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Hörmətli  tələbələr  düzgün  cavab  A  variantıdır.
 

1. Təbiətdən istifadənin  iqtisadiyyatı elmi nəyi öyrənir. 
A)Təbii resurs potensialını B)Təbii şəraiti  C)Ərazi istehsal kompleksləri 
D)Təbii ərazi komplekslərini E)Təbii ehtiyatları 
2. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı elminin tədqiqat obyektlərinə aşağıdakılardan 
hansı aid deyildir. 
A)Sənaye obyektləri    B)Təbii resurs potensialı 
C)Təbiətlə cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsi D)Təbii ehtiyatların qiymətləndirilməsi 
E)Təbii şəraitin qiymətləndirilməsi 
3.Təbiətədən istifadənin iqtisadiyyatı elminin vəzifələrinə aşağıdakılardan hansı aid 
deyildir. 
A)Meşə emalının mərhələlərinin araşdırılması B)Təbiətdən səmərəli istifadə yolları  
C)Resursların kompleks istifadəsi                   D)İqtisadiyyatın ekolojiləşdirilməsi 
E)Təbiədən istifadənin regional idarəetmə orqanları yaradılması 
4. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı elmi hansı elmlə qarşılıqlı sıx əlaqədə deyildir. 
A)Tarix  B)Ekologiya  C)Coğrafiya  D)İqtisadiyyat  E)Biologiya 
5. Təbii resurs potensialının öyrənilməsi hansı elmin predmetinə daxildir? 
A)Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı B)Təbii resurs kompleksləri 
C)Ərazi istehsal kompleksləri  D)Təbii resurs potensialı 
E)Ərazi istehsal kompleksləri 
6. Təbiəti mühafizə problemləri hansı səviyyədə və kompleksdə həll olunur? 
A)Ekoloji-iqtisadi B)Təbii-ərazi  C)Təbii-texnogen 
D)İqtisadi rayon E)Kosmik-astronomik 
7. Aşağıdakılardan hansı təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı elminin tədqiqat 
obyektlərinə aid deyildir. 
A)Elektorenergetika sənayesi  B)Təbii şəraitin qiymətləndirilməsi 
C)Təbii ehtiyatların qiymətləndirilməsi D)Təbii resurs potensialı 
E)Təbiətlə cəmiyyətin vəhdətliliyi 
8. Mikrosəviyyədə təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı özündə hansı sahələri birləşdirir? 
A)Ekoloji xidmət,şöbə,sex B)Ekoloji lizinq,icarə C)Ekoloji maliyyələşmə 
D)İqlim,torpaq,bitki  E)Təbii resurslar 
9. Ətraf mühitə antropogen təsir necə baş verir? 
A)İnsanlar B)Heyvanlar  C)Quşlar D)Bitkilər E)Yadplanetlilər 
10. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı elminin tədqiqat istiqamətinə aiddir. 
A)Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsi B)Biosferin öyrənilməsi 
C)Atmosferin tədqiqi  D)Hidrosferin öyrənilməsi 
E)Təbii resursların həcmininin hesablanması 
11. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı elminin praktiki aspektlərinə aid deyil. 
A)Biosferin tədqiq edilməsi  B)Təbii şəraitin qiymətləndirilməsi 
C)Çirklənmə məsrəflərinin hesablanması 
D)Təbii resursların iqtisadi qiymətləndirilməsi 
E)Ekoloji proseslərə təsərrüfat mexanizmlərinin cəlbi 
12. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatının qlobal məqsədlərinə aiddir. 
A)Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə    B)Təbii resursların dövlət tənzimlənməsi 
C)Təbii resursların regional idarəetməsi D)Ekoloji monitorinq  E)Ekoloji lizinq 
13. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı hansı elmlər qrupuna aiddir? 
A)İqtisadiyyat  B)Humanitar  C)Dəqiq  D)Tarix və coğrafi  E) Müstəqil 
14. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatının tətbiq etdiyi tədqiqat üsullarına aid deyil? 
A)Elmilik  B)Dialektik balans C)Normatik,kartoqrafik 



D)İqtisadi–riyazi E)Sistem,statistik 
15. Hazırda təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatında hansı sistemlər nəzəriyyəsi geniş 
yayılmışdır? 
A)Ekoloji-iqtisadi  B)Siyasi-iqtisadi  C)Kartoqrafik  D)Metodoloji  E)Statistik 
16. Ekoloji-iqtisadi  məhdudiyyət hansıdır? 
A)İstismarın izn həddi  B)Tullantıların izn həddi  C)Hidrosferin çirklənmə indeksi 
D)Atmosferin çirklənmə indeksi    E)Konsentrasiyanın izn həddi 
17. Təbii ehtiyatların qiymətləndirilməsinin ən əsas üsulu hansıdır? 
A)Renta B)Kapital C)İcarə D)Məsrəf E)Gəlir 
18. Maddi nemətlər istehsalında iştirak etmir? 
A)Təbii şərait  B)Təbii ehtiyatlar C)Sənaye  D)Kənd təsərrüfatı  E)Hasilat sənayesi 
19. Təbii ehtiyatların həcminə nə təsir göstərir? 
A)İstehsalın inkişafı B)Ərazinin abadlaşması C)Elmin inkişafı  D)Relyef E)İqlim 
20. Təbii ehtiyatların qiymətləndirilməsinə aid deyildir? 
A)Həcmin müəyyən edilməsi B)Məsrəf üsulu 
C)Renta D)Balla qiymətləndirmə E)Alternativ dəyərlər. 
