
“Nəqliyyatın iqtisadiyyatı və menecment ”fənnindən test sualları (qrup 79) 
Müəllim: Həsənova Zümrüd 

Hörmətli  tələbələr  düzgün  cavab  A  variantıdır.
 

1.Nəqliyyatın iqtisadiyyatı fənninin predmeti nədir? 
  A)Müxtəlif tipli avto-nəqliyyat təsərrüfatlarının iqtisadi-istehsal münasibətləridir 
  B)Elmi-texniki tərəqqi, proqnoz qərarlarının əsaslandırılması mexanizmləri 
  C)Nəqliyyat üzrə texniki-texnoloji fənlərlə qarşılıqlı əlaqə və asılılıqlar 
  D)Nəqliyyat sisteminin elmi əsasları və idarəetmənin elmi təşkili üsulları 
  E)Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin istifadə olunması  və təşkili 
 
2.Azərbaycan respublikasında nəqliyyatın neçə əsas növü var? 
  A)5                B)6                        C)4                D)3               E)2 
 
3.Vahid nəqliyyat sisteminin başlıca vəzifəsi: 
A)Xalqın və xalq təsərrüfatının müxtəlif növ nəqliyyat xidmətinə olan daimi artan tələbatının  ən 
az xərclərlə ödənilməsi 
B)Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin istifadə olunması və əməyin ödənilməsi 
stimullaşdırılması 
C)Nəqliyyat sisteminin elmi əsasları və  logistik ,nəqliyyat xərclərinin optimallaşdırılması 
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi 
D)Müxtəlif tipli avto-nəqliyyat təsərrüfatlarının iqtisadi-istehsal münasibətləri və qarşılıqlı əlaqə 
mexanizmləridir. 
E)Elmi-texniki tərəqqi, proqnoz qərarlarının əsaslandırılması və vahid proqnozlaşdırma 
sisteminin seçilməsi 
 
4."Nəqliyyatın planlaşdırılması təşkili iqtisadiyyatı idarə edilməsi" elminin öyrədilməsinin 
sadələşdirmək üçün bu elmi neçə tədris fənninə bölmək olar? 
A)2            B)3         C)4          D)5                     E)Heç bir tədris fənninə bölmək olmaz 
 
5.Aşağıdakılardan hansı "Nəqliyyatın planlaşdırılmasının təşkili iqtisadiyyatı idarə 
edilməsi" elminin öyrədilməsinin sadələşdirmək üçün bölünmüş tədris fənninə aiddir? 
A)Nəqliyyat müəssisələrinin təşkilinin planlaşdırılması və idarə edilməsi      
B)Elmi-texniki tərəqqi, proqnoz qərarlarının əsaslandırılması,təşkili 
C)Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin istifadə olunması ,təşkili        
D)Müxtəlif tipli avto-nəqliyyat təsərrüfatlarının iqtisadi-istehsal münasibətləri 
E)Nəqliyyat sisteminin elmi əsaslarının müəyyən strategiyasının seçilməsi 
 
6.Daşımalar neçə yerə bölünür? 
A)2                    B)3                C)4               D)5                E)1 cür olur 
 
7.Hansı variantda daşımaların növlərindən biri göstərilib? 
A)Texnoloji         B)Texniki         C)Kompleks         D)İxtisaslaşdırılmış             E)Universal 
 
8.Nəqliyyat müəssisələri neçə yerə bölünür? 
A)2                   B)3                C)4               D)5                   E)6 
 
9.Hansı variantda nəqliyyat müəsisələrinin növlərindən biri göstərilib? 
A)Ayrı-ayrı nazirliklərin tabeliyində olan nəqliyyat müəssisələri 
B)İxtisaslaşdırılmış nəqliyyat müəssisələri            C)Kompleks nəqliyyat müəssisələri 
D)Universal nəqliyyat müəssisələri                        E)Əsas istehsal fondları 
 



 
10.Nəqliyyat müəssisələri funksiyalarına görə neçə yerə bölünür? 
A)2                      B)3                 C)4                 D)5                  E)6 
 
 
11.Hansı variantda nəqliyyat müəssisələri funksiyalarından biri göstərilib? 
 A)Kompleks      B)Nəqliyyat birlikləri       C)Ümumi istifadə      D)Şəxsi istifadə       E)Texnoloji 
 
12.Kompleks nəqliyyat müəssisələrinin əsas tipi nədir? 
 A)Nəqliyyat-istismar təsərrüfatları                   B)Kompleks nəqliyyat təsərrüfatları 
 C)Texnoloji nəqliyyat təsərrüfatları                  D)Texniki nəqliyyat təsərrüfatları       
 E)Tədavül nəqliyyat təsərrüfatları 
 
13.Əsas istehsal fondları istehsal prosesində neçə müddət iştirak edir? 
 A)Uzun      B)Qısa     C)İstehsal prosesindən əvvəl     D)Orta    E)İştirak etmir 
 
14.Aşağıdakılardan hansı əsas istehsal fondlarına aid deyil? 
A)Rentabellik        B)Nəqliyyat vasitələri      C)Güc maşınları       D)Alətlər        E)Heç biri 
 
15.Əsas istehsal fondları neçə cür yeyilməyə məruz qalır? 
A)2                               B)3                       C)4                 D)5                E)6 
 
16.Əsas istehsal fondları hansı yeyilmələrə məruz qalır? 
A)Təbii (və ya fiziki) yeyilmə və mənəvi yeyilmə      B)Amortizasiya, aşınma və mənəvi yeyilmə 
C)Aşınma və təbii yeyilmə                                        D)İstehsal prosesində və öz-özünə yeyilmə 
E)Təbii yeyilmə və amortizasiya 
 
17.Təbii və ya fiziki  yeyilmə nədən əmələ gəlir? 
A)İstifadə prosesində və istifadə edilmədən ətraf mühitin təsiri ilə     
B)Elmi texniki tərəqqinin təsiri ilə       C)Norma və normativlər ilə        D)Natural formada    
E)Pul formasında 
 
18.Mənəvi yeyilmə nədən əmələ gəlir?  
A)Elmi texniki tərəqqinin təsiri ilə              B) Ətraf mühitin təsiri ilə    C)Norma və normativlər ilə 
D)Natural formada                                    E)Pul formasında 
 
19.Əsas istehsal fondları neçə cür uçota alınır? 
 A)2                        B)3                   C)4               D)5                E)Uçota alınmır 
 
20.Əsas istehsal fondları hansı formada uçota alınır? 
A)Natural,pul     B)Amortizasiya,pul    C)Natural,əməli      D)Pul,əməli      E)Əməli,amortizasiya 
 
21.Əsas istehsal fondları neçə metodla qiymətləndirilir? 
A)3                             B)2                   C)4                   D)5                   E)6 
 
22.Aşağıdakılardan hansı əsas istehsal fondları qiymətləndirmə metodudur? 
A)Bərpa dəyərinə görə           B)Norma və normativlərə görə       C)Natural formada                                     
D)Pul formasında                   E)Əməli formada  
 
23.Aşağıdakılardan hansı əsas istehsal fondları qiymətləndirmə metodu deyil? 
A)Natural formada               B)Tam dəyərinə görə                  C)Balans dəyərinə görə                             
D)Bərpa dəyərinə görə        E)Qalıq dəyərinə görə 



 
 
24.Amortizasiya fondu nə üçün yaradılır? 
  A)Aşınmış əsas istehsal fonlarının bərpa edilməsi üçün 
  B)Kompleks nəqliyyat təsərrüfatları üçün 
  C)Müxtəlif tipli avto-nəqliyyat təsərrüfatlarının iqtisadi-istehsal münasibətləri üçün 
  D)Nəqliyyat sisteminin elmi əsasları üçün 
  E)Elmi-texniki tərəqqi, proqnoz qərarlarının əsaslandırılması üçün 
 
25.Amortizasiya ayırmalarının məbləğini hesablamaq üçün nədən istifadə olunur? 
  A)Normativlər      B)Uçot     C)Nəqliyyat sistemi    D)Əsas istehsal fondu     E)Balans dəyəri 
 
26.Nəyə dövriyyə vəsaiti deyilir? 
 A)Dövriyyə istehsal fondu ilə tədavül fondunun pul ifadəsində cəminə 
 B) Elmi-texniki tərəqqi, proqnoz qərarlarının əsaslandırılmasına 
 C)Amortizasiya fondlarına  ayrılan məbləğin cəminə   
 D)Texnoloji nəqliyyat təsərrüfatlarınin inkişafı fonduna 
 E)Müxtəlif tipli avto-nəqliyyat təsərrüfatlarının iqtisadi-istehsal münasibətlərinə 
 
27.Biri nəqliyyatda dövriyyə fondlarına aid deyil: 
A)İqtisadi amillər    B)Sürtkü yağı    C)Ehtiyat hissəsi    D)Köməkçi material   E)İstismar materialı 
 
28.Dövriyyə fondlarının dəyərinin 97-98%-ni nə təşkil edir? 
A)İstehsal ehtiyatları             B)Nəqliyyat müəssisələri           C)İşçi qüvvəsi      
D)Tədavül fondları                B)Təşkilati amillər    
        
29.Dövriyyə fondları hansı dövriyyə vəsaitinə aiddir? 
A)Normalaşdırılan      B)Təşkilati        C)Maddi        D)Texniki        E)Normalaşdırılmayan    
   
30.Tədavül fondları hansı dövriyyə vəsaitinə aiddir? 
A)Normalaşdırılmayan       B)Təşkilati     C)Normalaşdırılan      D)Texniki             E)Maddi 
 
31.Nəqliyyatda menecment dedikdə nə başa düşülür? 
 A)Bazar iqtisadiyyatı şəraitində  nəqliyyatın və onun idarəedilməsinin səmərəli təşkili 
 B)Dövriyyə vəsaitləri və maddi texniki təchizatın optimal strategiyasının təşkili 
 C)Elmi-texniki inqilab dövründə xalq təsərrüfatı və onun idaredilməsinin təşkili 
 D)Maddi nemətin istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılması və az xərclə tələbatın ödənilməsi 
 E)Mənfəətlilik meyarı və rentabelliyin iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması mexanizmləri 
 
32.Xalq təsərrüfatının ən iri sahələri hansılardır? 
 A)Sənaye, kənd təsərrüfatı       B)Nəqliyyat müisələri     C)Nəqliyyat müisələri, istehsal birlikləri 
 D)Nəqliyyat birlikləri, ixtisaslaşmış birliklər                      E)Kompleks birlikləri, universal  birliklər 
 
33.Nəqliyyatın idarə edilməsinin neçə əsas prinsipi var? 
 A)11                             B)10                     C)9                  D)8               E)6 
 
34.Aşağıdakılardan hansı nəqliyyatın idarə edilməsinin prinsipi deyil? 
 A)Nəqliyyatın planlaşdırılmasının təşkili            B) Demokratik mərkəziyyət 
 C) İctimai və təsərrüfat rəhbərliyinin vəhdəti       
 D) Vahid və ya təkbaşına rəhbərlik və idarəetmədə kollektivin bütün üzvlərinin iştirakı 
 E) Qənaətçilik 
 



 
35.Aşağıdakılardan hansı nəqliyyatın idarə edilməsinin prinsipidir? 
A)Şəxsi, kollektiv və ümumxalq mənafelərin düzgün əlaqələndirilməsi 
B)Maddi nemətin istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılması 
C)Müxtəlif tipli avtonəqliyyat təsərrüfatlarının iqtisadi-istehsal münasibətlər 
D)Nəqliyyat sisteminin elmi əsasları və iqtisadi riyazi üsulların seçilməsi  
E)Elmi-texniki tərəqqi, proqnoz qərarlarının əsaslandırılması və təkmilləşdirilməsi 
 
36."Demokrarik mərkəziyyət" prinsipinin mahiyyəti: 
A)Mərkəzdən-yuxarıdan rəhbərliklə istehsal kollektivlərinin müstəqilliyinin uzlaşdırılması 
B)İstehsal birlikləri və nəqliyyat müəssisələrində təsərrüfat işi ilə ictimai iş bir-birindən        
ayrılmazdır 
C)Hər bir nəqliyyat müəssisələrinin və ya nəqliyyat-istehsal birliyinin bir rəhbəri vardır 
D)Əməyin məhsuldarlığını artırmaq üçün hər bir əməkçini maddi və mənəvi cəhətdən 
həvəslədirmək 
E)İqtisadi hadisə və proseslərin mahiyyətinin maddi cəhətdən həvəsləndirilməsi 
mexanizmlərinin təşviqi  
 
37."İctimai və təsərrüfat rəhbərliyinin vəhdəti" prinsipinin mahiyyəti: 
A)İstehsal birlikləri və nəqliyyat müəssisələrində təsərrüfat işi ilə ictimai iş bir-birindən 
ayrılmazdır 
B)Mərkəzdən-yuxarıdan rəhbərliklə istehsal kollektivlərinin müstəqilliyinin uzlaşdırılması 
C)Əməyin məhsuldarlığını artırmaq üçün hər bir əməkçini maddi və mənəvi cəhətdən 
həvəslədirmək 
D)İqtisadi hadisə və proseslərin mahiyyətinin əməyin elmi təşkili nöqteyi nəzərindən 
əsaslandırılması 
E)Hər bir nəqliyyat müəssisələrinin və ya nəqliyyat-istehsal birliyinin bir rəhbəri vardır. 
 
