon dilində Kanban - kart) texnologiyası, sürətli yenidən qurulma qabiliyyətinə 

malik və praktiki olaraq ... tələb etməyən fasiləsiz istehsal axını təşkil edən bir sistemdir. 

 

A)  sığorta ehtiyatları                                     B) material ehtiyatları 

C) işçi ehtiyatları                                               D) avadanlıq ehtiyatları 

E) istehsal ehtiyatları  

 

161. Cümləni tamamlayın. 

        Terminal – yüklərin ... daşınması üçün avadanlıq və işçi heyəti olan nəqliyyat –  

ekspeditor müəssisəsinin kompleks qurğularıdır  

A) maqistral                                              B) vaxtında 

C) səmərəli                                                D) müntəzəm 

E) sürətli  

 

162. Cümləni tamamlayın. 

         Paylayıcı texnologiyalar, istehsalçı  müəssisələrdən mal alan və onları daha kiçik partiyalarla, 

sifarişçilərə özünün və ya onlara məxsus ... vasitəsilə paylayan, paylama mərkəzlərinin - anbar 

komplekslərinin yaradılmasına əsaslanır.  

A) paylama şəbəkələri                                           B) paylama mərkəzləri 

C) paylama kanalları                                                D) paylama marşrutları 

E) nəqliyyat  

 

163. Cümləni tamamlayın. 

         Material ehtiyatları – əmək predmetləri kimi istifadə olunan, ... müxtəlif material ehtiyatları 

elementləridir (xammal, əsas və köməkçi materiallar, alınmış məhsullar və yarımfabrikatlar, ehti-

yat hissələri və s.).  

A) istehsalın                                              B) anbarın 

C) istehlakın                                               D) terminalın 

E) paylama mərkəzinin   

 

164. Cümləni tamamlayın. 



         Bitməmiş istehsal ehtiyatları - istehsal və ... prosesində olan əmək predmetləri ehtiyatlarıdır 

(məsələn, yarımfabrikat detallar, yarımçıq məhsullar, bitməmiş iş və xidmətlər). 

A) bitməmiş istehsal                                              B) paylama 

C) çatdırılma                                                          D) qablaşdırma 

E) yükləmə  

 

165. Cümləni tamamlayın. 

         Hazır məhsul ehtiyatları - tam istehsal edilmiş və tamamlanmış, anbara  təhvil verilən və ya ... 

göndərilən məhsul ehtiyatlarıdır. 

A) istehlakçıya                                             B) daşıyıcıya 

C) istehsalçıya                                               D) ekspeditora 

E) anbardara   

 

166. Cümləni tamamlayın. 

         Tara ehtiyatları - məhsulun yerləşdirilməsi, ... və digər logistik əməliyyatlar üçün məmulat 

ehtiyatlarıdır (məsələn, altlıqlar, yeşiklər, kontynerlər və s.). 

A) daşınması                                           B) istismarı 

C) istehsalı                                               D) yüklənməsi 

E) istehlakı 

 

167. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

         Qaytarılan tullantı ehtiyatları - xammal kimi istifadə edilə bilən ... material ehtiyatları, 

ütilxammal, təkrar emalda xammal kimi istifadə edilə bilən istehsal və ya istehlak tullantılarıdır. 

A) ikinci dərəcəli                                             B) uyğun keyfiyyətli 

C) birinci dərəcəli                                             D) aşağı keyfiyyətli 

E) orta keyfiyyətli  

 

168. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.      

         Ehtiyatlar aşağıdakı səbəblərdən yaradılır: təchizatın fasiləli və əmək predmetlərinin istehla-

kının ... və ya təchizat həcmi ilə gündəlik istehlak həcminin uyğunsuzluğu, materialın daxil olması 

anı ilə onun istehlakı  arasındakı zaman fərqi olması. 

A) fasiləsizliyi                                              B) sürətliliyi 

C)qeyri – müntəzəmliyi                                D) pərakəndəliyi 

E) vacibliyi  

 

 169.  Hava nəqliyyatının çatışmazlıqları: yüksək yük tarifləri və ... şəraitindən asılılıq, hansı ki, 

çatdırma cədvəlinə əməl olunması etibarlılığını azaldır. 