21. Təbii ehtiyatlarsız mümkün deyildir? 
A)İqtisadi rayonlaşma  B)İstehsalın təmərküzləşməsi 
C)İstehsalın kooperativləşməsi D)Maddi nemətlər istehsalı 
E)Ərazi istehsal kompleksləri 
22. İstehsalın inkişafına təsir edın amillərdən biridir 
A)Təbii ehtiyatlar B)Ərazinin abadlaşması C)Elmin inkişafı 
D)Relyef  E)İqlim 
23. Təbii ehtiyatların qiymətləndirilməsinə hansı  aid deyil? 
A)Elmin inkişafı  B)Renta  C)Məsrəf üsulu 
D)Alternativ dəyərlər E)Balla qiymətləndirmə 
24. Qraflar üsulu nədir? 
A)Təbii ehtiyatların qiymətləndirilməsi B)Ekoloji məsrəflərin həcmi 
C)Subyektiv qiymətləndirmə  D)İcarə haqqı 
E)Əvəzetmə effekti 
25. Təbii mühitə təsirin izn həddi norması (İHN) hansı sahələrə ayrılır ? 
A)Sahəvi və regional  B)Təsirli və təsirsiz  C)Baza və lokal 
D)Kimyəvi və fiziki  E)Maksimum və minimum 
26. Təbiətlə cəmiyyət arasında əlaqənin 1-ci mərhələsi hansıdır? 
A)Təbii ehtiyatların hasilatı   B)Təbii ehtiyatların emalı 
C)Əmək ehtiyatlarının mövcudluğu D)Çay şəbəkəsi 
E)İqlim göstəriciləri 
27. Davamlı inkişafın göstəricisi? 
A)Zəif və ciddi  B)Regional inkişaf  C)Lokal inkişaf 
D)Texnikanın tətbiqi E)Yeni texnologiyanın gətirilməsi 
28. Ekoloji-iqtisadi tələb nədir? 
A)Ekoloji həyatın mənəvi varlığı  B)Cəmiyyətlə təbiətin əlaqəsi 
C)İqtisadi reformalar D)İqtisadi  maraq E)Ziddiyyətli anlayış 
29. Konsentrasiyanın izn həddi bir birindən fərqlənir? 
A)Dənizdə və atmosferdə B)Torpaqların hamısında C)Bütün sularda 
D)Bütün şəhərlərdə  E)Ayrı-ayrı ölkələrdə 
30. Ekoloji məhdudiyyət nə üçün lazımdır? 
A)Təbii ehtiyatların  səmərəli istifadə və mühafizəsi B)Sənayenin inkişaf etdirilməsi 
C)İqtisadiyyatı inkişaf etdirmək üçün          D)Kənd təsərrüfatı üçün 
E)Torpağı genişləndirmək üçün 
31. Azərbaycan Respublikasında orta radiasiya fonu nə qədərdir? 
A)15-20 mkr/saat B)5-10 mkr/saat C)20-25 mkr/saat 
D)30-40 mkr/saat E)10 mkr/saat. 



32. Termik çirklənmə sularda neçə dərəcə ola bilər? 
A)5 S  B)8 S  C)6 S  D) 2 S  E)10 S 
33. Cəmiyyət istehsal üçün ilkin xammalı haradan götürür? 
A)Təbiətdən   B)Hidrosferdən C)Atmosferdən 
D)Elmin fəaliyyətindən E)Tədqiqatlardan 
34. Ekoloji-iqtisadi maraqlar hansı səbəbdən yaranır? 
A)Təbiətlə cəmiyyətin əlaqəsindən B)Təbii mühitin dəyişməsindən 
C)İstehsalın inkişafından   D)Cəmiyyətin vəziyyətindən 
E)Ekoloji tarazlığın pozulmasından 
35. Ətraf mühit nədir? 
A)Obyektə təsir edən mühit B)Sənaye qovşaqları və iqtisadi rayonlar 
C)Təbii  ərazi və istehsal ərazi kompleksləri D)Sənaye qovşaqları 
E)İqtisadi rayonlar 
36. Ekoloji iqtisadi sistemlərin hansı tərkib hissələri var? 
A)Təbii ərazi və ərazi istehsal kompleksləri B)Məhəlli ərazi istehsal kompleksləri 
C)Sənaye qovşaqları və iqtisadi rayonlar    D)Sənaye qovşaqları 
E)İqtisadi rayonlar 
37. Ekoloji norma nədir? 
A)Ətraf mühitin keyfiyyəti B)Suyun çirklənməsi  C)Atmosferin çirklənməsi 
D)Meşələrin çirklənməsi E)torpağın çirklənməsi 
38. Təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində ətraf mühit hansı təsirə məruz qalır? 
A)Fiziki ,kimyəvi bioloji və radioaktiv B)Radioaktiv  
C)Erroziya  D)Denudasion E)Biokimyəvi 
39. Ekoloji normalar lazımdır: 
A)İnsanların ekoloji təhlükəsizliyi üçün  B)Təbii ehtiyatların qorunması üçün 
C)Qoruqların yaradılması üçün  D)Su elektrik stansiyalarının tikintisi üçün 
E)Körpülərin tikintisi üçün 
40. Obyektə təsir edən mühit necə adlanır? 
A)Ətraf mühit  B)Sosial mühit C)Sənaye qovşaqları 
D)İqlim mühiti  E)infrastruktur 
41. Təbii ərazi kompleksləri və ərazi istehsal kompleksləri nədir? 
A)Ekoloji-iqtisadi sistemin tərkib hissələri B)Məhəlli ərazi istehsal kompleksləri 
C)Sənaye qovşaqları D)İqtisadi rayonlar E)Sistem funskional komplekslər 
42. İnsanların ekoloji təhlükəsizliyinə aid edilir? 
A)Ekoloji normativlər      B)Ekoloji təhlükəsizlik 
C)Texniki təhlükəsizlik   D)İqtisadi  təhlükəsizlik  E)Təbii mühitə təsir norması 
43. Sənaye tullantıları ilə torpaq,su və atmosferin çirklənməsi nə ilə nəticələnir? 
A)İstehsalın təbii mühitə təsiri ilə  B)ETT əhatəli olması ilə 
C)Milli maraqlar ilə D)Təbii sərvətlərlə E)İstehsalın 
44. Cəmiyyətin inkişafının mühüm göstəricilərindən biridir? 
A)Ekoloji-iqtisadi maraqlar  B)İqtisadi tələbat 
C)Maksimum istehsal D)Texnogen təsir E)osial-iqtisadi göstərici  
45.Atmosfer və hidrosferin çirklənmə indeksi neçə ekoloji –iqtisadi göstəricidən 
asılıdır? 