38."Vahid və ya təkbaşına rəhbərlik və idarəetmədə kollektivin bütün üzvlərinin iştirakı" 
prinsipinin mahiyyəti: 
A)Hər bir nəqliyyat müəssisələrinin və ya nəqliyyat-istehsal birliyinin bir rəhbəri vardır 
B)İstehsal birlikləri və nəqliyyat müəssisələrində təsərrüfat işi ilə ictimai iş bir-birindən 
ayrılmazdır 
C)Mərkəzdən-yuxarıdan rəhbərliklə istehsal kollektivlərinin müstəqilliyinin uzlaşdırılması 
D)Əməyin məhsuldarlığını artırmaq üçün hər bir əməkçini maddi və mənəvi cəhətdən 
həvəslədirmək 
E)İqtisadi hadisə və proseslərin mahiyyəti 
 
39."İdarəetmədə maddi və mənəvi həvəsləndirmənin geniş tətbiq edilməsi" prinsipinin 
mahiyyəti: 
 A)Əməyin məhsuldarlığını artırmaq üçün hər bir əməkçini maddi və mənəvi cəhətdən 
həvəslədirmək 
B)Hər bir nəqliyyat müəssisələrinin və ya nəqliyyat-istehsal birliyinin bir rəhbəri vardır 
C)Mərkəzdən-yuxarıdan rəhbərliklə istehsal kollektivlərinin müstəqilliyinin uzlaşdırılması 
D)İqtisadi hadisə və proseslərin mahiyyəti 
E)Əməyin məhsuldarlığını artırmaq üçün hər bir əməkçini maddi və mənəvi cəhətdən 
həvəslədirmək 
 
40."Şəxsi, kollektiv və ümumxalq mənafelərin düzgün əlaqələndirilməsi" prinsipinin 
mahiyyəti: 
A)İdarəetmə, planlaşdırmada-göstəricilər sistemini işləyib hazırlayanda, onları təkmilləşdirəndə 
şəxsi, kollektiv və ümumxalq mənafelərin düzgün əlaqələndirilməsi 



B)Əməyin məhsuldarlığını artırmaq üçün hər bir əməkçini maddi və mənəvi cəhətdən 
həvəslədirmək 
C)İqtisadi hadisə və proseslərin mahiyyətinin açıqlanması ,stimullaşdırması ,həvəsləndirmə 
mexanizminin təşviqi 
D)Mərkəzdən-yuxarıdan rəhbərliklə istehsal kollektivlərinin müstəqilliyinin uzlaşdırılması,optimal 
strategiyanın seçilməsi 
E)Hər bir nəqliyyat müəssisələrinin və ya nəqliyyat-istehsal birliyinin bir rəhbəri tərəfindən vəzifə 
və səlahiyyətlərin düzgün müəyyənləşdirilməsi  
 
41."Elmilik" prinsipinin mahiyyəti: 
A)İqtisadi hadisə və proseslərin mahiyyətinin elmi nöqteyi nəzərindən əsaslandırılması 
B)Mərkəzdən-yuxarıdan rəhbərliklə istehsal kollektivlərinin müstəqilliyinin uzlaşdırılması 
C)Hər bir nəqliyyat müəssisələrinin və ya nəqliyyat-istehsal birliyinin bir rəhbəri vardır 
D)Əməyin məhsuldarlığını artırmaq üçün hər bir əməkçini maddi və mənəvi cəhətdən 
həvəslədirmək 
E)İdarəetmə, planlaşdırmada-göstəricilər sistemini işləyib hazırlayanda, onları təkmilləşdirəndə 
şəxsi, kollektiv və ümumxalq mənafelərin düzgün əlaqələndirilməsi 
 
42."Kompleks yanaşma" prinsipinin mahiyyəti: 
A)İdarəetmə məsələlərinin həllində texniki-texnoloji, təşkilati, iqtisadi, ictimai-siyasi və sosial 
amillərin nəzərə alınması 
B)İqtisadi hadisə və proseslərin mahiyyətində sırf riyazi,ekonometrik amillərin nəzərə alınmasıı 
C)Hər bir nəqliyyat müəssisələrinin və ya nəqliyyat-istehsal birliyinin bir rəhbərinin olması 
D)İdarəetmə, planlaşdırmada-göstəricilər sistemini işləyib hazırlayanda, onları təkmilləşdirəndə 
şəxsi, kollektiv və ümumxalq mənafelərin düzgün əlaqələndirilməsi 
E)Əməyin məhsuldarlığını artırmaq üçün hər bir əməkçini maddi və mənəvi cəhətdən 
həvəslədirmək. 
 
 
43."Sistem yanaşma" prinsipinin mahiyyəti: 
A)Nəqliyyat istehsalat birliyi və ya müəssisəsinə bir tam sistem kimi baxılması və 
əsaslandırılması 
B)Əməyin məhsuldarlığını artırmaq üçün hər bir əməkçini maddi və mənəvi cəhətdən 
həvəslədirmək 
C)Hər bir nəqliyyat müəssisələrinin və ya nəqliyyat-istehsal birliyinin bir rəhbəri vardır 
D)İdarəetmə, planlaşdırmada-göstəricilər sistemini işləyib hazırlayanda, onları təkmilləşdirəndə 
şəxsi, kollektiv və ümumxalq mənafelərin düzgün əlaqələndirilməsi 
E)İqtisadi hadisə və proseslərin mahiyyətində riyazi ,statistik,reqresiyya dəyişənlərinin nəzərə 
alınması  
 
44."Qənaətçilik" prinsipinin mahiyyəti: 
A) Müəssisənin material-texniki, əmək, maliyyə və enerji resurslarından səmərəli istifadə 
B) Hər bir nəqliyyat müəssisələrinin və ya nəqliyyat-istehsal birliyinin bir rəhbəri vardır 
C) Nəqliyyat istehsalat birliyi və ya müəssisəsinə bir tam sistem kimi baxılmalıdır 
D) İqtisadi hadisə və proseslərin mahiyyəti 
E) Əməyin məhsuldarlığını artırmaq üçün hər bir əməkçini maddi və mənəvi cəhətdən 
həvəslədirmək. 
 
45."Optimallıq" prinsipinin mahiyyəti: 
A)Mümkün olan bir çox variantlardan ən əlverişlisini seçib tapmaq-əsaslandırmaq 
B)İqtisadi hadisə və proseslərin mahiyyətinin sırf deduktiv tərəflərinin əsaslandırılması 
C)Nəqliyyat istehsalat birliyi və ya müəssisəsinə bir tam sistem kimi baxılmalıdır 



D)Əməyin məhsuldarlığını artırmaq üçün hər bir əməkçini maddi və mənəvi cəhətdən 
həvəslədirmək 
E)Hər bir nəqliyyat müəssisələrinin və ya nəqliyyat-istehsal birliyinin bir rəhbəri vardır 
 
46.Nəqliyyat, müəssisə və istehsal birliklərinin idarə edilməsi üçün neçə metodları var?  
A)6                                     B)5                   C)4               D)3               E)7 
 
47.Biri nəqliyyat, müəssisə və istehsal birliklərinin idarə edilməsi üçün metodlardan biri 
deyil? 
A)Əməli idarəetmə        B)Təşkilati       C)Psixoloji       D)Tərbiyəvi            E)Hüquqi-inzibati  
                
48.Biri nəqliyyat, müəssisə və istehsal birliklərinin idarə edilməsi üçün metodlardan 
biridir? 
A) Hüquqi-inzibati        B) Nəzarət      C) İqtisadi hadisə              D) Bərpa 
E)Texniki 
 
49.Avtomatlaşdırılmış idarə sistemi əsasən neçə istiqamətdə istifadə olunur? 
A)3                             B)4                        C)5               D)6             E)7 
 
50.Hansı variantda avtomatlaşdırılmış idarə sisteminin istifadə olunması istiqaməti 
göstərilməyib? 
A)Firmada əməyin və istehsalın təşkili 
B)Müəssisənin fəaliyyətinin tənzimi 
C)Hesabın avtomatlaşdırılmasının təşkili 
D)Məlumatın alınması, toplanması, işlənməsi 
E)Müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin optimallaşdırılması 
 
 
51.Menecmentin neçə əsas funksiyası var? 
A) 7                              B) 6                  C) 5                  D) 4                    E)3 
 
52.Hansı variantda menecmentin əsas funksiyalarından biri göstərilib? 
A)Firmadaxili planlaşdırma, biznes strategiyası və biznes-planın tərtib edilməsi 
B)İqtisadi-sosial metodun tətbiq olunması üzrə baş planın tərtib edilməsi  
C)Əməyin məhsuldarlığını artırmaq üçün hər bir əməkçini maddi və mənəvi cəhətdən 
həvəslədirmək 
D)İdarəetmə, planlaşdırmada-göstəricilər sistemini işləyib hazırlayanda, onları təkmilləşdirəndə 
şəxsi, kollektiv və ümumxalq mənafelərin düzgün əlaqələndirilməsi 
E)Mərkəzdən-yuxarıdan rəhbərliklə istehsal kollektivlərinin müstəqilliyinin uzlaşdırılması. 
 
53.Hansı variantda menecmentin əsas funksiyalarından biri göstərilməyib? 
A)Əməyin məhsuldarlığını artırmaq üçün hər bir əməkçini maddi və mənəvi cəhətdən 
həvəslədirmək 
B)Firmadaxili planlaşdırma, biznes strategiyası və biznes-planın tərtib edilməsi və iqtisadi 
cəhətdən əsaslandırılması 
C)Firmada əməyin və istehsalın təşkili,norma və normativlərin işlənib hazırlanması 
D)Əlaqələndirmə və tənzimlənmədə birbaşa və dolayı metodlardan istifadə edilməsi 
E)Əməli idarəetmədə iqtisadi-riyazi metodların tətbiq edilməsi və təsərrüfat mexanizminin 
təkmiləşdirilməsi 
 
 
 



54.Biznes dedikdə nə başa düşülür? 
A)Mənfəətlilik nöqteyi nəzərdən nəqliyyat təsərrüfatının hərtərəfli fəaliyyətinin təşkili, 
planlaşdırılması və idarə edilməsi 
B)Mərkəzdən-yuxarıdan rəhbərlik və plan direktiv,plan proqnozlaşdırma sisteminin təşkili 
C)Hüquqi-inzibati idarəetmədə  qanunvericilik icra mexanizmlərinin seçilməsi və 
əsaslandırılması    
D)İqtisadi-sosial metodlarda korrelyasiya,reqressiya metodlarına  tətbiq olunması 
E)Əməyin və istehsalın təşkilində optimal strategiyanın seçilməsi  
 
55.Hansı variantda nəqliyyat müəssisələrində planlaşdırmanın əsas növü göstərilib? 
A)Perspektiv        B)Marketinq          C)Daşıma              D)Əmək             E)Nəqliyyat  
 
56.Hansı variantda nəqliyyat müəssisələrində planlaşdırmanın əsas növü göstərilməyib? 
A) Marketinq        B) Perspektiv          C) Cari             D) Əməli                E) Rüblük 
 
57.Nəqliyyat müəssisələrində hansı planlaşdırma növləri müəssisənin hərtərəfli 
fəaliyyətini əhatə edir? 
A)Perspektiv, cari         B)Perspektiv, əməli    C)Cari, əməli     
D)Əməli, statistik                  E)Statistik, cari 
 
58.Biznes-plan neçə bölmə üzrə tərtib edilir? 
A)14                       B) 13                  C) 12                    D) 11                 E) 10 
 
59.Aşağıdakılardan biri biznes-planın tərtib edilməsi üçün tərtib edilən metodlardan 
biridir? 
A)Firmanın marketinq fəaliyyətinin planlaşdırılması    
B)Firmadaxili planlaşdırma, biznes strategiyası 
C)Firmada əməyin və istehsalın təşkili 
D)İqtisadi-sosial metodun tətbiq olunması 
E)Bərpa, tam və balans dəyərinin ödənilməsi. 
 
60.Aşağıdakılardan biri biznes-planın tərtib edilməsi üçün tərtib edilən metodlardan biri 
deyil? 
A)Firmadaxili planlaşdırma, biznes strategiyası 
B)Firmanın marketinq fəaliyyətinin planlaşdırılması 
C)Daşımanın ,rentabelliyin  planlaşdırılması 
D)Nəqliyyat firmalarının istehsal proqramı 
E)Norma və normativlərin təkmilləşdirilməsi və yeni normativlərin işlənib hazırlanması. 
 
61.Biznes-planının neçə əsas göstəriciləri var? 
A)8                       B)7                C)6               D)5                   E)4 
 
62.Bunlardan biri biznes-planın əsas göstəricilərindən biridir? 
A) Nəqliyyat xidməti bazarının müəyyən edilməsi 
B) Firmanın marketinq fəaliyyətinin planlaşdırılması 
C) Nəqliyyat firmalarının istehsal proqramı 
D) Daşımanın planlaşdırılmasının istehsal proqramı 
E) Norma və normativlərin təkmilləşdirilməsi və yeni normativlərin işlənib hazırlanması. 
 
63.Bunlardan biri biznes-planın əsas göstəricilərindən biri deyil? 
A) Norma və normativlərin təkmilləşdirilməsi və yeni normativlərin işlənib hazırlanması 
B)Nəqliyyat xidməti bazarının müəyyən edilməsi 



C)Yükdaşımaların həcmi, əsas sifarişçi müəssisələrinin adları 
D)Xəttə buraxılacaq avtobusların və taksi avtomobillərinin sayı, onların marşrut şəbəkəsi və 
hərəkət cədvəli 
E)Əmək məhsuldarlığı və ümumi əmək haqqı fondu. 
 
64.Müəssisənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin planlaşdırılmasının əsas prinsiplərindən 
biri hansı variantda göstərilib? 
A)Demokratik mərkəziyyət           B)Yükdaşımaların həcmi       C)Daşımaların planlaşdırılması                        
D)Əmək məhsuldarlığı                 E)Ümumi əmək haqqı fondu. 
 
65.Müəssisənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin planlaşdırılmasının əsas prinsiplərindən 
biri hansı variantda göstərilməyib? 
A)Əmək məhsuldarlığı         B)Demokratik mərkəziyyət        C)İqtisadiyyat və siyasətin vəhdəti                    
D)Direktivlik                     E)Fasiləsizlik-plan növlərinin birindən digərinə keçidin təmin edilməsi 
 
66.Müəssisənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin planlaşdırılmasının neçə əsas prinsipi 
var? 
A)13                           B)12                     C)11             D)10                  E)9 
 
67.Planlaşdırmanın əsas metodu hansı metoddur? 
A)Balans             B)Direktivlik             C)Siyasət             D)Daşıma            E)Sistem yanaşma 
 
68.Planlaşdırmada neçə köklü dəyişiklik var? 
A)3                          B)2                      C)4                     D)5                 E)6 
 
69.Hansı variantda planlaşdırmada olan köklü dəyişiklik göstərilib? 
A)Yuxarıdan təsdiq edilən dövlət plan göstəriciləri 
B)Elmilik-obyektiv iqtisadi qanunlarının-tələbləri 
C)Material-texniki, əmək və maliyyə resursları 
D)Maddi həvəsləndirmə fondları             E)Əsas istehsal fondları  
 
70.Neçə əsas iqtisadi həvəsləndirmə fondu vardır? 
A)3                         B)2                          C)5                D)4                 E)6 
 
71.Təsərrüfatda istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi zamanı neçə tədbir  
planlaşdırılır? 
A)4                         B)3                         C)2                 D)5                   E) 9 
 
73.Biri təsərrüfatda istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi zamanı planlaşdırılan 
tədbirlərdəndir? 
A)Texniki                B)Bərpa                 C)Balans            D)Marşrut               E)Cari 
 
74.Biri təsərrüfatda istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi zamanı planlaşdırılan 
tədbirlərdən deyil? 
A)Cari                  B)Texniki               C)Təşkilati               D)Sosial                E)İqtisadi. 
 