A) hava                                                               D) boşaltma 

B) daşıma                                                             E) iş 

C) yükləmə 

 

170. Cümləni tamamlayın. 

         Ehtiyatları idarəetmə - “təchizat - istehsal - istehlakçı” ... (yəni, materialların, yarımfabrikat-

ların, alınan məmulatların təchizat sistemində, hazır məhsul və xidmətlərin paylama sistemində) 

ehtiyat normasını doldurmaq üçün sifarişlərin vaxtını və həcmini tənzimləmə və stimullaşdırma, 

nəzarət və təşkil etmə, planlaşdırma, normalaşdırma, proqnozlaşdırma prosesidir.                

A) logistik sistemində                                                B) istehlak prosesində 

C) terminal sistemində                                                 D) istehsal prosesində 



E) paylama sistemində   

  

171. Cümləni tamamlayın. 

         Ehtiyatları idarəetmə strategiyası olaraq ən çox ehtiyatları idarəetmə ilə əlaqəli minimum ... 

tez-tez istifadə olunur, baxmayaraq ki, digər meyarlar da tətbiq oluna bilər (məsələn, sifarişlərin 

minimum yerinə yetirilmə vaxtı, təchizatın maksimum etibarlılığı).  

A) logistik xərclər meyarı                                            B) istehsal xərcləri meyarı 

C) daşıma xərcləri meyarı                                              D) paylama xərcləri meyarı 

E) terminal xərclər meyarı  

 

172. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

         Hazır məhsulların fiziki bölüşdürülməsi əməliyyatlarını həm istehsalçı müəssisənin ... struktur 

bölmələri, həm də çoxsaylı vasitəçilər həyata keçirirlər.  

A) satış                                              B) istehlak 

C) istehsal                                          D) təchizat 

E) alış  

 

173. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

         Müəssisənin özünə məxsus ... vasitəçilər vasitəsilə, yalnız şirkətin öz məh-sullarının satışına 

yönəldilir, menecerlərin və satış agentlərinin bütün səyləri şirkətin ümumi mar-ketinq və satış 

strategiyasına uyğun olaraq paylanır.  

A)  paylayıcı şəbəkəsi                                             B) anbar şəbəkəsi 

C) terminal şəbəkəsi                                                 D) nəqliyyat şəbəkəsi 

E) marşrut şəbəkəsi  

 

174. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        Şirkətin özünə məxsus paylayıcı şəbəkəsini ilkin yüksək xərclərdən qorumaq üçün müstəqil ... 

istifadə zərurəti yaranır.  

A) vasitəçilərdən                                              B) terminallardan 

C) daşıyıcılardan                                               D) marketinqlərdən 

E) ekspeditorlardan  

 

175. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

         Paylanma (bölgü) kanalı ... istehsalçıdan istehlakçıya qədər çatdırılmasını həyata keçirən 

müxtəlif subyektlər (təşkilatlar və şəxslər) çoxluğudur. 

A) material axınlarının                                             B) xammalın 

C) ehtiyatların                                                             D) yarımfabrikatların 

E)  istehsal qalığının 

 

176. Cümləni tamamlayın.             

        Vasitəçi təşkilatlar ixtisaslaşma nəticəsində ... sadalanan funksiyalarını tez-tez və səmərəli 

yerinə yetirirlər.               

A) paylayıcı kanalların                                             B) anbarların 

C) terminalların                                                           D) ekspeditorların 

E) tədarükçülərin  

 

177. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 



         Kanal ... - məhsulu və onun sahibliyini son istehlakçıya yaxınlaşdırmaq üçün iş görən 

vasitəçidir.  

A) səviyyəsi                                              B) tipi  

C) növü                                                      D) eni 

E) uzunluğu 

 

178. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.              

         Üfüqi paylama kanalları - müstəqil istehsalçı və ... tərəfindən yaradılır.  

 A) istehlakçılar                                              B) agentlər 

C) daşıyıcılar                                                  D) operatorlar 

E) ekspeditorlar  

 

179. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.  

         Şaquli paylanma kanalları - vahid sistem daxilində fəaliyyət göstərən istehsalçı və bir neçə ... 

ibarət kanallardır.  

A) vasitəçilərdən                                               B) marketinqlərdən 

C) daşıyıcılardan                                                D) menecerlərdən 

E) tədarükçülərdən  

 

180. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

         Şaquli paylanma kanallarının özünəməxsus xüsusiyyəti iştirakçılardan birinin yerdə qalan 

digər iştirakçı şirkətlərin ... olması hesab olunur.  

A) sahibi                                              B) anbardarı 

C) marketinqi                                       D) operatoru 

E) ekspeditoru  

 

181. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

         Şaquli kanallar, kanal iştirakçılarının ...  nəzarət  vasitəsi olaraq ortaya çıxmışdır. 