A)5  B)3  C)6  D)2  E)8 
46. Təbii ehtiyatlar  bu istehsal sferasında iştirak edir? 
A)Maddi nemətlər istehsalı   B)Sosial sahələr  C)Emal sahəsinin dərinləşməsi 
D)İstehsalın təmərküzləşməsi E)İstehsalın kooperasiyası 
46. Maddi nemətlər istehsalında iştirak edir? 
A)Təbii ehtiyatlar  B)İqlim  C)Relyef  D)Havanın rütubəti  E)Atmosfer təzyiqi 
47. Təbii ehtiyatların iqtisadi qiymətləndirilməsi nədir? 
A)Təsərrüfat əhəmiyyətinin pulla ifadəsi  B)Dövlət tərəfindən tənzimlənmə  
C)Ümumi iqtisadi qiymətləndirmə  D)İnsanların maddi xidmətlərlə təmini 



E)Elmi əsaslarla yerinə yetirilmə 
48. İstehsalın yerdəyişməsinə təsir edən amildir? 
A)Relyef  B)İqlim  C)Atmosfer təzyiqi  D)Havanın rütubəti  E)Maddi nemətlər 
49. Təbii ehtiyatların istismarı nədən  asılıdır ? 
A)İstehsalın inkişafından  B)Kooperasiyadan  C)Dünya okeanı səviyyəsindən 
D)Təmərküzləşmədən      E)Kənd təsərrüfatının inkişafından 
50. Alternativ dəyərlər nədir? 
A)Təbii ehtiyatların qiymətləndirilməsi B)Çirklənmə dərəcəsinin hesablanması 
C)keyfiyyətin həcm üsulu  D)Qraflar üsulu E)Həcm üsulu 
51. Keyfiyyət normativi nədir? 
A)Təbiətə təsirin icazə verilən norması B)Məhsulun keyfiyyəti 
C)Təbiətin çirklənmə norması  D)Ekoloji təhlükəsizlik  E)Çirklənmə norması 
52. Təbii ehtiyataların geoloji qiymətləndirilməsinə bu kateqoriyalar aiddir? 
A)A,B,C B)J,D,E C)N,L,M D)İ,B,J E)N,B,A 
53. Təbii resurs anlayışına aiddir? 
A)İnsanların istifadə etdiyi ehtiyatlar B)Əmək ehtiyatları 
C)Faydalı qazıntılar D)Müxtəlif texnoloji avadanlıqlar  E)Sənaye müəssisələri 
54. İstehsalın yerləşməsinə təsir edən amildir? 
A)Təbii şərait  B)İstehsalın təmərküzləşməsi C)Kooperativləşmə 
D)Sistemləşmə E)Elmin inkişafı 
55. Təbii mühitin keyfiyyəti nədir? 
A)Yaşayışın təmin edici səviyyəsi B)Təbii mühitin sağlamlığı 
C)Təbii resursların zənginliyi   D)Ekoloji-iqtisadi səviyyə   E)Mühitin təmizliyi 
56. Çirklənmədən dəyən zərər bu üsulla hesablanır? 
A)Birbaşa B)Dolayı C)Genetik D)Laboratoriya E)Təcrübə 
57. Təsərrüfata dəyən zərər necə hesablanır? 
A)Təsərrüfat  sahələrinə dəyən zərərlərin cəmi 
B)Sənaye və kənd təsərrüfatına dəyən zərərlərin cəmi 
C)Sənayeyə dəyən zərər 
D)Nəqliyyata dəyən zərər 
E)Kənd təsərrüfatına dəyən zərər 
58. Torpağın dövriyyədən çıxmasından dəyən zərər asılı deyil? 
A)Torpağın münbitliyindən  B)Su sərfindən  
C)Çirkab suların həcmindən D)Yağıntıların tərkibindən 
E)Suyun kimyəvi tərkibindən 
59. Ekoloji qiymətləndirmənin şərtlərindən biridir? 
A)Layihə sonu qərarlar  B)İşin yerinə yetirilmı vaxtı 
C)Layihənin növü və miqyası D)Qiymətləndirmənin vacibliyi 
E)Məlumatların toplanması 
60. Ekoloji qiymətləndirmədə iştirak edən tərəflərdən biridir? 
A)İctimaiyyət   B)Müəssisələr C)Hüquqi şəxslər 
D)Dünya təşkilatları  E)Hakimlər 
61. Çirklənmədən dəyən zərər necə hesablanır? 
A)Empirik B)Dolayı C)Tropik D)İqlim E)Təcrübi 
62. Ekoloji qiymətləndirmənin effektli olması üçün nə vacibdir? 
A)Alternativ variantın olması B)Tədqiqatların aparılması 
C)Müəssisə rəhbərliyinin rəyi D)Əhalinin rəyi 
E)Dövlətin qanunları 
63. Təbii resursların ekoloji-iqtisadi qiymətləndirilməsi nə üçün aparılır? 
A)İqtisadi maraqlar   B)Vəziyyətin proqnozlaşdırılması 
C)Fəaliyyətin maliyyələşməsi D)Vəziyyətin aktuallığı 
E)Qiymətləndirilmə aparılmır 
64. Təbii ehtiyat və şəraitin iqtisadi qiymətləndirilməsinə nə aiddir? 



A)Subyektiv qiymətləndirmə B)Dəyər qiymətləri 
C)Ehtiyat qiymətləri   D)Aktual qiymətləndirmə 
E)Ödəniş qiymətləndirməsi 
65. Çirklənməyə görə ödənişlərin həcmi nədən asılıdır? 