75.Təsərrüfatın istehsal-maliyyə fəaliyyətinin planlaşdırılmasında istifadə olunan 
normativləri neçə qrupa bölmək olar? 
  A)5                    B)4               C)3               D)2           E)Heç bir qrupa bölünmür. 
 
76.Bunlardan biri təsərrüfatın istehsal-maliyyə fəaliyyətinin planlaşdırılmasında istifadə 
olunan normativlərdən deyil? 



A)Yuxarı təşkilatlar tərəfindən təsdiq olunan və smeta-xərc  normativlər 
B)Əmək və əmək haqqının planlaşdırılmasında istifadə olunan normativlər 
C)Material-texniki resursların planlaşdırılmasında istifadə olunan normativlər 
D)Əsaslı tikintinin planlaşdırılmasında istifadə olunan normativlər 
E)İqtisadi həvəsləndirmə fondlarının planlaşdırılmasında istifadə olunan normativlər. 
 
77.Bunlardan biri təsərrüfatın istehsal-maliyyə fəaliyyətinin planlaşdırılmasında istifadə 
olunan normativlərdəndir? 
A)Əmək və əmək haqqının planlaşdırılmasında istifadə olunan normativlər 
B)Material-texniki, əmək və maliyyə resurslarının planlaşdırılması 
C)Elmilik-obyektiv iqtisadi qanunlarının-tələblərinin planlaşdırılması 
D)İqtisadiyyat və siyasətin vəhdətinin qarşılıqlı əlaqəsinin planlaşdırılması 
E)Xəttə buraxılacaq avtobusların və taksi avtomobillərinin sayı, onların marşrut şəbəkəsi və 
hərəkət cədvəli. 
 
78.Əmək və əmək haqqının planlaşdırılmasında istifadə olunan normativlər neçə yerə 
bölünür? 
A)6                              B)5                      C)4                   D)3                    E)2 
 
79.Hansı variantda əmək və əmək haqqının planlaşdırılmasında istifadə olunan 
normativlərdən biri verilib? 
A)Vaxt            B)Elmilik         C)Elmilik-obyektiv           D)İqtisadi             E)Xüsusi əsaslı 
 
80.Hansı variantda əmək və əmək haqqının planlaşdırılmasında istifadə olunan 
normativlərdən biri verilməyib? 
A)Sərfiyyat              B)Vaxt            C)Hasilat             D)İdarəetmə             E)Xidmət 
 
81.Təsərrüfatın istehsal-maliyyə fəaliyyətinin planlaşdırılmasında istifadə olunan neçə 
normativ var? 
A)5                             B)4                       C)3                  D)2              E)6 
 
82.Material-texniki, əmək və maliyyə resurslarının planlaşdırılmasında istifadə olunan 
neçə normativ var? 
A)2                             B)3                       C)4                  D)5               E)6 
 
83.Hansı variantda material-texniki, əmək və maliyyə resurslarının planlaşdırılmasın-da 
istifadə olunan normativlər göstərilib? 
A)Sərfiyyat norması, ehtiyat norması                  B)Vaxt norması, ehtiyat norması  
C)Ehtiyat norması, sərfiyyat norması                  D)Hasilat norması, idarəetmə norması 
E)İdarəetmə norması, vaxt norması. 
 
84.Əsaslı tikintinin planlaşdırılmasında istifadə olunan normativlər neçə yerə bölünür? 
  A)3                           B)4                         C)5                     D)6                       E)2 
 
85.Hansı variantda əsaslı tikintinin planlaşdırılmasında istifadə olunan normativlərdən 
biri göstərilib? 
A) Xüsusi əsaslı vəsait qoyuluşunun normativi          
B) Sərfiyyat norması         C) Tarif cədvəli           D)Tarif əmsalları         E) Ehtiyat norması. 
 
86.İstismar xərclərinin və nəqliyyat işi vahidinin və ya 10 nəqliyyat işinin maya dəyəri-nin 
planlaşdırılmasında istifadə olunan normativlər neçə yerə bölünür? 
A)4                              B)3                        C)2                       D)5                   E)6 



 
87.Hansı variantda istismar xərclərinin və nəqliyyat işi vahidinin və ya 10 nəqliyyat işinin 
maya dəyərinin planlaşdırılmasında istifadə olunan normativlərdən biri göstərilib? 
A)Nəqliyyat vasitələrinin texniki-qulluq və cari təmiri ilə əlaqədar olan məsrəflərin normativi 
B)Hasilat norması          C)İdarəetmə norması         D)Elmilik-obyektiv       E)Xüsusi əsaslı. 
 
88.Hansı variantda istismar xərclərinin və nəqliyyat işi vahidinin və ya 10 nəqliyyat işinin 
maya dəyəri planlaşdırılmasında istifadə olunan normativlərdən biri göstərilməyib? 
A)Material-texniki və sosial-mədəni tədbirlər  
B)Nəqliyyat vasitələrinin texniki qulluq və cari təmiri ilə əlaqədar olan məsrəflərin normativi 
C)Şinin amortizasiya ayırmalarının normativi 
D)Nəqliyyat vasitələrinin əsaslı təmiri və tam bərpası üçün amortizasiya ayırmalarının 
normativləri 
E)Üstəlik xərclərin planlaşdırılmasında istifadə olunan normativlər. 
 
 89.İqtisadi həvəsləndirmə fondlarının planlaşdırılmasında istifadə olunan neçə normativ 
var? 
A)3                         B)2                      C)4                      D)5                  E)6 
 
90.Hansı variantda iqtisadi həvəsləndirmə fondlarının planlaşdırılmasında istifadə olunan 
normativlərdən biri göstərilib? 
A)Mənfəətin keçən ilə nisbətən artım tempi 
B)Sosial-mədəni tədbirlər və idarəetmə norması 
C)Üstəlik xərclərin planlaşdırılmasında istifadə olunan normativlər 
D)Nəqliyyat vasitələrinin əsaslı təmiri və tam bərpası üçün amortizasiya ayırmalarının 
normativləri 
E)Nəqliyyat vasitələrinin texniki qulluq və cari təmiri ilə əlaqədar olan məsrəflərin normativi 
 
91.Maddi-texniki təchizatın əsas vəzifəsi nədir? 
A)Təsərrüfatı material-texniki resurslarla planlı şəkildə müntəzəm olaraq təmin etmək 
B)Sərfiyyat və idarəetmə normasını inkişaf etdirmək         C)Material-texnoloji resurslar 
D)Xüsusi əsaslı vəsait qoyuluşu                                         E)Əsaslı vəsait qoyuluşu 
 
92.Maddi-texniki təczihatın təşkili üçün nazirlik aparatında nə yaradılmışdır? 
A) Nəqliyyat idarələri, istehsal birlikləri və nəqliyyat müəssisələrinin aparatında müvafiq heyət 
yəni maddi-texniki şöbə və qrupları yaradılmışdır               B)Əsaslı tikintinin planlaşdırılması 
C)Amortizasiya ayımaları yaradılmışdır                              D)Əsas istehsal fondları yaradılmışdır 
E)Dövriyyə fondları yaradılmışdır 
 
93.Maddi-texniki təczihat neçə metodla (əsas etibarilə) təşkil edilir? 
A)2                    B)3                 C)4                D)5                   E)1 metodla təşkil edilir. 
94.Hansı variantda maddi-texniki təczihatın (əsas etibarilə) təşkil edildiyi metodlar 
göstərilib? 
A)Mərkəzləşdirilmiş, qeyri-mərkəzləşdirilmiş               B)İqtisadi, inzibati       
C)Sosial, texniki, psixoloji                                            D)Texnoloji 
E)Əsas istehsal fondları, dövriyyə fondları, daşımanın planlaşdırılması, normativ, plan. 
 
95.Maddi-texniki təchizatın planlaşdırılması nə deməkdir? 
A)Material-texniki resurslara olan tələbatın düzgün müəyyən edilməsi deməkdir. 
B)Əsas istehsal fondları, dövriyyə fondlarına olan tələbatın düzgün planlaşdırılması 
C)Sosial, texniki, psixoloji metodlara olan tələbatın düzgün planlaşdırılması 
D)Texnologiyaya olan tələbatın düzgün planlaşdırılması 



E)Menecmentə olan tələbatın düzgün planlaşdırılması. 
 
96.Nələrə əsasən maddi-texniki təchizat planı tərtib edilir? 
A)Sərfiyyat normasına və ehtiyat normasına (cari və sığorta ehtiyatlarını nəzərə almaqla) habelə 
istehsal proqramına əsasən                                B)Əsas istehsal fondlarına əsasən  
C)Dövriyyə fondlarına əsasən                             D)Menecmentə olan tələbata əsaslanaraq 
E)Texnologiyaya olan tələbata əsaslanaraq 
 
97.Nəyə əsasən maddi-texniki təchizat planı tərtib edilmir? 
A)Əsas istehsal fondlarına əsasən                      B)Sərfiyyat normasına əsasən 
C)Ehtiyat normasına əsasən                               D) İstehsal proqramına əsasən 
E) Cari və sığorta ehtiyatlarını nəzərə almaq 
 
98.Neçə cür köməkçi təsərrüfat var? 
A)5                   B)4                     C)3                            D)2               E)6 
 
99.Bunlardan biri köməkçi təsərrüfata aiddir: 
A)Alət təsərrüfatı                           B)İstehsal təsərrüfatı                  C)Ehtiyat təsərrüfatı   
D)Sərfiyyat təsərrüfatı                   E)Cari və sığorta ehtiyatları 
 
100.Bunlardan biri köməkçi təsərrüfata aid deyil: 
A)İstehsal təsərrüfatı                     B)Alət təsərrüfatı                         C)Təmir təsərrüfatı   
D)Enerji təsərrüfatı                        E)Nəqliyyat təsərrüfatı 
 
101.Hansı variantda köməkçi təsərrüfatın bütün növləri sadalanıb? 
A)Alət təsərrüfatı, təmir təsərrüfatı, enerji təsərrüfatı,nəqliyyat təsərrüfatı, anbar təsərrüfatı 
B)Mərkəzləşdirilmiş, qeyri-mərkəzləşdirilmiş              C)Ehtiyat norması, sərfiyyat norması 
D)Nəqliyyat təsərrüfatı,daşımanın planlaşdırılması    E)Cari və sığorta ehtiyatları 
 
102.Köməkçi təsərrüfatların əsas vəzifəsi nədir? 
A)Əsas istehsal prosesinin (daşımaların), habelə nəqliyyat vasitələrinin texniki-qulluq və istismar 
təmirinin ritmikiliyini, ahəndarlığını təmin etməkdir.   
B)Material-texniki resurslara olan tələbatın düzgün müəyyən edilməsi  və optimal strategiyasının  
deməkdir. 
C)Nəqliyyat təsərrüfatı,daşımanın planlaşdırılması və istehsal istismar proqramlarının təşkilinin 
ödənilməsi 
D)Sərfiyyat normasına və ehtiyat normasına (cari və sığorta ehtiyatlarını nəzərə almaqla) 
habelə istehsal proqramına əsasən tələbatın ödənilməsi.  
E)Sosial, texniki, psixoloji metodlara olan tələbatın düzgün planlaşdırılması deməkdir.  
 
103.Köməkçi təsərrüfatların təşkili dedikdə başa düşülür? 
 A)Köməkçi və yardımçı proseslərin və yerinə yetirilməsi üçün lazımlı heyətin seçilməsi və 
yerləşdirilməsi, yerinə yetiriləcək işlərin müəyyənləşdirilməsi, köməkçi və yardımçı proseslərin 
yerinə yetirilməsi, texnoloji ardıcıllığın müəyyən edilməsi və bu işləri müvafiq keyfiyyətlə yerinə 
yetirilməsi. 
B)Sərfiyyat normasına və ehtiyat normasına (cari və sığorta ehtiyatlarını nəzərə almaqla) habelə 
istehsal proqramına əsasən tələbatın ödənilməsi. 
C)Əsas istehsal prosesinin (daşımaların), habelə nəqliyyat vasitələrinin texniki-qulluq və 
istismar təmirinin ritmikiliyini, ahəndarlığını təmin edilməsi və cari strategiyanın seçilməsi  
D)Sosial, texniki, psixoloji metodlara olan tələbatın düzgün planlaşdırılması deməkdir. 
E)Material-texniki resurslara olan tələbatın düzgün müəyyən edilməsi deməkdir. 
 



104.Alət təsərrüfatının planlaşdırılması dedikdə nə başa düşülür? 
A)Təsərrüfata lazım olan hər cür alət və cihazlara olan tələbatın müəyyən edilməsi 
B)Əsas istehsal prosesinin (daşımaların), habelə nəqliyyat vasitələrinin texniki-qulluq və istismar 
təmirinin ritmikiliyini, ahəndarlığını təmin etmək 
C)Sərfiyyat normasına və ehtiyat normasına (cari və sığorta ehtiyatlarını nəzərə almaqla) 
habelə istehsal proqramına əsasən tələbatın ödənilməsi 
D)Sosial, texniki, psixoloji metodlara olan tələbatın düzgün planlaşdırılması 
E)Material-texniki resurslara olan tələbatın düzgün müəyyən edilməsi  
 
105.Təmir təsərrüfatının planı dedikdə nə nəzərdə tutulur? 
A)Nəqliyyat vasitələrinə texniki qulluq və cari təmiri üçün istifadə olunan qaraj avadanlığının, 
qurğuların və istehsalat binalarının təmirə olan təlabatının düzgün müəyyən edilməsi 
B)Sosial, texniki, psixoloji metodlara olan tələbatın düzgün planlaşdırılması 
C)Sərfiyyat normasına və ehtiyat normasına (cari və sığorta ehtiyatlarını nəzərə almaqla) 
habelə istehsal proqramına əsasən tələbatın ödənilməsi 
D)Material-texniki resurslara olan tələbatın düzgün müəyyən edilməsi 
E)Əsas istehsal prosesinin (daşımaların), habelə nəqliyyat vasitələrinin texniki-qulluq və istismar 
təmirinin ritmikiliyini, ahəndarlığını təmin etmək. 
 
106.Enerji təsərrüfat planlaşdırılması dedikdə nə nəzərdə tutulur? 
A)Müxtəlif növ enerjilərə olan tələbatların düzgün müəyyən edilməsi 
B)Material-texniki resurslara olan tələbatın düzgün müəyyən edilməsi 
C)Sərfiyyat normasına və ehtiyat normasına (cari və sığorta ehtiyatlarını nəzərə almaqla) 
habelə istehsal proqramına əsasən tələbatın ödənilməsi 
D)Sosial, texniki, psixoloji metodlara olan tələbatın düzgün planlaşdırılması 
E)Təsərrüfata lazım olan hər cür alət və cihazlara olan tələbatın müəyyən edilməsi. 
 