A) davranışlarına                                             B) əmək haqlarına 

C) fəaliyyətlərinə                                               D) xərclərinə 

E) xüsusiyyətlərinə   

 

182. Cümləni tamamlayın. 

        Layihələndirmə, alternativlərin seçilməsi ilə əlaqədar olub, ... vermə fəaliyyətidir.  

A) qərar                                              B) informasiya 

C) imkan                                              D) kredit 

E) vaxt   

 

183. Cümləni tamamlayın. 

        Əməliyyatların tədqiqi - müxtəlif elmi metodlar, alətlər və ... olub, məqbul həllər hazırlamaq 

üçün sistemdəki müxtəlif əməliyyatların icrası zamanı yaranan problemləri optimal-laşdırmağa 

yönəlmişdir. 

A) vasitələr                                 B) predmetlər 

C) üsullar                                     D) materiallar 

E) ehtiyatlar  

 

184. Cümləni tamamlayın. 

        Kanalın uzunluğu, istehsalçı ilə istehlakçı arasında, kanal səviyyələri kimi paylama kanalının 

iştirakçıları olan ... sayı ilə müəyyən edilir.  



 A) orta səviyyələrin                                              B) marketinqlərin 

C) ekspeditorların                                                   D) menecerlərin 

E) daşıyıcıların  

 

185. Cümləni tamamlayın. 

         İnformasiya logistikası – logistikanın, ... qəbul etmək üçün logistik sistem-lərin informasiya 

axınlarının təşkili və inteqrasiyası problemlərini öyrənən və həll edən, funksional sahəsidir.  

A) idarəetmə qərarları                                              B) daşıma planları 

C) istehsal planları                                                        D) tədarük planları 

E) satış planları  

 

186. Cümləni tamamlayın.              

        Logistik informasiya sistemi - ... planlaşdırma, tənzimləmə, idarəetmə və analiz qabiliyyətini 

təmin edən mütəşəkkil heyət, qarşılıqlı əlaqəli hesablama texnikası vasitələri, müxtəlif məlumat 

kitabları, lazımi proqramlaşdırma vasitələrinin müəyyən formada təşkil olunmuş məcmusudur. 

A) logistik sistemin işini                                              B) menecerlərin işini 

C) ekspeditorların işini                                                  D) daşıyıcıların işini 

E) marketinqlərin işini  

 

187. Cümləni tamamlayın. 

        Müəssisədə logistikanın informasiya təminatı informasiyanın proqnozlaşdırılması, emalı, uçotu 

və təhlili üzrə fəaliyyət olub, logistik idarəetmə sisteminin elementlərinin ... üçün bir vasitə hesab 

olunur. 

A) inteqrasiyası                                        B) paylanması 

C) seçilməsi                                               D) tənzimlənməsi 

E) bölünməsi   

 

188. Cümləni tamamlayın. 

        Sənəd - logistik əməliyyatın baş verməsi faktının yazılı .... Sənəd növləri: 1) ilkin (yol 

vərəqəsi, əmtəə - nəqliyyat qaiməsi); 2) ikinci (gələn sifarişlərinin reyestri jurna-lı və s.). 

A) təsdiqidir                                               B) metoddur 

C) üsuludur                                                  D) vasitəsidir 

E) formasıdır   

 

189. Cümləni tamamlayın. 

         Sənəd marşrutu - sənədin emalı zamanı onun ...; sənədin həyat dövrü müddətində 

"gəzdirildiyi" icraçıların nizamlı siyahısıdır.  

A) hərəkət yolu                                              B) keçdiyi sahələr 

C) keçdiyi yoxlamalar                                     D) keçdiyi şöbələr 

E) hərəkət marşrutu  

  

190. Cümləni tamamlayın. 

        İnternet, nəqliyyat şirkətləri və ortaqlar üçün təkcə qlobal axtarış vasitəsi deyil, həm də yeni bir 

... kanalıdır.  

A) logistika                                              B) istehsal 

C) tədarük                                                 D) istehlak 

E) təchizat  

 



 

191. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

         GPS sistemi avtomobil nəqliyyatının yerdəyişmələrinin monitorinqi üçün nəzərdə tutul-

muşdur, qurğuları mobil rabitə kanalları vasitəsi ilə və GPS qəbuledicilərindən alınan məlumatların 

emalı sonrası nəqliyyat vasitələrinin real vaxt rejimində məlumat verir, gediş məsafəsini, boş 

dayanma vaxtını, sürət rejiminə və yanacaq sərfiyyatına nəzarəti avtomatik olaraq müəyyən etmək 

üçün daşıma marşrutlarını təhlil edir.   