A)Zərərli maddələrin nisbi təhlükə əmsalından  B)Təbii mühafizə xərclərindən 
C)Mühitin ekoloji vəziyyətindən    D)Tullantıların izin həddindən 
E)Konsentrasiyanın izin həddindən 
66. Təbii resurslardan istifadəyə görə ödənişə aid deyil? 
A)Tullantıların həcminə görə ödəniş B)Sudan istifadəyə görə ödəniş  
C)Torpaqdan istifadəyə görə vergi D)Meşə gəlirləri 
E)yerin təkindən istifadəyə görə 
67. Torpağın çirklənməsinə görə ödənişin həcmi asılı  deyil? 
A)Müəssisələrin büdcəsi B)Tullantıların həcmi 
C)Tullantıların tərkibi  D)Regionların ekoloji vəziyyəti  
E)Tullantıların nisbi təhlükə əmsalı 
68. Təbii resurslardan istifadəyə görə ödənişin növlərindən  deyil? 
A)Atmosferin çirklənməsinə görə ödənişlər 
B)Mineral-xammal bazasının bərpasına görə ödənişlər 
C)Sənaye müəssisələri tərəfindən sudan istifadəyə görə ödənişlər 
D)Meşə gəlirləri 
E)Yerin təkindən istifadəyə görə ödəniş 
69. Sudan istifadəyə görə ödəniş formalarından deyil? 
A)Sudan istifadə həcminə görə vergilər 
B)Su vergisi 
C)Su obyektlərinin mühafizəsi və bərpasına görə ödəniş 
D)Sudan istifadəyə  görə lisenziya haqları 
E)Doğru cavab yoxdur 
70. Zərərli maddələrin nisbi təhlükə əmsalı nədən asılıdır? 
A)Çirklənməyə görə ödənişlərin həcmindən B)Təbii mühafizə xərclərindən 
C)Mühitin ekoloji vəziyyətindən   D)Tullantıların izin həddindən 
E)Konsentrasiyanın izin həddindən  
71. Müəssisələrin büdcəsi ilə torpağın çirklənməsi arasında asılı qeyri müəyyəndir? 
A)Ödənişin həcmi B)Tullantıların həcmi C)Tullantıların tərkibi 
D)Tullantıların nisbi təhlükə əmsalından  E)Doğru cavab yoxdur 
72. Aşağıdakılardan təbii ehtiyatllardan istifadəyə görə ödənişin üsullarına aid olmayan 
hansıdır? 
A)Axtarışlar B)Məsrəf   C)Renta  D)Təkrar istehsal və bərpa   E)Heç biri 
73. Çirklənməyə görə ödənişlərin hesablanması metodikasına aid deyil? 
A)İstifadə miqyasına görə   B)Tədbirlərin stimullaşdırılması 
C)Ödənişin inqrediyentə görə təyini D)Vahid metodun tətbiqi 
E)Regional xüsusiyyətlər 
74. Ətraf mühitin çirklənməsinə görə ödənişlərin perspektivlərinə aiddir ? 
A)Hərbi əməliyyatlar   B)Tullanılan izin həddi    C)Ödənişin indeksasiyası 
D)Köçürülmə ödənişləri    E)Bazar mexanizmlərinin tətbiqi 
75. Təbii resurslardan istifadəyə görə ödənişin növünə daxildir? 
A)Meşə gəlirləri  B)Ağac emalı  C)Bitkilərin müxtəlifliyi 
D)İqlim göstəriciləri   E)Potensial ehtiyatlar 
76. Çirklənməyə görə ödənişlərin həcminə nə təsir göstərir? 
A)Tullantıların həcmi   B)Tullantıların izin həddi  C)Fəal çirklənmə zolaqları 
D)Təbii mühafizə xərcləri   E)Konsentrasiyanın izin həddi 
77. Atmosferin çirklənməsinə görə ödənişlərin həcmi asılı  deyil? 
A)Müəssisənin ekoloji xərclərindən B)Tullantıların həcmindən  
C)Tullantıların tərkibindən      D)İnqredientlərin nisbi təhlükə əmsalından 



E)Radionların ekoloji vəziyyətindən 
78. Təbiətdən istifadənin ödənişliyinin məqsədi? 
A)Təbii resurslardan səmərəli istifadə etmək     B)Təbiətdən istifadəni tənzimləmək 
C)Təbiətdən istifadə tədbirlərini proqnozlaşdırmaq  D)Doğru cavab yoxdur 
E)Təbiətdən istifadəni stimullaşdırmaq 
79. Tullantıların həcmi nəyə təsir göstərir? 
A)Ödənişin həcminə     B)Tullantıların izin həddi  C)Təbii mühafizə xərcləri 
D)Fəal çirklənmə zolaqları  E)Konsentrasiyanın izin həddi 
80. Təbii resurslardan səmərəli istifadənin əsas məqsədi nədir? 
A)Təbiətədn istifadənin ödənişliliyini müəyyənləşdirmək 
B)Təbiətdən istifadəni tənzimləmək 
C)Təbiətdən istifadə tədbirlərini proqnozlaşdırmaq 
D)Təbiətdən istifadəni stimullaşdırmaq 
E)Doğru cavab yoxdur 
81. Ətraf mühitin çirklənməsinə görə  normaların tətbiqi  ödənişlərin hesablanma 
metodikasının hansı prinsipinə aiddir? 
A)Heç bir prinsipə aid deyil  B)Dialektik balans  C)Normatik,kartoqrafik 
D)İqtisadi–riyazi  E)Sistem,statistik. 
82. Ətraf mühitin monitorinqi nədir ? 
A)Ətraf mühitin hazırki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və onun dəyişməsi istiqamətinin 
proqnozlaşdırılması 
B)Ətraf mühitin qısamüddətli müşahidə sistemidir 
C)Ətraf mühitin dəyişilməsi istiqamətinin planlaşdırılması və proqnozlaşdırılmasıdır 
D)Demoqrafik proseslərə nəzarət sistemidir 
E)Ətraf mühitin hal-hazırki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi mexanizmlərindən biridir 
83. Ekoloji monitorinqin vəzifələrinə  aid deyil? 
A)Sənayenin inkişafına nəzarət  B)Təbii mühtinin fiziki halının qiymətlənmdirilməsi 