107.Təmir  təsərrüfatında əsas diqqət nəyə verilir? 
A)Qaraj avadanlıqlarına nəzarət ölçü cihazlarının saz halda saxlanılmasına 
B)Təsərrüfata lazım olan hər cür alət və cihazlara olan tələbatın müəyyən edilməsinə 
C)Material-texniki resurslara olan tələbatın düzgün müəyyən edilməsinə  
D)Əsas istehsal prosesinin (daşımaların), habelə nəqliyyat vasitələrinin texniki-qulluq və 
istismar təmirinin ritmikiliyinin, ahəndarlığının təmin edilməsinə 
E)Nəqliyyat vasitələrinə texniki qulluq və cari təmiri üçün istifadə olunan qaraj avadanlığının, 
qurğuların və istehsalat binalarının təmirə olan təlabatının düzgün müəyyən edilməsi 
 
108.Nəqliyyat təsərrüfatı hansı qaydada təmir edilir? 
A)Enerji ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada       B)Sərfiyyat norması ilə 
C)Ehtiyat ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada   D)Əsas istehsal fondları ilə     
E)Amortizasiya ayırmaları ilə. 
 
109.Anbar təsərrüfatı planı dedikdə nə nəzərdə tutulur? 
A)İstehsal ehtiyatlarının saxlanması üçün lazım olan sahənin 𝑚2 və həcmin 𝑚3, habelə müvafiq 
avadanlıqların yükləmə-boşaltma işləri üçün lazım olan qaldırıcılar mexanizmlər nəzərə 
alınmaqla müəyyənləşdirilməsi 
B)Nəqliyyat vasitələrinə texniki qulluq və cari təmiri üçün istifadə olunan qaraj avadanlığının, 
qurğuların və istehsalat binalarının təmirə olan təlabatının düzgün müəyyən edilməsi 
C)Təsərrüfata lazım olan hər cür alət və cihazlara olan tələbatın müəyyən edilməsi 
D)Material-texniki resurslara olan tələbatın düzgün müəyyən edilməsi 
E)Əsas istehsal prosesinin (daşımaların), habelə nəqliyyat vasitələrinin texniki-qulluq və istismar 
təmirinin ritmikiliyinin, ahəndarlığının təmin edilməsi. 
 



110.Əsaslı tikinti nəyə deyilir? 
A)Əsas istehsal fondlarının yaranması, onların sadə və geniş təkrar istehsalı prosesinə 
B)Sosial, texniki, psixoloji metodlara olan tələbatın düzgün planlaşdırılması 
C)Müxtəlif növ enerjilərə olan tələbatların düzgün müəyyən edilməsi 
D)Yükləmə-boşaltma işləri üçün lazım olan qaldırıcılar mexanizmlər nəzərə alınmaqla 
müəyyənləşdirilməsi 
E)Təsərrüfata lazım olan hər cür alət və cihazlara olan tələbatın müəyyən edilməsi. 
 
111.Əsaslı tikinti ilə əlaqədar olan məsrəflərin (xərclərin) pul ilə ifadəsinə nə deyilir? 
A)Əsaslı vəsait qoyuluşu            B)Amortizasiya ayırmaları        C)Sosial metoda olan tələbat                          
D)Dövriyyə fondları                     E)Psixoloji metodlara olan tələbat 
 
 
112.Əsaslı tikintiyə nələr aiddir? 
A)Nəqliyyat müəssisələrində yeni emalatxanaların tikilməsi, qaraj avadanlıqlarının alınıb-
quraşdırılması, nəqliyyat vasitələrinin alınıb istifadəyə verilməsi 
B)Yükləmə-boşaltma işləri üçün lazım olan qaldırıcılar mexanizmlər nəzərə alınmaqla 
müəyyənləşdirilməsi                         C)Sosial, texniki, psixoloji metodlara olan tələbat 
D)Təsərrüfata lazım olan hər cür alət və cihazlara olan tələbat 
E)Material-texniki resurslara olan tələbat 
 
113.Əsaslı tikinti adətən neçə üsullarla aparılır: 
 A)2                     B)3                      C)4                  D)5                     E)6 
 
114.Əsaslı tikinti adətən bu üsullarla aparılır: 
 A)Təsərrüfat üsulu, podrat üsulu                              B)Bərpa, balans 
 C)Tam dəyəri və amortizasiya ayırmaları                 D)Əsas istehsal fondları 
 E) Dövriyyə fondları 
 
115.Tikinti işlərinin həcmi az olduqda əsaslı tikinti hansı üsulla aparılır? 
A)Təsərrüfat üsulu     B)Podrat üsulu      C)Tam dəyəri       D)Balans dəyəri         E)Bərpa dəyəri 
 
116.Tikinti işlərinin həcmi çox olduqda əsaslı tikinti hansı üsulla aparılır? 
 A)Podrat üsulu       B)Təsərrüfat üsulu    C)Bərpa dəyəri      D)Tam dəyəri         E)Balans dəyəri 
     
117. Tikintini podrat üsulu ilə yetirmək üçün təsərrüfat hansı tikinti təşkilatlarının biri ilə 
müqavilə bağlayır? 
A)İxtisaslaşdırılmış         B)Ümumi         C)Kompleks           D)Balans          E)Təmir 
 
118.Əsaslı tikintinin maliyyələşdirilməsi üçün neçə mənbə var? 
A)5                B)4                  C)3                    D)2                           E)6 
119.Hansı variantda əsaslı tikintinin maliyyələşdirilməsi üçün mənbələrdən biri 
göstərilib? 
A) Tam bərpa üçün amortaziya ayırmaları                    B) Balans, bərpa dəyəri  
C) Əsaslı vəsait qoyuluşu                                              D) Müxtəlif növ enerjilərə olan tələbat 
E) Təsərrüfata lazım olan hər cür alət və cihazlara olan tələbatın müəyyən edilməsi. 
 
120.Hansı variantda əsaslı tikintinin maliyyələşdirilməsi üçün mənbələrdən biri 
göstərilməyib? 
A)Əsaslı vəsait qoyuluşu                         B)Tam bərpa üçün amortaziya ayırmaları 
C)Dövlət büdcəsi hesabına əsaslı tikinti üçün ayrılan məbləğ 
D)Müəssisənin mənfəəti hesabına          E)Uzun müddətli kredit. 



 
121.Hansı variantda əsaslı tikintinin maliyyələşdirilməsi üçün mənbələrin hamısı gös-
tərilib? 
A)Tam bərpa üçün amortaziya ayırmaları, dövlət büdcəsi hesabına əsaslı tikinti üçün ayrılan 
məbləğ, müəssisənin mənfəəti hesabına, uzun müddətli kredit, nazirliyin mərkəzləşdirilmiş 
(inkişaf) fondu 
B)Tam bərpa üçün amortaziya ayırmaları, müəssisənin mənfəəti hesabına, nazirliyin 
mərkəzləşdirilmiş (inkişaf) fondu 
C)Müəssisənin mənfəəti hesabına, uzun müddətli kredit 
D)Nazirliyin mərkəzləşdirilmiş (inkişaf) fondu, ixtisaslaşdırılmış müəssisə 
E)Kompleks nəqliyyat müəssisələri. 
 
122.Əsaslı tikinti planı hansı cəhətdən əsaslandırılmalıdır? 
A)İqtisadi         B)İnzibati        C)Texniki               D)Texnoloji          E)Sərfiyyat 
123.Əsaslı tikinti planının əsaslandırılması üçün neçə iqtisadi göstəricilər hesablanıb 
müqayisə edilməlidir? 
  A)8          B)7                    C)6                          D)5                      E)4 
 
124.Hansı variantda əsaslı tikinti planının əsaslandırılması üçün iqtisadi göstəricilərdən 
biri yazılıb? 
A) Xüsusi əsaslı vəsait qoyuluşu                  B) Kompleks nəqliyyat müəssisələri 
C) Ümumi nəqliyyat müəssisələri                 D) Tam bərpa üçün amortaziya ayırmaları 
E) Əsaslı vəsait qoyuluşu 
 
125.Hansı variantda əsaslı tikinti planının əsaslandırılması üçün iqtisadi göstəricilərdən 
biri yazılmayıb? 
A) Kompleks nəqliyyat müəssisələri                  B)Daşımanın maya dəyəri 
C) Xüsusi əsaslı vəsait qoyuluşu                       D)İllik tam məsrəflər 
E)Bir işçinin və bir fəhlənin əmək məhsuldarlığı 
     
126.Əməyin elmi təşkilinin və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinin mühüm 
amillərindən biridir: 
 A)Əməyin texniki normalaşdırılması             B)  Xüsusi əsaslı vəsait qoyuluşu 
 C)Əsaslı vəsait qoyuluşu                              D) İllik tam məsrəflər 
 E)Uzun müddətli kredit 
 
127.Hansı variantda əmək məhsuldarlığını planlaşdırmaq üçün normalardan biri yazılıb? 
A)Vaxt norması                                            B) Əsaslı vəsait qoyuluşu 
C) Kompleks nəqliyyat müəssisələri            D)Uzun müddətli kredit 
E) Elmi-tədqiqat 
 
128.Əmək məhsuldarlığını planlaşdırmaq üçün neçə norma var? 
A)3                        B)4                     C)5                         D)6               E)2 
 
129.Əmək məhsuldarlığını planlaşdırılması üçün normalar vardır.Bəs bu normaları 
müəyyən etmək üçün neçə metod mövcuddur? 
A)3                     B)2                       C)4                         D)5                  E)6 
130.Əmək məhsuldarlığını planlaşdırılması üçün normaları müəyyən etmək üçün 
metodlardan biri hansı variantda göstərilib? 
A)Statistik       B)Əməli      C)Texniki       D)Əməli-texniki       E)Hesabat (uçot) 
 
 



131.Statistik metod nəyə əsaslanır? 
A)Norma və normativlərin müəyyən edilməsi keçən müddətlərin təcrübəsinə və bu təcrübə-   nin 
nəticəsi olan statistik rəqəmlərin istifadəsinə əsaslanır. 
B)Xüsusi eksperimentlər aparılır ki, bunların nəticəsi ümumiləşdirilərək normativlər müəyyən 
edilir. 
C)Aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsi düstur şəklində ifadə edilərək norma və normativlər 
hesablanır. 
D)Tam bərpa üçün amortaziya ayırmaları, müəssisənin mənfəəti hesabına, nazirliyin 
mərkəzləşdirilmiş (inkişaf) fonduna əsaslanır. 
E)Sərfiyyat normasına və ehtiyat normasına (cari və sığorta ehtiyatlarını nəzərə almaqla) habelə 
istehsal proqramına əsasən tələbatın ödənilməsidir. 
 
 
132.Təcrübə-eksperimental metod nəyə əsaslanır? 
A)Xüsusi eksperimentlər aparılır ki, bunların nıticısi ümumiləşdirilərək normativlər müəyyən 
edilir. 
B)Tam bərpa üçün amortaziya ayırmaları, müəssisənin mənfəəti hesabına, nazirliyin 
mərkəzləşdirilmiş (inkişaf) fonduna əsaslanır. 
C)Sərfiyyat normasına və ehtiyat normasına (cari və sığorta ehtiyatlarını nəzərə almaqla) 
habelə istehsal proqramına əsasən tələbatın ödənilməsidir. 
D)Norma və normativlərin müəyyən edilməsi keçən müddətlərin təcrübəsinə və bu təcrübə-   nin 
nəticəsi olan statistik rəqəmlərin istifadəsinə əsaslanır. 
E)Aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsi düstur şəklində ifadə edilərək norma və normativlər 
hesablanır. 
 
133. Elmi-tədqiqat (nəzəri) qrafoanalitik və analitik metod metod nəyə əsaslanır?  
A)Aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsi düstur şəklində ifadə edilərək norma və normativlər 
hesablanır. 
B)Xüsusi eksperimentlər aparılır ki, bunların nıticısi ümumiləşdirilərək normativlər müəyyən 
edilir. 
C)Norma və normativlərin müəyyən edilməsi keçən müddətlərin təcrübəsinə və bu təcrübə-   nin 
nəticəsi olan statistik rəqəmlərin istifadəsinə əsaslanır. 
D)Aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsi düstur şəklində ifadə edilərək norma və normativlər 
hesablanır. 
E)Sərfiyyat normasına və ehtiyat normasına (cari və sığorta ehtiyatlarını nəzərə almaqla) habelə 
istehsal proqramına əsasən tələbatın ödənilməsidir. 
 
134.Nəqliyyat təsərrüfatlarında əməyin texniki normalarını müəyyən etmək üçün neçə 
müşahidə üsullarından istifadə edilir? 
A)3                          B)2                             C)4                      D)5            E)6 
 
136.Hansı variantda nəqliyyat təsərrüfatlarında əməyin texniki normalarını müəyyən 
etmək üçün müşahidə üsullarından biri yazılıb? 
A)Xronometraj                   B)Əsas və köməkçi vaxt   
C)Əməli vaxt                                                               D)Nəzəri  
E)Tələbat 
 
137.Hansı variantda nəqliyyat təsərrüfatlarında əməyin texniki normalarını müəyyən 
etmək üçün müşahidə üsullarından hamısı yazılıb? 
A)Xronometraj, iş vaxtının fotoqrafiyası, foto uçot(qarışıq üsul)   
B)Əsas və köməkçi vaxt, əməli vaxt      C)Xronometraj, nəzəri, əsas və köməkçi vaxt, əməli vaxt 
D)Əməli vaxt, xronometraj                     E)Heç biri 



138.Xronometrajda nə müşahidə edilir? 
A)Əməli vaxt (əsas və köməkçi vaxt) müşahidə edilir, ölçülür. 
B)Bütövlükdə iş günü və ya günün fotoqrafiyasında fəhlə ancaq dayanma boş vaxtı qeydə alınır. 
C)Norma və normativlərin müəyyən edilməsi keçən müddətlərin təcrübəsinə və bu təcrübə-   nin 
nəticəsi olan statistik rəqəmlərin istifadəsinə əsaslanır. 
D)Aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsi düstur şəklində ifadə edilərək norma və normativlər 
hesablanır. 
E)Tam bərpa üçün amortaziya ayırmaları, müəssisənin mənfəəti hesabına, nazirliyin 
mərkəzləşdirilmiş (inkişaf) fonduna əsaslanır. 
 
139.İş vaxtının fotoqrafiyasında nə qeydə alınır? 
A)Bütövlükdə iş günü və ya günün fotoqrafiyasında fəhlə ancaq dayanma boş vaxtı qeydə alınır. 
B)Tam bərpa üçün amortaziya ayırmaları, müəssisənin mənfəəti hesabına, nazirliyin 
mərkəzləşdirilmiş (inkişaf) fonduna əsaslanır. 
C)Aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsi düstur şəklində ifadə edilərək norma və normativlər 
hesablanır. 
D)Əməli vaxt (əsas və köməkçi vaxt) müşahidə edilir, ölçülür. 
E) Norma və normativlərin müəyyən edilməsi keçən müddətlərin təcrübəsinə və bu təcrübə-   
nin nəticəsi olan statistik rəqəmlərin istifadəsinə əsaslanır. 
 