A) yeri haqqında                                            B) yükü haqqında 

C) tipi haqqında                                               D) ölçüsü haqqında 

E) sürücüsü haqqında  

 

192. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.   

         İstifadəçinin naviqasiya avadanlığı, peyklərdən ... siqnallarını qəbul etmək və öz 

koordinatlarını, sürətini və vaxtını hesablamaq üçün hazırlanmış naviqasiya qəbulediciləri və işləmə 

cihazlarından ibarətdir.  

 

A) naviqasiya                                               B) radio 

C) informasiya                                              D) elektrik 

E) elektromaqnit  

 

193. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin. 

        Peyk avadanlığı və peyk qəbuledicisi cihazları radio uzaqölçəni formalaşdırır. Qəbuledicilər 

peykin ötürdüyü radio ... qəbul edir və onu qəbuledicidə  yaranan elektrik rəqsləri ilə müqayisə edir. 

Nəticədə, radio dalğasının yayılma vaxtı, bu vaxta görə isə - qəbuledicidən kosmik gəmiyə qədər 

olan məsafə təyin edilir. 

A) dalğalarını                                             B) informasiyalarını 

C) rəqslərini                                                 D) siqnallarını 

E) əlaqələrini  

 

194. Cümləni tamamlayın. 

        Mərkəzləşdirilmiş çatdırılma istehlakçılara xidməti yaxşılaşdırır, onları materialların daşınması 

ilə bağlı bir çox problemdən azad edir və ... azaldır.  

A) göndərmə xərclərini                                     B) paylama xərclərini 

C) satış xərclərini                                                D) saxlanma xərclərini 

E) tədarük xərclərini  

 

195. Cümləni tamamlayın.             

         Naviqasiya obyektləri və onların xüsusiyyətləri istifadəçi tərəfindən istənilən vaxt dəyişdirilə 

və ya … yaddaşından silinə bilər. 

 A) naviqatorun                                            B) kompüterin 

C) peykin                                                      D) displeyin 

E) skainerin  

 

196. Cümləni tamamlayın. 

        İstifadəçi tərəfindən yaradılan və xarakterik yerləri qeyd etmək, onların koordinatlarını sax-

lamaq, adlarını, simvollarını və şərhlərini naviqatorun yaddaşında saxlamaq üçün nəzərdə tutulan 

nöqtələrə ... deyilir.  

 



A) yol nöqtələri                                           B) istinad nöqtələri 

C) koordinat nöqtələri                                  D) gəlir nöqtələri 

E) ticarət nöqtələri   

 

197. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.  

        "Logistika yönümlü" nəqliyyat şirkətləri lokal və açıq qlobal şəbəkə informasiya texnolo-

giyalarının imkanlarından fəal şəkildə istifadə edirlər. Bu səbəbdən, daşıma prosesinin gedişatını 

mobil rabitə və GPS - texnologiyalarından istifadə edərək - ... daim nəzarət etmək lazımdır. 

A) dispetçerlləşdirməklə                                         B) lokallaşdırmaqla 

C) mərkəzləşdirməklə                                               D) qloballaşdırmaqla 

E) marşrutlaşdırmaqla 

 

198. Nöqtələrin yerinə yazılmalı lazımi ifadəni göstərin.            

        Məhsulların fiziki paylanması dedikdə, hazır məhsulların istehsalçılardan son (və ya aralıq) ... 

hərəkətinin, satışının, satışdan əvvəl və ya sonrakı servis xidmətinin təşkilindən ibarət kompleks  

logistik fəaliyyət nəzərdə tutulur. 

 A) istehlakçılara                                             B) daşıyıcılara 

C) tədarükçülərə                                                D) təchizatçılara 

E) terminallara   

 

199. Cümləni tamamlayın.  

   Tarif nəqliyyat ... qiyməti sayılır. 

A) məhsulunun                                    B) vasitəsinin 

C) avadanlığının                                     D) növünün 

E) tipinin 

 

 200. Cümləni tamamlayın.  

         Avtomobil nəqliyyatının ... yükün "qapıdan qapıya" qəbulu və çatdırılmasının nisbətən 

asanlığına, çoxsaylı marşrutlarda yüksək sürətinə, çatdırılmanın rahatlığına və etibarlılığına 

əsaslanır.  

A) üstünlüyü                                      B) çatışmazlığı 

C) gəlirliliyi                                         D) dayanıqlılığı 

E) səmərəliliyi 

 

 