C)Antropogen təsirlərin qiymətləndirilməsi 
D)Antropogen  təsir mənbələrinə nəzarət 
E)Antropogen amilin təsirindən ətraf mühitdə yaranan dəyişikliklərə 
84. Monitorinqin obyekti dedikdə aşağıdakılardan hansılar nəzərdə tutulur? 
A)Atmosfer,yerüstü sular   B)Ümumi nəzarət  C)Monitorinqin qiymətləndirilməsi 
D)Baza monitorinqi  E)Lokal monitorinq 
85. Milli monitorinq sistemi dedikdə nə başa düşülür? 
A)Ölkə miqyasında aparılan monitorinq  B)Şəhərdaxili aparılan monitorinq 
C)Bir neçə ölkədə aparılan monitorinq    D)Materikdə aparılan monitorinq 
E)Beynəlxalq miqyasda aparılan monitorinq 
86. Ekoloji ekspertiza nədir? 
A)Siyasi və hüquqi xarakterli tədbirlər sistemi B)İqtisadi xarakterli tədbirlər sistemi 
C)Siyasi və iqtisadi xarakterli tədbirlər sistemi 
D)Hüquqi və mənəvi xarakterli tədbirlər sistemi 
E)İqtisadi və hüquqi xarakterli tədbirlər sistemi 
87. Ekoloji ekspertiza hansı hallarda həyata keçirilə bilər? 
A)Təsərrüfat layihələri reallaşdırılmazdan əvvəl 
B)Milli valyuta dəyərini itirdikdə C)Ekoloji fəlakət baş verdikdə  
D)İqtisadiyyatda böhran baş verdikdə  E)Struktur dəyişiklikləri həyata keçirildikdə 
88. Monitorinqin təsir amili dedikdə nə başa düşülür? 
A)Müxtəlif çirkləndirici ,fiziki və kimyəvi təsir amilləri  
B)Müxtəlif çirkləndirici maddələr   C)Təbii təsir amilləri 
D)Fiziki təsir amilləri   E)Heç biri  
89. Aşağıdakı cavablardan hansı doğrudur? 
A)Ekoloji monitorinq sistemi konkret mənbələrin  təbiətə təsiri ilə məşğul olur  
B)Yalnız kimyəvi çikrləndiricilərin təsiri ilə məşğul olur 



C)Təbii çirkləndirici mənbələrin təsiri ilə məşğul olur 
D)İnsan orqanizmində gedən proseslərə nəzarət ilə məşğul olur 
E)Cavabların hamısı doğrudur 
90. Ekoloji  monitorinqin əsas prinsipləri hansılardır? 
A)Təhlükəsizlik,aşkarlıq,müstəqillik,komplekslilik 
B)Müstəqillik,aşakarlıq ,enerjiyə qənaət,risklilik  
C)Peşəkarlıq,müstəqillik,aşkarlıq,enerjiyə qənaət 
D)Peşəkarlıq,imperativlik,aşkarlıq, səmərəlilik 
E)Sistemlilik,statistiklilik,imperativlik,aşkarlıq 
91. Auditor xidməti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt qəbul 
olunmuşdur? 
A)1994 B)1998 C)1999 D)2000 E)2005 
92. Ekoloji audit neçə mərhələdə aparılır ? 
A)5  B)4  C)6  D)3  E)2 
93. Aşağıdakılardan hansı düzgün cavabdır? 
A)Ekoloji auditor mövcud qanunvericiliyə əsasən ekoloji auditor fəaliyyəti göstərmək hüququna 
malik hüquqi və ya fiziki şəxsdir 
B)Ekoloji auditor ekoloji sahibkarlıqla məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxsdir 
C)Ekoloji auditor ekoloji bazarı tənzimləyən hüquqi və ya fiziki şəxsdir 
D)Ekoloji auditor ekoloji prosesi idarə edən fiziki və ya hüquqi şəxsdir 
E)Ekoloji auditor ekoloji monitorinqi həyata keçirən fiziki və ya hüquqi şəxsdir 
94. Ekoloji auditorun vəzifələrinə  aid deyil? 
A)Nəzarət obyekti üçün informasiya modelinin seçilməsi 
B)Müəssisədə vəziyyətin təhlili 
C)Dəyən zərərin aradan qaldırılması üçün təkliflərin hazırlanması 
D)Ətraf mühitə səmərəli təsir etmək üçün təklif və tövsiyələrin verilməsi 
E)Audit keçirən müəssisə və regionda istifadə olunan təhlükəli predmetlərdən istifadənin 
azaldılması 
95. Ekoloji audit hansı sahələrdə aparılmır? 
A)Sosial müdafiə təşkilatları  B)Dövlət idarələri  
C)Transmilli korporasiyalar    D)Regionlar    E)Bələdiyyələr 
96. Azərbaycan Respublikasında” Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı” 
neçənci ildən həyata keçirilir? 
A)1998 B)1997 C)1999 D)1996 E)1995 
97. Ekoloji-iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılmasında ən səmərəli üsul hansıdır? 
A)Qraflar nəzəriyyəsi   B)Proqram məqsəd   C)Ekspert qiymətləndirilməsi 
D)Anket sorğuları  E)Genetik–normativ üsullar 
98. Təbiətdən istifadə problemlərinin həlli hansı halda səmərəli ola bilər? 
A)Regional yanaşma tətbiq etdikdə B)Maliyyə vəsaitinin həcmini artırdıqda 
C)Yeni texnologiya tətbiq etdikdə  D)Təbii ehtiyatlardan istifadə etmədikdə  
E)Qlobal ekoloji problemləri həll etdikdə 
99. Aşağıdakılardan hansı təbiətdən istifadəyə görə  kompleks icazəyə  aid deyil? 
A)Təhlükəsiz xidmət və məhsullar  B)Ətraf mühitin çirklənməsinə görə ödəniş 
C)Cərimə və sanksiyaların tətbiqi miqdarı D)Təsərrüfat və digər fəaliyyətə tələblər 
E)Təbii ehtiyatların saxlanmasının təşkili 
100. Regional təsirlərlə təbiətdə baş verən hallarla hansı ekoloji monitorinq növü 
məşğul olur? 
A)Baza B)lokal C)Milli  D)Dünyəvi E)Qlobal 
101. Ətraf mühitə təsir edən fiziki proseslərə nəzarətdir? 
A)Fiziki monitorinq  B)Bioloji monitorinq  C)Kimyəvi monitorinq 
D)Coğrafi monitorinq E)Lokal monitoriqn 
102. İqtisadi xarakterli ekoloji  tədbirlər sistemi nədir? 
A)Ekoloji ekspertiza   B)Siyasi ekspertiza 



C)Normatik,kartoqrafik  D)İqtisadi –riyazi  E)Sistem,statistik. 