140.Əmək məhsuldarlığını planlaşdırılması üçün normaları müəyyən etmək üçün 
metodlardan hamısı hansı variantda göstərilib? 
A)Statistik metod, təcrübə-eksperimental metod, elmi-tədqiqat (nəzəri) qrafoanalitik və analitik 
metod 
B)Təcrübə-eksperimental metod, elmi-tədqiqat (nəzəri) qrafoanalitik və analitik metod 
C)Əməli vaxt, əsas vaxt və köməkçi vaxt 
D)Mərkəzləşdirilmiş (inkişaf) fondu, kompleks nəqliyyat müəssisələri 
E)Ümumi nəqliyyat müəssisələri, ixtisaslaşmış nəqliyyat müəssisələri 
 
141.Əmək haqqının tarif sistemi neçə elementdən ibarətdir? 
A)3                          B)2                    C)4                       D)5              E)6 
 
142.Hansı variantda əmək haqqının tarif sisteminin elementlərindən biri yazılıb? 
A)Tarif maaşı                  B)Əsas istehsal fondu              C)Dövriyyə fondları  
D)Mərkəzləşdirilmiş (inkişaf) fondu           E)İxtisaslaşmış nəqliyyat müəssisələri. 
 
143.Hansı variantda əmək haqqının tarif sisteminin elementlərindən hamısı yazılıb? 
A)Tarif maaşı, tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları, tarif ixtisas məlumat kitabları 
B)Mərkəzləşdirilmiş (inkişaf) fondu, dövriyyə fondları 
C)Əsas istehsal fondu, dövriyyə fondları 
D)Tarif maaşı, tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları 
E)Tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları, tarif ixtisas məlumat kitabları 
 
144.Sürücülərin əmək haqqı əsas etibarı ilə nəyə görə müəyyən edilir? 
A)İşinə       B)Vaxtamuzd    C)Amortizasiya       D)Dövriyyə fondları       E)Nəqliyyat müəssisələri 
 
145.Çilingərlərin əmək haqqı əsas etibarı ilə hansı sistem ilə planlaşdırılır? 
A)Mükafatlı vaxtamuzd       B)İşəmuzd     C)Dövriyyə         D)Bərpa fondu      E)Balans fondu 
 
146.Mühəndis texniki işçilərin və qulluqçuların əmək haqqı hansı sistem ilə planlaş-
dırılır? 
A)Sadə vaxtamuzd     B)İşəmuzd     C)Mükafatlı vaxtamuzd       D)Dövriyyə      E )Bərpa fondu 



 
147.Daşımanın maya dəyəri əsas etibarı ilə neçə metodla planlaşdırılır? 
  A)2                    B)3                            C)4                   D)5                   E)6 
 
148.Hansı variantda daşımanın maya dəyərinin planlaşdırılması metodlarından biri 
verilib? 
A) Xərc maddələri üzrə        B) Layihə smetası       C) Dövriyyə vəsaitləri       
D) Dövriyyə fondları             E) Bərpa fondları 
 
149.Hansı variantda daşımanın maya dəyərinin planlaşdırılması metodlarından hamısı 
verilib? 
A)Xərc maddələri üzrə, xərc elementləri üzrə     
B)Xərc elementləri üzrə, işəmuzd                            C)İşəmuzd, vaxtamuzd                                      
D)Layihə smetası, istismar smetası                         E)Mükafatlı vaxtamuzd, sadə vaxtamuzd 
 
150.Xərc maddələri üzrə metodunun digər adı nədir? 
A)Daşımaların maya dəyərinin kalkulyasiyası               B)İstismar smetası 
C)Xərc elementləri üzrə                                                 D)Layihə smetası 
E)Mükafatlı vaxtamuzd, sadə vaxtamuzd 
 
151.Xərc elementləri üzrə metodunun digər adı nədir? 
A)İstismar smetası            B)Daşımaların maya dəyərinin kalkulyasiyası 
C)Layihə smetası              D)Vaxtamuzd, işəmuzd         E)Mükafatlı vaxtamuzd, sadə vaxtamuzd 
 
152.Daşımanın maya dəyərinin aşağı salınması planını tərtib etmək üçün bu göstəri-
cilərin səviyyəsinə təsir edən amilləri neçə qrupa ayırmaq olar? 
 A)2                       B)3                       C)4                      D)5                       E)6 
 
153.Hansı variantda daşımanın maya dəyərinin aşağı salınması planını tərtib etmək üçün 
bu göstəricilərin səviyyəsinə təsir edən amillərdən biri verilib? 
A)Müəssisələrdən asılı olan amillər                  B)Mükafatlı vaxtamuzd, sadə vaxtamuzd 
C)Vaxtamuzd, işəmuzd                                     D)Xərc elementləri üzrə, işəmuzd 
E)Daşımaların maya dəyərinin kalkulyasiyası 
   
154.Hansı variantda daşımanın maya dəyərinin aşağı salınması planını tərtib etmək üçün 
bu göstəricilərin səviyyəsinə təsir edən amillərdən hamısı verilib? 
A)Müəssisələrdən asılı olan amillər, müəssisələrdən asılı olmayan amillər. 
B)Xərc maddələri üzrə, xərc elementləri üzrə 
C)Daşımaların maya dəyərinin kalkulyasiyası, istismar smetası 
D)Vaxtamuzd, işəmuzd                   E)Mükafatlı vaxtamuzd, sadə vaxtamuzd 
 
155.Müəssisələrdən asılı olan amillər bu göstəricilərin səviyyəsini müəyyən edən əsas 
amillərdir. Bəs bu amillər neçə dənədir? 
A)4                        B)3                            C)2                   D)5              E)6 
 
156.Hansı variantda müəssisədən asılı olan amillərdən biri verilib? 
A)Texniki-texnoloji amillər          B)İşəmuzd                 B) Mükafatlı vaxtamuzd                                               
C)Vaxtamuzd                             E) Daşımaların maya dəyərinin kalkulyasiyası 
 
157.Hansı variantda müəssisədən asılı olan amillərdən biri verilməyib? 
A)Mərkəzləşdirilmiş (inkişaf) fondu                B)Təşkilati amillər 
C)İqtisadi amillər        D)Sosial amillər           E)Texniki-texnoloji amillər 



158.Hansı variantda müəssisədən asılı olan amillərdən hamısı verilib? 
 A)Texniki-texnoloji amillər, təşkilati amillər, iqtisadi amillər, sosial amillər. 
 B)Müəssisələrdən asılı olan amillər, müəssisələrdən asılı olmayan amillər. 
 C)Daşımaların maya dəyərinin kalkulyasiyası, istismar smetası. 
 D)Tarif maaşı, tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları. 
 E)Tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları, tarif ixtisas məlumat kitabları. 
 
159.Daşımanın maya dəyərinə aid olan bütün xərclər neçə qrupa bölünür? 
A)2                  B)3                       C)4                           D)5                   E)6 
 
160.Daşımanın maya dəyərinə aid olan bütün xərclər bəzi qruplara bölünür. Bəs bu 
qruplardan biri hansı variantda verilib?  
A)Dəyişən xərclər                                               
B)Dəyişməyən xərclər         C)Tarif maaşı       D)Tarif cədvəlləri             E)Tarif əmsalları 
 
161.Daşımanın maya dəyərinə aid olan bütün xərclər bəzi qruplara bölünür. Bəs bu 
qruplardan hamısı hansı variantda verilib? 
A)Dəyişən xərclər, sabit xərclər.               
B)Dəyişən xərclər, dəyişməyən xərclər. 
C)Tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları, tarif ixtisas məlumat kitabları. 
D)Tarif maaşı, tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları. 
E)Xərc maddələri üzrə, xərc elementləri üzrə. 
 
162.Neçə iqtisadi həvəsləndirmə fondu var? 
A)3                         B)2                        C)4                      D)5              E)6 
 
163.Hansı variantda iqtisadi həvəsləndirmə fondlarından biri verilib?   
A)Maddi həvəsləndirmə fondu                          B)Xərc maddələri üzrə, xərc elementləri üzrə 
C)Dəyişən xərclər, dəyişməyən xərclər             D) Dəyişən xərclər, sabit xərclər 
E)Tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları, tarif ixtisas məlumat kitabları 
 
164.Hansı variantda iqtisadi həvəsləndirmə fondlarından hamısı verilib? 
A)Maddi həvəsləndirmə fondu, sosial-mədəni tədbirlər və mənzil tikintiləri fondu, istehsalın 
inkişafı fondu 
B)Maddi həvəsləndirmə fondu, sosial-mədəni tədbirlər və mənzil tikintiləri fondu 
C)Sosial-mədəni tədbirlər və mənzil tikintiləri fondu, istehsalın inkişafı fondu 
D)Maddi həvəsləndirmə fondu, istehsalın inkişafı fondu 
E)Maddi həvəsləndirmə fondu, təsərrüfatın siğortası fondu 
 
165.İqtisadi həvəsləndirmə fondlarının əsas mənbəyi nədir? 
A)Təsərrüfatın mənfəəti          B)Təsərrüfatın səmərəliliyi        C)Təsərrüfatın sığortası                                 
D)Əsas istehsal fondları          E)Mənzil tikintisi fondu 
 
166.Fondların hər biri üçün neçə normativ hesablanır və təsdiq olunur? 
A)2                         B)3             C)4                          D)5                    E)6 
 
167.Əməli planların yerinə yetirilməsini təmin edən neçə əsas amillər var? 
A)13                      B)10             C)8                      D)5                       E)3 
 
168.Hansı variantda əməli planların yerinə yetirilməsini təmin edən əsas amillərdən biri 
verilib? 
A)Planların elmi cəhətdən düzgün əsaslandırılması 



B)Dəyişən xərclər, dəyişməyən xərclər 
C)Tarif maaşı, tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları 
D)Maddi həvəsləndirmə fondu, sosial-mədəni tədbirlər və mənzil tikintiləri fondu, istehsalın 
inkişafı fondu 
E)Maddi həvəsləndirmə fondu, sosial-mədəni tədbirlər və mənzil tikintiləri fondu  
 
169.Hansı variantda əməli planların yerinə yetirilməsini təmin edən əsas amillərdən biri 
verilməyib? 
A)Maddi həvəsləndirmə fondu, sosial-mədəni tədbirlər və mənzil tikintiləri fondu, istehsalın 
inkişafı fondu 
B)Planların elmi cəhətdən düzgün əsaslandırılması 
C)Planların yerinə yetirilməsi üçün iş yerlərinin ən zəruri tələblərə cavab verməsi 
D)İş yerlərinin material-texniki resurslarla təmin edilməsi 
E)Dispetçer xidmətinin düzgün təşkili 
 
170.Hansı variantda əməli planların yerinə yetirilməsini təmin edən əsas amillərdən üçü 
verilib? 
A)Planların elmi cəhətdən düzgün əsaslandırılması, planların yerinə yetirilməsi üçün iş yerlərinin 
ən zəruri tələblərə cavab verməsi 
B)Sosial-mədəni tədbirlər və mənzil tikintiləri fondu, istehsalın inkişafı fondu, maddi 
həvəsləndirmə fondu 
C)Tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları, tarif ixtisas məlumat kitabları və sorğu kitabçaları 
D)Sosial-mədəni tədbirlər və mənzil tikintiləri fondu, istehsalın inkişafı fondu və planı 
E)Müəssisələrdən asılı olan amillər, müəssisələrdən asılı olmayan  və psixofizioloji amillər 
 
171.Daşımaların əməli planlaşdırılmasında və əməli uçotunda natural göstəricilər var? 
A)6                             B)5                      C)4                    D)3               E)2 
 
172.Daşımaların əməli planlaşdırılmasında və əməli uçotunda natural göstəricilərdən biri 
hansı variantda göstərilib? 
A)Daşımaların həcmi                                     B)Yarışların düzgün təşkili      
C)Əməli idarə etmənin hərtərəfli təşkili              
D)Əməli planların ayrı-ayrı icraçılara vaxtında çatdırılması 
E)Əməli planların yerinə yetirilməsinə nəzarətin təşkili 
 
173.Daşımaların əməli planlaşdırılmasında və əməli uçotunda natural göstəricilərdən biri 
hansı variantda göstərilməyib? 
A)EHM planlaşdırılması 
B)Nəqliyyat işi                 C)Gündəlik gəlirin məbləği              D)Ümumi rentabellik səviyyəsi 
E)Gündəlik mənfəətin məbləği 
 
174.Təsərrüfat hesabı metodunun əsas etibarilə neçə növü çox yayılmışdır? 
A)2                                  B)3                       C)4                       D)5                E)6 
 
175.Hansı variantda təsərrüfat hesabı metodunun əsas etibarilə çox yayılan 
metodlarından biri yazılıb? 
A)Tam təsərrüfat hesabı                  B)Gündəlik gəlirin məbləği           C)Nəqliyyat işi                                                      
D)Uçotun obyektivliyi, dəqiqliyi        E)Ümumi rentabellik səviyyəsi       
 
176.Uçotun neçə əsas prinsipi var? 
A)7                               B)6                    C)5                    D)4                   E)3 
 



177.Hansı variantda uçotun əsas prinsipi yazılıb? 
A)Uçotun obyektivliyi, dəqiqliyi           
B)Ümumi rentabellik səviyyəsi 
C)Əməli planların yerinə yetirilməsinə nəzarətin təşkili 
D)Əməli, əməli-texniki,əməli-istehsal uçotu 
E)İş yerlərinin material-texniki resurslarla təmin edilməsi 
 
178.Hansı variantda uçotun əsas prinsipi yazılmayıb? 
A)Tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları, tarif ixtisas məlumat kitabları 
B)Uçotun obyektivliyi, dəqiqliyi,operativliyi,statistik uçot 
C)Uçotun operativliyi,dəqiqliyi,düzgünlüyü  
D)Uçot və plan göstərcilərinin hesablanma qaydarının eyniliyi 
E)Uçot göstəricilər sistemi ilə plan göstəricilər sistemi ilə plan göstəriciləri  sisteminin vəhdəti 
 
179.Uçotun neçə əsas növləri var? 
A)3                             B)2                      C)4                     D)5                E)6 
 
180.Hansı variantda uçotun əsas növlərindən biri yazılıb? 
A)Əməli             B)Material-texniki           C)Operativ         D)Sistemlilik           E)Obyektiv 
 