103. Ekoloji ekspertiza mexanizmineçə elementlə səciyyələnir? 
A)3  B)2  C)5  D)10  E)6 
104. Monitorinq nələri öyrənir? 
A)Ətraf mühitin hərtərəfli analizini B)Potensial ehtiyatları 
C)İqlim göstəricilərini  D)Əhalinin yerdəyişməsini  E)Maliyyə və vergi sistemini 
105. Sel, vulkan, zəlzələ və.s hansı monitorinq sisteminə aid edilir? 
A)Fiziki B)Kimyəvi C)Məsafə D)Bioloji E)Lokal 
106. Müəssisəsnin ekoloji pasportu hansı müddətə tərtib olunur? 
A)1 il  B)2 il  C)3 il  D)5 il  E)müddətsizdir 
107. Müəssisənin ekoloji pasportu özündə nəyi əks etdirir? 
A)Mühafizə tədbirlərinin vaxtı,xərcləri B)Mühafizə üçün işçi qüvvəsinin müəyyənliyi 
C)Təbii resursların istehlakı D)Təbii resursların müxtəlifliyi  E)Ekoloji pasport olmur 
108. Regional ekoloji monitorinq sistemi nəyi nəzərdə tutur? 
A)Hər hansı bir region daxilində monitorinq 
B)Hər hansı bir ölkə daxilində monitorinq 
C)Hər hansı şəhər daxilində monitorinq 
D)İnzibati rayon daxilində monitorinq 
E)Dünyada baş verən proseslərə nəzarət 
109. Ekoloji audit sisteminin yaradılmasında iştirak etmir? 
A)Təhsil müəssisələri  B)Kommersiya bankları C)Yerli hakimiyyət orqanları 
D)Ekoloji fondlar    E)Ekoloji banklar 
110. Ekoloji proqnozlaşdırma nədir? 
A)Təbii resurs potensialının və təbii ehtiyatlara tələbatın qabaqcadan müəyyənləşdirilməsi 
B)Təbii ehtiyatların mövcud həcminin normativlər əsasında qiymətləndirilməsi 
C)Ekoloji siyasətin qabaqcadan işlənib hazırlanması 
D)Təbii ehtiyatlardan istifadənin idarə olunması 
E)Hava proqnozunun əvvəlcədən işlənilib hazırlanması 
111. Müəssisələrin ekoloji pasportu nədir? 
A)Müəssisə ilə ətraf mühit arasında qarşılıqlı əlaqə və təsirin xüsusiyyətlərini əks etdirən 
sənəd 
B)Təsərrüfat və digər fəaliyyətlərə icazə verilən ekoloji tələblər  
C)Ətraf mühitin çirklənməsinə görə ödənişlərin miqdarı haqqında sənəd 
D)Cərimə sanksiyalarının şərtləri haqqında sənəd 
E)Tullantıların, çirklənmələrin izn hədləri haqqında sənəd 
112. Monitorinq sözünün mənası nədir? 
A)Nəzər salmaq  B)Öyrənmək  C)Uzlaşdırmaq 
D)Çirklənməni azaltmaq E)Antorpogen təsir 
113. Tərəfləri qarşılıqlı qaneedici qərarlar qəbul etməyə yönəlmiş məsləhətləşmələr 
monitorinqin hansı növünə aiddir? 
A)Kompleks  B)Fiziki C)Normatik  D)Bioloji E)Statistik 
114. Dövlətin əsas ekoloji funskiyalarına aiddir? 
A)Təsərrüfat fəaliyyətinin ekoloji ekspertizası B)Ekoloji təhsilin bir formasıdır 
C)Ekoloji maarifləndirmə vasitəsidir D)Demoqrafik siyasətin tərkib hissəsidir 
E)İqtisadi siyasətin əsasıdır 
115. Təbii resurs potensialının və ona tələbatın dəyişilməsinin qabaqcadan 
müəyyənləşdirilməsi nədir? 
A)Ekoloji proqnozlaşma  B)Ekoloji audit C)Ekoloji ekspertiza 
D)Antropogen monitorinq  E)Fiziki monitorinq 
116. Müstəqillik prisnipi ekoloji fəaliyyətin hansı sahəsinə  aiddir? 
A)Ekoloji ekspertiza  B)Ekoloji tənzimləmə C)Ekoloji audit 
D)Ekoloji maraq  E)Ekoloji audit 
117. Ekoloji risk konsepsiyası nədir? 



A)İnsanlara mənfi təsirin minimuma endirilməsi 
B)İnsanlara təsir edən amillərin öyrənilməsi 
C)Layihələrin vaxtında hazırlanması 
D)Tullantıların izn həddinin müəyyən edilməsi 
E)Müsbət konsepsiya yoxdur 
118. Ekoloji auditorun xidməti hansı sahələrə ayrılır? 
A)Müqavilə tələb edən və etməyən B)İstehsalın səmərəli təşkili 
C)Audit siyasətinin öyərnilməsi  D)İlkin və yekun xidmətlər 
E)Müəssisənin vəziyyətinin təhlili 
119. Aşağıdakılardan hansı ekoloji auditə  aid deyil? 
A)Audit aparan qrupun formalaşması B)Sifarişçi ilə müqavilə bağlanması 
C)İstehsal sahələrinin təşkil olunması D)Ekoloji auditin vaxtının təyin olunması 
E)Ekoloji auditin məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi 
120. Uzunmüddətli proqnoz və planlaşdırma necə səciyyələnir? 
A)Strateji B)Siyasi C)İqtisadi D)Elmi-tədqiqat E)Sistem- statistik 
121. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatının  hüquqi metodlarına aid deyil? 
A)Fəal təsərrüfat bölgüsü B)Məcburi göstəriş  C)Təqdimat 
D)İcarə   E)Özünüidarənin məhdudlaşdırılması 
122. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatının  hüquqi metodlarına aiddir? 
A)İmperativ  B)Ərazi sahə quruluşu  C)Ödənişlilik 
D)Komplekslilik E)Nəzarət 
123. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatının  tənzimləyici prinsiplərinə  aid deyil? 
A)Ödənişlilik  B)Qanunçuluq C)Öncüllük 
D)Planlaşdırma E)Uyğunluq 
124. Ətraf mühtin mühafizəsinin   iqtisadi metodlarına aiddir? 
A)Subsidiyalar və limitlər  B)Komplekslilik və qanunçuluq 
C)Plan və proqnozlaşdırma  D)İnformativ və inzibati  E)hüquqi və qanunçuluq 
125. Təbiətdən istifadənin  ekoloji tənzimlənməsində iqtisadi mexanizmlər ilk növbədə 
nələrə qiymət qoyulması ilə bağlıdır? 
A)Təbii ehtiyatlara B)Əmək ehtiyatlarına C)İstehsal sahələrinə 
D)İqlim şəraitinə E)Təbii şəraitə  
126. Ətraf mühitin tənzimlənməsinin   iqtisadi  metodlarına aiddir? 
A)Limiltər sistemi  B)Maliyyə sistemi C)Kreditlər 
D)Çirklənmə sistemi    E)Dövlətlər arasında müqavilə 
127. Təbii mühit hansı funskiyanı yerinə yetirir? 
A)İstehsalın maddi faktoru  B)Əhalinin maddi problemi 
C)Texnoloji istiqaməti D)Maarifləndirmə E)Təbii şərait faktoru 
128. Aşağıdakılardan hansı təbiəti mühafizə tədbirlərinə yönəldilən vəsaitin əsas 
mənbəyi hesab edilir? 
A)Dövlət büdcəsi B)Yerli büdcələr C)Kommersiya bankları 
D)Nazirlik və komitə vəsaitləri E)Müəssisələrin öz vəsaitləri 
129. İnkişaf etmiş ölkələrdə ümumi milli məhsulun (ÜMM) neçə faizi təbiəti mühafizə 
tədbirlərinə yönəldilir? 
A)3  B)2  C)4  D)6  E)1,5 
130. Ətraf mühitin mühafizəsi ictimai fondun maliyyələşmə mənbəyi hansıdır? 
A)Əhalinin vəsaiti B)Dövlət büdcəsi C)Kommersiya bankı 
D)Dünya bankı  E)Vergilər 
131. Azərbaycanda ekoloji fond nə vaxt yaradılmışdır? 
A)1990 B)1989 C)1991 D)1995 E)2000  
132. Müəssisələrin ekoloji fondlarının vəsaitləri hansı istiqamətlərdə xərclənmir ? 
A)Su mənbələrinin bioloji resurslarının artırılmasına 
B)Kompensasiya hesablaşmasının aparılmasına 
C)Bankda depozit hesabda saxlanmasına 



D)Təbiəti mühafizə işlərinə 
E)Texnoloji rekonstruksiyanın maliyyələşməsinə 
133. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı üzrə proqramların maliyyələşməsində hansı 
vəsait mənbə rolunu oynamır? 
A)Əhalinin gəlirləri və təqaüdlər  B)Müxtəlif səviyyəli büdcələr 
C)Müəssisə və şirkətlərin vəsaiti  D)Büdcədənkənar fondların vəsaiti 
E)Sığorta fondlarının vəsaiti 
134. Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsinin   hüquqi üsullarına  aiddir? 
A)İmperativ  B)Ərazi sahə quruluşu  C)Ödənişlilik 
D)Komplekslilik E)Nəzarət 
135. Ətraf mühitin çirklənməsinə görə xərclərin ekoloji fondların ümumi xərclərində 
çəkisi nə qədərdir? 
A)80-85 B)50-55 C)10-12 D)40-45 E)20-30 
136. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatının  tənzimləyici  metodları içərisində daha çox 
hansı tətbiq   olunur? 
A)Birbaşa B)Daimi C)Müvəqqəti  D)Xüsusi E)Bioloji 
137. Ekolji menecmentə aiddir? 
A)Strateji menecment B)Təbii menecment 
C)Dəyişən menecment D)Adi menecment  E)Xüsusi menecment 
138. Ekoloji menecmentin neçə funksiyası vardır? 
A)3  B)2  C)5  D)7  E)8 
139. Təbiətdən istifadənin idarə edilməsinin  üsullarına aiddir? 
A)Qeyri-fiskal B)İqtisadi C)İnzibati D)Ekoloji-normativ E)Nəzarət 
140. Subsidya  nədir? 
A)Dövlət tərəfindən maddi yardım  B)Güzəştlər 
C)Kredit  D)Xüsusi vəsait  E)Bank yatırımları 
141. Ekoloji ssudalar nə üçün verilir ? 
A)Təbiəti mühafizə  B)Biznes qurmaq  C)Monitorinq keçirtmək 
D)Bank faizləri E)Verilmir 
142. Təbiətdən istifadəyə görə lisenziyaların verilməsinə aiddir? 
A)Xüsusi icazə sənədləri     B)Dövlət yardımı    C)Könüllü yardım 
D)Təbiəti mühafizə vəsaiti   E)Biosferin qorunması 
143. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatının  mexanizmlərinə daxil deyil ? 
A)Təbii ehtiyatlardan istifadə hüququ  B)Ətraf mühitin çirklənməsinə görə ödəniş   
C)Ekoloji fondlar   D)Ekoloji proqramlar  E)Ekoloji siğorta 
144. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatının  iqtisadi mexanizmlərinə  aiddir? 