 
181.Hansı variantda uçotun əsas növlərindən biri yazılmayıb? 
A)Operativ            B)Əməli   C)Əməli-texniki         D)Mühasibat        E)Statistik 
 
182.Hansı variantda uçotun əsas növlərindən hamısı yazılıb? 
A)Əməli, əməli-texniki,əməli-istehsal, mühasibat, statistik 
B)Mühasibat uçotu, statistik uçot        C)Əməli, əməli-texniki,əməli-istehsal uçotu 
D)Material-texniki, əməli-texniki          E)Əməli-texniki,əməli-istehsal 
 
183.Əməli uçotun əsas xüsusiyyəti nədir? 
A)Bütün iş yerlərindən tutmuş təsərrüfatın bütün tərəflərini əhatə etmək 
B)Zavodda təmirdə olan, müxtəlif səbəbdən nəqliyyat vasitəsini asanlıqla göstərmək 
C)Burada qulluq və təmir ediləcək nəqliyyat vasitəsinin modeli, dövlət nömrəsi,aparılacaq 
nexniki qulluğun adı və həcmi, təmirin adı və həcmi texniki qulluq və təmirdə iştirak edən 
işçilərin sayı və onların adları, soyadları, dərəcələri 
D)Uçot göstəricilər sistemi ilə plan göstəricilər sistemi ilə plan göstəriciləri  sisteminin ölçü 
vahidlərinin uyğunlaşdırılması 
E)İş yerlərinin material-texniki resurslarla təmin edilməsi 
 
184.Texniki qulluq və cari təmirin uçotu: 
A)Burada qulluq və təmir ediləcək nəqliyyat vasitəsinin modeli, dövlət nömrəsi,aparılacaq 
nexniki qulluğun adı və həcmi, təmirin adı və həcmi texniki qulluq və təmirdə iştirak edən 
işçilərin sayı və onların adları, soyadları, dərəcələri 
B)İş yerlərinin material-texniki resurslarla təmin edilməsi,texniki qulluq və cari təmir üzrə plan 
prospektin elmi cəhətdən əsaslandırılması 
C)Uçot göstəricilər sistemi ilə plan göstəricilər sistemi ilə plan göstəriciləri  sisteminin ölçü 
vahidlərinin uyğunlaşdırılması 
D)Zavodda təmirdə olan, müxtəlif səbəbdən nəqliyyat vasitəsini asanlıqla göstərmək 
E)Bütün iş yerlərindən tutmuş təsərrüfatın bütün tərəflərini əhatə etmək. 
 
185.Mühasibat uçotu, uçotun digər növlərinə nisbətən belə uçot hesab olunur: 
A)Təkmil və dəqiq          B)Natural          C)Texniki             D)İqtisadi             E)İnzibati 



 
186.Hansı uçot növü uçot növləri içərisində ən əsaslı hesab edilir? 
 A)Statistik                     B)Əməli            C)Mühasibat          D)Əməli-texniki    E)Əməli-istehsal 
 
187.Statistik uçotunun səviyyəsini yüksəltmək üçün hansı nəzəriyyədən istifadə edilir? 
A)Ehtimal                      B)Statistika       C)İqtisadi                D)Əməli                 E)Texniki 
 
188.Hansı uçot uçotun əsas növü sayılır? 
 A)Statistik                    B)Mühasibat         C)Əməli                D)Əməli-texniki    E)Əməli-istehsal 
 
189.Statistik uçotun elmi-metodoloji əsasını hansı elm təşkil edir? 
A)Statistika         B)Riyaziyyat          C)Mühasibat         D)Əməli-istehsal   E)Fizika 
 
190.Statistika hansı dildən əmələ gəlmişdir, və nə deməkdir? 
A)latın-hadisənin vəziyyəti                 B)latın-mühasibat                 C)yunan-uçot      
D)latın-görünüş                                  E)yunan-iqtisadiyyat 
 
191.Statistika tədqiqatının birinci mərhələsi hansı müşahidədir? 
A)Statistika          B)İqtisadi          C)İnzibati           D)Mühasibat           E)İstehsal 
 
192.Daşımalara olan tələbatın tam ödənilməsi avtomobil nəqliyyatının neçə əsas 
istiqamətdə inkişaf etdirilməsini tələb edir? 
A)2                        B)3                   C)4                  D)5                E)6 
 
193.Daşımalara olan tələbatın tam ödənilməsi avtomobil nəqliyyatının hansı əsas 
istiqamətdə inkişaf etdirilməsini tələb edir? 
A)İntensiv və ekstensiv                         B)Müəssisədaxili və müəssisəxarici 
C)İqtisadi və inzibati                               D)İstehsal və istehlak 
E)Əməli və mühasibat 
 
194.Təşkilati tədbirlərə edilən dəyişikliklərdən biri hansı variantda verilib? 
A)3                                   B)2                     C)4              D)5               E)6 
 
195.Təşkilati tədbirlərə edilən dəyişikliklərdən biri hansı variantda verilib? 
A)İstehsal birliklərinə daxil olan müstəqil avtomobil nəqliyyatı müəssisələrinin birliyi istehsal 
vahidlərinə çevirmək lazımdır 
B)Hərəkət sürəti,fizioloji amillərin elmi cəhətdən əsaslandırılmış normativlərin əsaslandırılması 
C)Zavodda təmirdə olan, müxtəlif səbəbdən nəqliyyat vasitəsini asanlıqla göstərmək 
D)Bütün iş yerlərindən tutmuş təsərrüfatın bütün tərəflərini əhatə etmək 
E)İş yerlərinin material-texniki resurslarla təmin edilməsinin əhatə edilməsi 
 
196. Avtomobil nəqliyyatının iqtisadiyyatında daşımalar və daşımalar zamanı hansı itki 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir? 
A)Vaxt            B)Pul             C)Səmərəlilik      D)Texniki       E)Vakansiya 
 
197. Daşımanın maya dəyərini azaltmaq və iqtisadi səmərəliyi artırmaq məqsədilə nəyin 
minimuma endirilməsi çox vacibdir? 
A)Vaxt         B)Texniki         C)Pul                   D)Vakansiya      E)Səmərəlilik 
 
198.Hərəkət zamanı vaxt itkisinə əsasən neçə hal təsir göstərir? 
A)5             B)4                   C)3                  D)2                            E)6 
 



199.Hərəkət zamanı vaxt itkisinə səbəb olan amillərdən biri hansı variantda 
göstərilməyib? 
A)İş yerlərinin material-texniki resurslarla təmin edilməsi 
B)Hərəkət sürəti                                               C)Yol ayırıcılarının buraxma qabiliyyəti 
D)Küçə və yollarda hərəkət intensivliyi            E)Texniki nizamlama vasitələrinin tətbiqi 
 
200.Statistika tədqiqatının son mərhələsi nədən ibarətdir? 
A)Statistika məlumatının son təhlili 
B)İctimai hadisələr haqqında dəqiq məlumat toplamaqdan 
C)İctimai həyatın müxtəlif tərəflərini kəmiyyətcə xarakterizə edən göstəriciləri başa düşmək 
D)Məlumatın toplanması            E)İqtisad elmlərinin sistemləşdirilməsi 
 
201.Maddi texnik təhcizatın əsas vəzifəsi nədən ibarətdir? 
A)Təsnifatı material,texniuki renuslarlı ilə təmin etmək   B) Təsnifatı istehsal aləti ilə təmin etmək        
C) Təsnifat mexanizmi,materialı ilə tə in etmək               D) Nəqliyyat vasitəsilə təmin emək 
E) Maya dəyərinin aşağı salmaq ,təsərrüfat mexanizmi ilə təmin etmək. 
 
202. Daşıma  tarifi nəyə deyilir? 
A) Nəqliyyat xidmətinin dövlət plan qiymətinə           B) Nəqliyyat vasitələrinin planlaşdırılmasına 
C) Daşımanın maya dəyərinin aşağı salınmasına     D) Müəssisədaxili təsərrüfat hesabı 
E) Nəqliyyat xidmətinin təşkilinə 
 
203. Əsas istehsal fondlarının ilk tam dəyərinə hansı xərclər daxildir?  
A) İstehsal xərcləri və ya topdan satış qiyməti,nəqliyyat xərcləri,quraşdırma xərcləri 
B) İstehlak xərclıəri,xidmət xərcləri,amortizasiya xərcləri. 
C) Maya dəyəri xərcləri,istehsal xərcləri,izafi dəyər xərcləri 
D) Təsərrüfat xərcləri,nəqliyyat xərcləri,milli gəlir xərcləri 
E) Quraşdırma xərcləri, təsərrüfat xərcləri,xidmət xərcləri 
 
204. Nəqliyyat müəssisələrinin yerinə yetirmə funksiyaları hansılardır? 
A) Kompleks nəqliyyat müəssisələri,ixtisaslaşdırılmış nəqliyyat müəssisələri 
B) Mərkəzləşdirilmiş nəqliyyat müəssisələri 
C) İstehsal- nəqliyyat kompleksi, ixtisaslaşdırılmış nəqliyyat müəssisələri 
D) Avtomatlaşdırılmış  nəqliyyat müəssisələri, təkmilləşdirilmiş nəqliyyat müəssisələri 
E) Mərkəzləşdirilmiş nəqliyyat müəssisələri, təkmilləşdirilmiş nəqliyyat müəssisələri 
 
205. İqtisadi həvəsləndirmə fondlarının məbləğini müəyyən etmək üçün neçə 
normativdən istifadə eilir? 
A) 3                       B) 5                   C) 6                  D) 4               E) 7                   
 
206. Köməkçi təsərrüfatın səmərəliliyinin yüksəltmək üçün ən mühüm amil hansıdır? 
A) Köməkçi və yardımçı proseslərin bir müəssisədə cəmləşdirilməsi 
B) Köməkçi və yardımçı proseslərin idarə edilməsi 
C) Köməkçi və yardımçı proseslərdən səmərəli istifadə olunması 
D) Nəqliyyat təsərrüfat sisteminin inkişaf etdirilməsi 
E) Köməkçi və yardımçı proseslərdən xalq təsərrüfatında istifadəsi 
 
207. Əmək məhsuldarlığını planlaşdırmaq üçün  hansı normalar qəbul edilir? 
A) Vaxt norması,hasilat norması,xidmət norması 
B) İstehlak norması,hasilat norması,iş norması 
C) İdarəetmə norması,tarif norması,istehlak norması 
D) Xidmət norması,tarif norması,ehtiyat norması 



E) İş norması,vaxt norması,istehsal norması 
 
208. Təsərrüfatın idarə edilməsinin əsas  iqtisadi metodunun ən çox yayılmış növləri 
hansılardır? 
A)Tam təsərrüfat hesabı,natamam ,istehsaldaxili  təsərrüfat hesabı 
B)Müəssisədaxili təsərrüfat hesabı, sahədaxili təsərrüfat hesabı  
C)Tam təsərrüfat hesabı,  qeyri- müəyyən təsərrüfat hesabı 
D) Natamam təsərrüfat hesabı, sahədaxili təsərrüfat hesabı  
E) Müəssisədaxili təsərrüfat hesabı, sahədaxili təsərrüfat hesabı  
 
209.Köhnəlmiş,aşınmış əsas istehsal fondlarının bərpa edilməsi üçün nədən istifadə 
edilir? 
A) Amortizasiya ayırmaları fondu yaradılır və istifadə edilir. 
B) Dövriyyə fondları yaradılır və istifadə edilir.        C) Cari təriflərin həyata keçirilməsi. 
D) Nəqliyyatda norma və normativlərin işlənməsi    
E) Yeni material və avadanlıqlarla təmin olunması 
 
210. Uçotun neçə əsas prinsipi var? 
A) 7                      B)  9                 C) 5                  D) 4               E) 6                  
211. İqtisadihəvəsləndirmə fondunun əsas mənbəyi nədir? 
A) Təsərrüfat mənbəyidir            B) Təsərrüfatın idarə olunması          C) Təsərrüfat hesabı                                  
D) Təsərrüfat normativi                    D) Təsərrüfat fondu 
 
 
212. “Nəqliyyatın iqtisadiyyatı” fənnin nəzəri əsasını nə təşkil edir? 
A) İqtisadi nəzəriyyə,nəqliyyat növlərinin əlaqələndirilməsi 
B) Nəqliyyatın təşkili,idarə edilməsi 
C) Əsas və dövriyyə istehsal fonları 
D) Nəqliyyatda əsaslı vəsait qoyulması 
E) Nəqliyyatda idarəetmənin təşkili, nəqliyyat növlərinin əlaqələndirilməsi. 
 
213. Biznes plan neçə müddətə tərtib edilir? 
A) Beş və bir il müddətinə                            B) İllik və aylıq müddətinə 
C) Beş və yeddi il müddətinə                       D) Həftəlik və illik müddətinə   
E) Ongünlük  və bir il müddətinə      
 
214.Daşımanın maya dəyərinin aşağı salınmasını tərtib  etmək üçün göstəricilərin 
səviyyəsinə təsir edən amillər hansılardır?      
A) Müəssisələrdən asılı olan amillər, müəssisələrdən asılı olmayan amillər     
B) Müəssisədaxili amillər,sahələrarası amillər 
C) Vahid nəqliyyat sistemindən asılı olan amillər,təsərrüfatdaxili amillər 
D) Müəssisələrdən asılı olmayan amillər , sahələrarası amillər 
E)  Vahid nəqliyyat sistemindən asılı olan amillər, müəssisələrdən asılı olmayan amillər. 
 
215. Əmək məhsuldarlığının səviyyəsinə və artım tempinə hansı amillər təsir edir. 
A) Texniki təşkilati, iqtisadi,ictimai-sosial,nsixofizoloji amillər 
B) iqtisadi -texniki,ideya-tərbiyəvi,ictimai- siyasi,təşkilati amillər 
C) Sosioloji,texnoloji,psixoloji.iqtisadi amillər. 
D) Siyasi -iqtisadi,hüquqi-inzibati,riyazi-sosial amillər 
E) İqtisadi -sosial,psixoloji,texniki hüquqi amillər 
 
 216.Planlaşdırmanın optimallığını təmin etmək üçün hansı metodlar tətbiq edilir? 



A) İqtisadi -riyazi metod və elektron hesablayıcı maşınlar 
B) Balans metodu,təsərrüfat mexanizmi 
C) Dialektik metodu və daşıma tarifi 
D) Elektron hesablayıcı maşınlar və iqtisadi -sosial metod 
E) Balans metodu və dialektik metod 
 
217.  Normalaşdırılan dövriyyə vəsaitlərinə hansı xərclər aiddir? 
A) İstehsal ehtiyyatlarının  dəyəri,bitməmiş istehsal və gələcək müddət xərcləri 
B) İstehsal fondlarının dəyəri, tədavül xərcləri 
C) Borc vəsaitlərinin,debitor borcları xərcləri 
D) Bitməmiş istehsal xərcləri, tədavül xərcləri 
E) Gələcək müddət xərcləri, borc vəsaitlərinin xərcləri 
 
218. Əmək məhsuldarlığı xalis məhsula görə  necə hesablanmalıdır? 
A) Mənfəət və əmək haqqının cəmi 
B) Dəyişən xərc ilə yanacaq xərcinin cəmi 
C) Texniki qulluq və cari təmir xərclərinin cəmi 
D) üstəlik xərclər və tam bərpa xərclərinin cəmi 
E) Amortizasiya ayırmaları xərci ilə sabit xərclərin cəmi 
 
219.Nəqliyyatın iqtisadi tərəfi nəyi öyrənir? 
A) Nəqliyyatın iqtisadiyyatının təşkili,planlaşdırılması,idarə edilməsini 
B) Nəqliyyatın iqtisadiyyatının nəzəri  əsasını əsas istehsal fondlarının  
yaranması,planlaşdırılması 
C) Nəqliyyatın iqtisadiyyatının nəzəriyyəsini,təşkilini,inkişafını 
D) Nəqliyyatın iqtisadiyyatının planlaşdırılması,planın tərtib olunması 
E) Nəqliyyatın iqtisadi- riyazi modelinin tətbiq olunması 
 
220. Əsaslı tikinti ilə əlaqədar olan əsaslı vəsait qoyuluşu nəyə deyilir? 
A) Məsrəflərin pul ilə ifadəsinə                           B) İstehsalın pul ilə ifadəsinə 
C) Mənfəətin pul ilə ifadəsinə            D)Daşımanın maya dəyərinin pul ilə ifadəsinə                                  
E) Uzun müddətli kreditin pul ilə ifadəsinə         
 
221.Əməyin normalaşdırılmasının təcrübə-eksperimental metodu nəyi öyrənir? 
A)Xüsusi eksperimentlər aparılır ki, bunların nıticısi ümumiləşdirilərək normativlər müəyyən 
edilir. 
B)Tam bərpa üçün amortaziya ayırmaları, müəssisənin mənfəəti hesabına, nazirliyin 
mərkəzləşdirilmiş (inkişaf) fonduna əsaslanır. 
C)Sərfiyyat normasına və ehtiyat normasına (cari və sığorta ehtiyatlarını nəzərə almaqla) 
habelə istehsal proqramına əsasən tələbatın ödənilməsidir. 
D)Norma və normativlərin müəyyən edilməsi keçən müddətlərin təcrübəsinə və bu təcrübə-   nin 
nəticəsi olan statistik rəqəmlərin istifadəsinə əsaslanır. 
E)Aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsi düstur şəklində ifadə edilərək norma və normativlər 
hesablanır. 
 
222.Torpaq,tikili və avadanlıqlar  neçə cür uçota alınır? 
A)2                        B)3                   C)4               D)5                E)Uçota alınmır 
 
223. Maya dəyərinin planlaşdırılmasında  müəssisədən asılı olan amil hansıdır ? 
A)Texniki-texnoloji amillər                                            B)İşəmuzd 
B) Mükafatlı vaxtamuzd                                               C)Vaxtamuzd                                                
E) Daşımaların maya dəyərinin kalkulyasiyası 



 
224. Əməyin texniki normalaşdırılmasının müşahidə üsullarından biridir? 
A)Xronometraj                                                           B)Əsas və köməkçi vaxt   
C)Əməli vaxt                                                              D)Nəzəri  
E)Tələbat 
 
225.Əsaslı vəsait qoyuluşunun əsaslandırılması üçün iqtisadi göstəricilərdən biri 
yazılmayıb? 
A)Kompleks nəqliyyat müəssisələri                    B)Daşımanın maya dəyəri 
C) Xüsusi əsaslı vəsait qoyuluşu                       D)İllik tam məsrəflər 
E)Bir işçinin və bir fəhlənin əmək məhsuldarlığı 
 
226.Daşımaların maya dəyərinin planlaşdırılmasında müəssisədən asılı olan amillər 
hansılardır? 
A)Texniki-texnoloji amillər, təşkilati amillər, iqtisadi amillər, sosial amillər. 
B)Müəssisələrdən asılı olan amillər, müəssisələrdən asılı olmayan amillər. 
C)Daşımaların maya dəyərinin kalkulyasiyası, istismar smetası. 
D)Tarif maaşı, tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları. 
E)Tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları, tarif ixtisas məlumat kitabları. 
 
227.Nəqliyyatda mühasibat uçotunun neçə əsas növləri var? 
A)2                             B)3                      C)4                     D)5                E)6 
 
228.Hansı variantda daşımanın kalkulyasiya metodlarından biri verilib? 
A)Xərc maddələri üzrə                                       B) Layihə smetası         
C)Dövriyyə vəsaitləri                                          D) Dövriyyə fondları         
E)Bərpa fondları 
 
229.Xərc elementləri üzrə metodunun digər adı nədir? 
A)İstismar smetası                                     B)Daşımaların maya dəyərinin kalkulyasiyası 
C)Layihə smetası                                       D)Vaxtamuzd, işəmuzd 
E)Mükafatlı vaxtamuzd, sadə vaxtamuzd 
 
230.Nəqliyyat müəssisələrində  uçotun əsas növü sayılır? 
A)Statistik                                                         B)Mühasibat    
C)Əməli                                                            D)Əməli-texniki    
E)Əməli-istehsal 
 
231.Torpaq,tikili və avadanlıqlar üzrə amortizasiya  neçə cür hesablanır? 
A)2                               B)3                       C)4                 D)5                E)6 
 
232.Əməyin texniki normalaşdırılmasının iş vaxtının fotoqrafiyası metodunun mahiyyəti 
nədir? 
A)Bütövlükdə iş günü və ya günün fotoqrafiyasında fəhlə ancaq dayanma boş vaxtı qeydə alınır. 
B)Tam bərpa üçün amortaziya ayırmaları, müəssisənin mənfəəti hesabına, nazirliyin 
mərkəzləşdirilmiş (inkişaf) fonduna əsaslanır. 
C)Aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsi düstur şəklində ifadə edilərək norma və normativlər 
hesablanır. 
D)Əməli vaxt (əsas və köməkçi vaxt) müşahidə edilir, ölçülür. 
E) Norma və normativlərin müəyyən edilməsi keçən müddətlərin təcrübəsinə və bu təcrübə-   
nin nəticəsi olan statistik rəqəmlərin istifadəsinə əsaslanır. 
 



233.Qrafoanalitik və analitik metod metod nəyi nəzərdə tutur?  
A)Aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsi düstur şəklində ifadə edilərək norma və normativlər 
hesablanır. 
B)Xüsusi eksperimentlər aparılır ki, bunların nıticısi ümumiləşdirilərək normativlər müəyyən 
edilir. 
C)Norma və normativlərin müəyyən edilməsi keçən müddətlərin təcrübəsinə və bu təcrübə-   nin 
nəticəsi olan statistik rəqəmlərin istifadəsinə əsaslanır. 
D)Aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsi düstur şəklində ifadə edilərək norma və normativlər 
hesablanır. 
E)Sərfiyyat normasına və ehtiyat normasına (cari və sığorta ehtiyatlarını nəzərə almaqla) habelə 
istehsal proqramına əsasən tələbatın ödənilməsidir. 
 
234.Əməyin elmi təşkilinin mühüm amillərindən biridir: 
A)Əməyin texniki normalaşdırılması             B)  Xüsusi əsaslı vəsait qoyuluşu 
C)Əsaslı vəsait qoyuluşu                              D) İllik tam məsrəflər 
E)Uzun müddətli kredit 
 
235.Torpaq ,tikili və avadanlıqların  bərpa edilməsi üçün nədən istifadə edilir? 
A)Amortizasiya ayırmaları fondu yaradılır və istifadə edilir. 
B)Dövriyyə fondları yaradılır və istifadə edilir. 
C)Cari təriflərin həyata keçirilməsi. 
D)Nəqliyyatda norma və normativlərin işlənməsi 
E)Yeni material və avadanlıqlarla təmin olunması 
 
236.Kalkulyasiya metodunda istismar olunmuş nəqliyyat vasitələri üzrə vəsaitin ayrılması 
hansı smeta növü üzrə ayrılır.? 
A)İstismar smetası                                     B)Daşımaların maya dəyərinin kalkulyasiyası 
C)Layihə smetası                                       D)Vaxtamuzd, işəmuzd 
E)Mükafatlı vaxtamuzd, sadə vaxtamuzd 
 
237.Nəqliyyat firmalarının biznes fəaliyyətinin  planlaşdırılması hansı  müddətə həyata 
keçirilir? 
A) Beş və bir il müddətinə                            B) İllik və aylıq müddətinə 
C) Beş və yeddi il müddətinə                       D) Həftəlik və illik müddətinə   
E) Ongünlük  və bir il müddətinə      
 
238 .Nəqliyyat müəssisəsində  inzibati idarə və texniki işçilərin əmək haqqı hansı sistem 
üzrə planlaşdırılır? 
A)Sadə vaxtamuzd                                           B)İşəmuzd  
C)Mükafatlı vaxtamuzd                                     D)Dövriyyə   
E)Bərpa fondu 
 
239 Əsaslı vəsait qoyuluşunun  maliyyələşdirilməsi üçün mənbələrin hamısı gös-tərilib? 
A)Tam bərpa üçün amortaziya ayırmaları, dövlət büdcəsi hesabına əsaslı tikinti üçün ayrılan 
məbləğ, müəssisənin mənfəəti hesabına, uzun müddətli kredit, nazirliyin mərkəzləşdirilmiş 
(inkişaf) fondu 
B)Tam bərpa üçün amortaziya ayırmaları, müəssisənin mənfəəti hesabına, nazirliyin 
mərkəzləşdirilmiş (inkişaf) fondu 
C)Müəssisənin mənfəəti hesabına, uzun müddətli kredit 
D)Nazirliyin mərkəzləşdirilmiş (inkişaf) fondu, ixtisaslaşdırılmış müəssisə 
E)Kompleks nəqliyyat müəssisələri. 
 



240. Torpaq ,tikili və avadanlıqların ilkin  dəyərinə hansı xərclər daxildir?  
A)İstehsal xərcləri və ya topdan satış qiyməti,nəqliyyat xərcləri,quraşdırma xərcləri 
B)İstehlak xərclıəri,xidmət xərcləri,amortizasiya xərcləri. 
C)Maya dəyəri xərcləri,istehsal xərcləri,izafi dəyər xərcləri 
D)Təsərrüfat xərcləri,nəqliyyat xərcləri,milli gəlir xərcləri 
E) Quraşdırma xərcləri, təsərrüfat xərcləri,xidmət xərcləri 
 
241. Əməli planlaşdırmanın natural göstəricilərinə  hansı aid deyil? 
A)Əməli planlaşdırma və uçotunda elektron hesablayıcı maşınların geniş istifadə edilməsi 
B)Nəqliyyat işi 
C)Gündəlik gəlirin məbləği 
D)Ümumi rentabellik səviyyəsi 
E)Gündəlik mənfəətin məbləği 
 
242. Əsaslı vəsait qoyuluşunun  podrat üsulu ilə yetirmək üçün təsərrüfat hansı tikinti 
təşkilatlarının biri ilə müqavilə bağlayır? 
A)İxtisaslaşdırılmış                                            B)Ümumi     
C)Kompleks                                                       D)Balans   
E)Təmir 
 
243. Əsaslı vəsait qoyuluşu  adətən bu üsullarla həyata keçirilir: 
A)Təsərrüfat üsulu, podrat üsulu                       B)Bərpa, balans 
C)Tam dəyəri və amortizasiya ayırmaları          D)Əsas istehsal fondları   E) Dövriyyə fondları 
 
244. Material  texnik təhcizatın prioritet vəzifəsi nədən ibarətdir? 
A)  Təsnifatı material,texniuki renuslarlı ilə təmin etmək 
B) Təsnifatı istehsal aləti ilə təmin etmək 
C) Təsnifat mexanizmi,materialı ilə tə in etmək 
D) Nəqliyyat vasitəsilə təmin emək 
E) Maya dəyərinin aşağı salmaq ,təsərrüfat mexanizmi ilə təmin etmək. 
 

245.Əsaslı  vəsait qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi üçün mənbələrdən biri göstərilib? 
A) Tam bərpa üçün amortizasiya ayırmaları          
B) Balans, bərpa dəyəri 
C) Əsaslı vəsait qoyuluşu                                
D) Müxtəlif növ enerjilərə olan tələbat 
E) Təsərrüfata lazım olan hər cür alət və cihazlara olan tələbatın müəyyən edilməsi. 
 
246 .İqtisadi həvəsləndirmə fondlarının hansı növləri vardır ? 
A)Maddi həvəsləndirmə fondu, sosial-mədəni tədbirlər və mənzil tikintiləri fondu, istehsalın 
inkişafı fondu 
B)Maddi həvəsləndirmə fondu, sosial-mədəni tədbirlər və mənzil tikintiləri fondu 
C)Sosial-mədəni tədbirlər və mənzil tikintiləri fondu, istehsalın inkişafı fondu 
D)Maddi həvəsləndirmə fondu, istehsalın inkişafı fondu 
E)Maddi həvəsləndirmə fondu, təsərrüfatın siğortası fondu 
 
247.Nəqliyyat müəssisələrində uçotun hansı növləri vardır ? 
A)Əməli, əməli-texniki,əməli-istehsal, mühasibat, statistik 
B)Mühasibat uçotu, statistik uçot 
C)Əməli, əməli-texniki,əməli-istehsal uçotu 
D)Material-texniki, əməli-texniki 
E)Əməli-texniki,əməli-istehsal 



 
248. Nəqliyyat müəssisələrində statistik müşahidənin  son mərhələsi hansıdır? 
A)Statistika məlumatının son təhlili 
B)İctimai hadisələr haqqında dəqiq məlumat toplamaqdan 
C)İctimai həyatın müxtəlif tərəflərini kəmiyyətcə xarakterizə edən göstəriciləri başa düşmək 
D)Məlumatın toplanması  
E)İqtisad elmlərinin sistemləşdirilməsi 
 
249. Daşımaların maya dəyərinin planlaşdırılması üzrə  texniki-təşkilati tədbirlərə edilən 
dəyişikliklərdən biri hansı variantda verilib? 
A)İstehsal birliklərinə daxil olan müstəqil avtomobil nəqliyyatı müəssisələrinin birliyi istehsal 
vahidlərinə çevirmək lazımdır 
B)Hərəkət sürətinin intervalının müəyyən edilməsi məqsədilə göstəricilərinin iqtisadi cəhətdən 
əsaslandırılması lazımdır 
C)Zavodda təmirdə olan, müxtəlif səbəbdən nəqliyyat vasitəsini asanlıqla göstərilməli və həmin 
vasitələrin texniki iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması lazımdır 
D)Bütün iş yerlərindən tutmuş təsərrüfatın bütün tərəflərini əhatə etməli və göstəricilər üzrə 
normativlər işlənib hazırlanmalıdır 
E)İş yerlərinin material-texniki resurslarla təmin edilməli və hər bir material-texniki resurslarln 
istifadəsində qənaət prinsipi gözlənilməlidir. 
 
250.Kalkulyasiya  metodunda xərc  maddələləri üzrə məsrəfləri azaltmaq və iqtisadi 
səmərəliyi artırmaq məqsədilə nəyin minimuma endirilməsi çox vacibdir? 
  A)Vaxt         B)Texniki         C)Pul                   D)Vakansiya      E)Səmərəlilik 
 
251. Nəqliyyat vasitələrinin texniki qulluq və cari təmiri üzrə göstəricilərə aiddir: 
A)Burada qulluq və təmir ediləcək nəqliyyat vasitəsinin modeli, dövlət nömrəsi,aparılacaq 
nexniki qulluğun adı və həcmi, təmirin adı və həcmi texniki qulluq və təmirdə iştirak edən 
işçilərin sayı və onların adları, soyadları, dərəcələri 
B)İş yerlərinin material-texniki resurslarla təmin edilməsi məqsədilə adı və həcmi texniki qulluq 
və təmirdə iştirak edən işçilərin sayı və onların adları, soyadları, dərəcələrinin 
müəyyənləşdirilməsi 
C)Uçot göstəricilər sistemi ilə plan göstəricilər sistemi ilə plan göstəriciləri  sisteminin ölçü 
vahidlərinin uyğunlaşdırılması, onların adları, soyadları, dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi 
D)Zavodda təmirdə olan, müxtəlif səbəbdən nəqliyyat vasitəsini, onların adları, soyadları, 
dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi 
 asanlıqla göstərmək 
E)Bütün iş yerlərindən tutmuş təsərrüfatın bütün tərəflərini, onların adları, soyadları, 
dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi 
  
252. Əməyin texniki normalaşdırılmasının hansı növü  əmək məhsuldarlığını yüksətlmək 
üçün prioritetdir? 
A)Vaxt norması                                            B) Əsaslı vəsait qoyuluşu 
C)Kompleks nəqliyyat müəssisələri             D)Uzun müddətli kredit 
E)Elmi-tədqiqat 
 
253.Nəqliyyat müəssisələrinin təsərrüfat hesabının hansı növləri vardır? 
A)Tam təsərrüfat hesabı,natamam ,istehsaldaxili  təsərrüfat hesabı 
B)Müəssisədaxili təsərrüfat hesabı, sahədaxili təsərrüfat hesabı  
C)Tam təsərrüfat hesabı,  qeyri- müəyyən təsərrüfat hesabı 
D)Natamam təsərrüfat hesabı, sahədaxili təsərrüfat hesabı  
E)Müəssisədaxili təsərrüfat hesabı, sahədaxili təsərrüfat hesabı  



 
254.Əməyin texniki normalaşdırılmasının hansı metodu məlumatların müşahidə vasitəsilə 
toplanmasını nəzərdə tutur? 
A)Xronometraj       B)Əsas və köməkçi vaxt         C)Əməli vaxt         D)Nəzəri         E)Tələbat 
 
255 .Daşımanın maya dəyəri üzrə xərclər daşınan məhsulun həcmindən asılı olaraq hansı 
qruplara bölünür? 
A)Dəyişən xərclər, sabit xərclər.               
B)Dəyişən xərclər, dəyişməyən xərclər. 
C)Tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları, tarif ixtisas məlumat kitabları. 
D)Tarif maaşı, tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları. 
E)Xərc maddələri üzrə, xərc elementləri üzrə. 
 
256 .Əməyin  ödənişinin  tarif sisteminin əsas elementi hansıdır ? 
A)Tarif maaşı                                                   B)Əsas istehsal fondu             
C)Dövriyyə fondları                                          D)Mərkəzləşdirilmiş (inkişaf) fondu      
E)İxtisaslaşmış nəqliyyat müəssisələri. 
 
257. Əməli planlaşdırmanın natural göstəricilərinə aşağıdakılardan hansı aiddir? 
A)Daşımaların həcmi                             B)Yarışların düzgün təşkili      
C)Əməli idarə etmənin hərtərəfli təşkili              
D)Əməli planların ayrı-ayrı icraçılara vaxtında çatdırılması 
E)Əməli planların yerinə yetirilməsinə nəzarətin təşkili 
 
258.Daşımanın planlaşdırılmasında yükün daşıması  planı üzrə  vaxt itkisinə səbəb olan 
amillərdən biri hansı variantda göstərilməyib? 
A)İş yerlərinin material-texniki resurslarla təmin edilməsi 
B)Hərəkət sürətinin                                           C)Yol ayırıcılarının buraxma qabiliyyəti 
D)Küçə və yollarda hərəkət intensivliyi         E)Texniki nizamlama vasitələrinin tətbiqi 
 
259.Maddi  həvəsləndirmə fondları üzrə gəlirin  əsas mənbəyi nədir? 
A)Təsərrüfatın mənfəəti                                  B)Təsərrüfatın səmərəliliyi        
C)Təsərrüfatın sığortası                                  D)Əsas istehsal fondları           
E)Mənzil tikintisi fondu 
 
260 .Əsaslı vəsait qoyuluşu nədir? 
A)Əsas istehsal fondlarının yaranması, onların sadə və geniş təkrar istehsalı prosesi 
B)Sosial, texniki, psixoloji metodlara olan tələbatın düzgün planlaşdırılması 
C)Müxtəlif növ enerjilərə olan tələbatların düzgün müəyyən edilməsi 
D)Yükləmə-boşaltma işləri üçün lazım olan qaldırıcılar mexanizmlər nəzərə alınmaqla 
müəyyənləşdirilməsi 
E)Təsərrüfata lazım olan hər cür alət və cihazlara olan tələbatın müəyyən edilməsi 
 
261.iqtisadi həvəsləndirmə fondlarından hamısı verilib? 
A)Maddi həvəsləndirmə fondu, sosial-mədəni tədbirlər və mənzil tikintiləri fondu, istehsalın 
inkişafı fondu 
B)Maddi həvəsləndirmə fondu, sosial-mədəni tədbirlər və mənzil tikintiləri fondu 
C)Sosial-mədəni tədbirlər və mənzil tikintiləri fondu, istehsalın inkişafı fondu 
D)Maddi həvəsləndirmə fondu, istehsalın inkişafı fondu 
E)Maddi həvəsləndirmə fondu, təsərrüfatın siğortası fondu 
 
262 .Aşağıdakılardan hansı torpaq,tikili və avadanlıqların qiymətləndirmə metodudur? 



A)Bərpa dəyərinə görə                                  B)Norma və normativlərə görə 
C)Natural formada                                         D)Pul formasında 
E)Əməli formada  
 
263. Əmək haqqının tarif sisteminin elementlərinə hansılar aiddir? 
A)Tarif maaşı, tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları, tarif ixtisas məlumat kitabları 
B)Mərkəzləşdirilmiş (inkişaf) fondu, dövriyyə fondları 
C)Əsas istehsal fondu, dövriyyə fondları 
D)Tarif maaşı, tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları 
E)Tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları, tarif ixtisas məlumat kitabları 
 
264 .Əməli planlaşdırmanın yerinə yetirilməsini təmin edən amillər aiddir? 
A)Planların elmi cəhətdən düzgün əsaslandırılması, planların yerinə yetirilməsi üçün iş yerlərinin 
ən zəruri tələblərə cavab verməsi 
B)Sosial-mədəni tədbirlər və mənzil tikintiləri fondu, istehsalın inkişafı fondu, maddi 
həvəsləndirmə fondu 
C)Tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları, tarif ixtisas məlumat kitabları 
D)Sosial-mədəni tədbirlər və mənzil tikintiləri fondu, istehsalın inkişafı fondu 
E)Müəssisələrdən asılı olan amillər, müəssisələrdən asılı olmayan amillər 
 
265 Daşımaların planlaşdırılması nəqliyyatın hansı əsas istiqamətdə inkişaf etdirilməsini 
tələb edir? 
A)İntensiv və ekstensiv                                     B)Müəssisədaxili və müəssisəxarici 
C)İqtisadi və inzibati                                          D)İstehsal və istehlak 
E)Əməli və mühasibat 
 
266. Daşınan yükün həcmindən asılı olaraq dəyişən xərclər necə adlanır ?  
A)Dəyişən xərclər                                              B)Dəyişməyən xərclər            
C)Tarif maaşı                                                     D)Tarif cədvəlləri                
E)Tarif əmsalları 
 
267 .Daşımaların planlaşdırılması üzrə natural göstəricilərə aiddir? 
A)Daşımaların həcmi                                           
B)Yarışların düzgün təşkili      
C)Əməli idarə etmənin hərtərəfli təşkili              
D)Əməli planların ayrı-ayrı icraçılara vaxtında çatdırılması 
E)Əməli planların yerinə yetirilməsinə nəzarətin təşkili 
 
268. Əməli planlaşdırmaya təsir edən əsas faktor hansıdır? 
A)Planların elmi cəhətdən düzgün əsaslandırılması 
B)Dəyişən xərclər, dəyişməyən xərclər 
C)Tarif maaşı, tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları 
D)Maddi həvəsləndirmə fondu, sosial-mədəni tədbirlər və mənzil tikintiləri fondu, istehsalın 
inkişafı fondu 
E)Maddi həvəsləndirmə fondu, sosial-mədəni tədbirlər və mənzil tikintiləri fondu 
 
 
269. Daşımaların maya dəyəri üzrə xərc maddələrinin hesablanması  metodunun digər adı 
nədir? 
A)Daşımaların maya dəyərinin kalkulyasiyası         B)İstismar smetası 
C)Xərc elementləri üzrə                                           D)Layihə smetası 
E)Mükafatlı vaxtamuzd, sadə vaxtamuzd 



 
270. Əsaslı  vəsait qoyuluşunun  əsaslandırılması meyarı hansıdır ? 
A)İqtisadi         B)İnzibati           C)Texniki               D)Texnoloji          E)Sərfiyyat 
 
271.Müəssisənin təsərrüfat hesabının   iqtisadi meyarlar üzrə təsnifatına hansılar 
daxildir? 
A)Tam təsərrüfat hesabı,natamam ,istehsaldaxili  təsərrüfat hesabı 
B)Müəssisədaxili təsərrüfat hesabı, sahədaxili təsərrüfat hesabı  
C)Tam təsərrüfat hesabı,  qeyri- müəyyən təsərrüfat hesabı 
D)Natamam təsərrüfat hesabı, sahədaxili təsərrüfat hesabı  
E)Müəssisədaxili təsərrüfat hesabı, sahədaxili təsərrüfat hesabı  
 
272.Tikinti işlərinin həcmindən asılı olaraq  əsaslı vəsait qoyuluşunun həyata keçirilmə 
üsulu necə  adlanır? 
A)Podrat üsulu                                                      B)Təsərrüfat üsulu   
C)Bərpa dəyəri                                                      D)Tam dəyəri 
E)Balans dəyəri 
 
273. Kalkulyasiya metodu üzrə maya dəyərinə aid olan bütün xərclər neçə qrupa 
bölünür? 
A)2                  B)3                       C)4                           D)5                   E)6 
 
274. Fəhlə-qulluqçu heyətinin əmək haqqı əsas etibarı ilə hansı sistem ilə planlaşdırılır? 
A)Mükafatlı vaxtamuzd      B)İşəmuzd     C)Dövriyyə     D)Bərpa fondu      E)Balans fondu 
 
275.Əsaslı tikinti layihəsinin  əsaslandırılması üçün iqtisadi göstəricilərdən biri yazılıb? 
A)Xüsusi əsaslı vəsait qoyuluşu                  B)Kompleks nəqliyyat müəssisələri 
C)Ümumi nəqliyyat müəssisələri                  D)Tam bərpa üçün amortaziya ayırmaları 
E)Əsaslı vəsait qoyuluşu 
 
276. Maya dəyərinin kalkulyasiyası üzrə nəqliyyat  müəssisəsindən asılı olan amillərdən 
hamısı verilib? 
A)Texniki-texnoloji amillər, təşkilati amillər, iqtisadi amillər, sosial amillər. 
B)Müəssisələrdən asılı olan amillər, müəssisələrdən asılı olmayan amillər. 
C)Daşımaların maya dəyərinin kalkulyasiyası, istismar smetası. 
D)Tarif maaşı, tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları. 
E)Tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları, tarif ixtisas məlumat kitabları. 
 
277. İşçilərin əməyinin stimullaşdırılması hansı iqtisadi həvəsləndirmə fondu ilə həyata 
keçirilir?   
A)Maddi həvəsləndirmə fondu                   
B)Xərc maddələri üzrə, xərc elementləri üzrə         C)Dəyişən xərclər, dəyişməyən xərclər     
D) Dəyişən xərclər, sabit xərclər                         
E)Tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları, tarif ixtisas məlumat kitabları 
 
278. Nəqliyyatda  uçotun əsas prinsiplərinə hansılar aid deyil? 
A)Tarif cədvəlləri və ya tarif əmsalları, tarif ixtisas məlumat kitabları 
B)Uçotun obyektivliyi, dəqiqliyi                       C)Uçotun operativliyi 
D)Uçot və plan göstərcilərinin hesablanma qaydarının eyniliyi 
E)Uçot göstəricilər sistemi ilə plan göstəricilər sistemi ilə plan göstəriciləri  sisteminin ölçü 
vahidlərinin uyğunlaşdırılması 
 



279. Material -texniki təchizat planı nəyə əsasən tərtib edilir? 
A)Sərfiyyat normasına və ehtiyat normasına (cari və sığorta ehtiyatlarını nəzərə almaqla) habelə 
istehsal proqramına əsasən 
B)Əsas istehsal fondlarına əsasən                    C)Dövriyyə fondlarına əsasən   
D)Menecmentə olan tələbata əsaslanaraq        E)Texnologiyaya olan tələbata əsaslanaraq 
 
280. Tikintiyə əsaslı vəsait qoyuluşu zamanı  işi podrat üsulu ilə yetirmək üçün müəssisə 
hansı tikinti təşkilatlarının biri ilə müqavilə bağlayır? 
A)İxtisaslaşdırılmış                                                B)Ümumi     
C)Kompleks                                                           D)Balans   
E)Təmir 
  
 