A)Təbii ehtiyatlar bazarının yaradılması  B)Texnoloji bazarın yaradılması  
C)İqtisadi istiqamətin formalaşması  D)Ekoloji maariflənmə  E)Ekoloji mədəniyyət 
145. Təbiəti mühafizə  tədbirlərinin əsas mənbəyi hansıdır ? 
A)Dövlət büdcəsi B)Köçürülmüş vəsaitlər C)Şəxsi vəsaitlər D)Banklar E)Kreditlər 
146. Azərbaycanda neçənci ildə ekoloji fond yaradılmışdır? 
A)1990 B)1995 C)2000 D)2003 E)2005 
147. Müəssisənin ekoloji fondları harada toplanır? 
A)Bankda xüsusi hesab kimi  B)Faizli əmanət kimi  C)Siğorta tarifləri 
D)Xidmət bazasının vəsaiti    E)Belə mənbə yoxdur 
148. Ekoloji menecment nədir ? 
A)Təbii resurslardan istifadədə ekoloji-iqtisadi problemlərin idarə olunması 
B)Cəmiyyətin idarə olunmasının xüsusi bir sahəsi 
C)Təbiətdən istifadə tədbirlərinin uçotu və nəzarəti 
D)Faydalı qazıntıların hasilatı ,emalı və istifadəsi 
E)Təsərrüfatın inkişafı və planlaşdırılmasının təmin edilməsi 
149. Təbiəti mühafizə tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi hansı vəsaitin hesabınadır ? 
A)Büdcədənkənar fondlar B)Cərimələr C)Müxtəlif tədbirlər 



D)Yerli büdcələr  E)Vəsait ayrılmır 
150. Ekoloji fondun neçə faizi yerli əhəmiyyətli təbiəti mühafizə tədbirlərinə yönəlidilir? 
A)60 B)40 C)20 D)10-15 E)15-20 
151. Bazar tədqiqatlarında istifadə olunan informasiya növləri? 
A)Ümumi ,xüsusi və informasiya B)Müəssisə,firma və təşkilat  
C)Sahə,birlik və və kommersiya D)İqtisadi ,hüquqi və xüsusi 
E)Doğru cavab yoxdur 
152. Ekoloji biznesə aiddir? 
A)Ekoloji sahibkarlıq  B)Ekoloji marketinq C)İdarəetmə 
D)Ekoloji lizinq  E)Ekoloji menecment 
153. Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsi  fəaliyyətini   həyata keçirən başlıca   inzibati 
orqanlara  aiddir? 
A)Ekologiya və təbii sərvətlər nazirliyiB)Ədliyyə nazirliyi 
C)Fövqəladə hallar nazilriyi D)Gömrük komitəsi E)Hesablama palatası 
154. Təbiətdən istifadənin regional problemləri üçün bu cəhət səciyyəvidir? 
A)Yüksək kapital tutumu B)Kompleks maliyyələşmə C)Proqnozlaşdırma 
D)Kəmiyyət problemləri E)Varinatın seçilməyi 
155. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatının  hüquqi metodlarına aiddir? 
A)İmperativ B)Ərazi sahə quruluşu C)Ödənişlilik D)Komplekslilik E)Nəzarət 
156. Ekoloji siğortanın prinsiplərinə  aiddir? 
A)Üçüncü tərəfə dəyən zərərin maksimum ödənilməsi 
B)İki tərəfin müqaviləsinin pozulması  C)Əmlakın siğortalanması və təminatı 
D)Siğorta şirkətinin məsuliyyəti  E)Siğorta haqqının hissə hissə ödənilməsi 
157. Ekoloji siğorta ödənişləri hansı yolla hesablanır? 
A)Müəssisənin dövriyyəsinin tarif əmsalına hasili ilə  
B)Tarif əmsalının illik miqdarı ilə C)Müəssisənin illik istehsal gücü ilə  
D)Əldə olunan gəlirin miqdarı ilə  E)Maliyyə qanunları ilə 
158. Normadan artıq təbiətdən istifadəyə və çirklənməyə görə köçürmələrə daxil deyil ? 
A)Ekoloji siğorta tarifinin həcmi 
B)Siğorta təşkilatının məsrəflərinin ödənilməsi 
C)Siğortaçının normativ gəliri 
D)Siğorta təminatının ödənilməsi üçün ehtiyat fonda köçürmələr 
E)Siğorta hadisələrinin qarşısının alınmasının maliyyələşməsi fonduna köçürmələr 
159. Rentinq nədir ? 
A)Bir ilə qədərki əməliyyat B)Bir neçə günlük əməliyyat 
C)Bir neçə həftəlik əməliyyat  D)Əməliyyatlar silsiləsi  E)Uzunmüddətli əməliyyat 
160.  Ekoloji böhran ,fəlakət və bədbəxt hadisələr vaxtı müxtəlif sahələrə dəyən sosial 
iqtisadi zərərin ödənilməsi nəyin yaranmasına imkan verir? 
A)Ekoloji siğorta fondlarının B)Təsərrüfat layihələrinin maliyyələşdirilməsi 
C)Yeni texnologiyaların alınması D)Sənaye müəssisələrinin tikilməsi 
E)Suvarma kanallarının çəkilməsi  
161. Ekoloji siğorta kimi müəyyən olunan siğorta qiyməti necə müəyyən olunur? 
A)Müəssisənin illik dövriyyəsinin həcmi B)Müəssisənin illik məsrəfləri  
C)Ekoloji banklarda vəsaitin vəziyyəti D)Ekoloji siğorta vəsaitinin mənbəyi 
E)Müəssisənin istehsal həcmi 
162. Maliyyə lizinqində avadanlıqlar neçə il müddətinə icarəyə verilir? 
A)5-10-20 il B)2-3-5 il C)3-5-6 il D)5-7 il E)10-15 il 
163. Ekoloji fondların formalaşma mənbələri hansıdır? 
A)Təsərrüfat fəaliyyətinin gəliri B)Kredit faizləri C)Xarici investisyalar 
D)Ekologiya proqramlarının tərtibi E)Dotasiyalar 
164. Ekoloji qəza və fəlakətlərin sayının artması nə ilə nəticələnir? 
A)İqtisadi zərər artır B)Mənfəət artır C)Sığorta halları azalır 
D)Sosial vəziyyət yaxşılaşır E)Əmlak korlanır 



165. İki şəxsdən ibarət olan lizinq necə adlanır? 
A)Klassik B)Hüquqi C)Yurisdik D)Obyektiv E)Operativ 
166. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatın idarə olunması  üsullarıdır? 
A)Qeyri-fiskal,dövlət gəlirləri,məsrəfləri B)Fiskal,hüquqi,qeyri hüquqi 
C)Gəlir və məsrəflər,hüquqi D)Hüquqi təminat və məsrəf E)Mənfəət zərər,pul axını 
167. Ekoloji subsidiyalar  
A)Müəssisələrə müvəqqəti və qaytarılmadan verilən dövlət yardımıdır 
B)Müəssisələrə verilən faizli kreditlərdir 
C)Əhalinin topladığı maddi pul yardımlarıdır 
D)Təbiəti mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün verilən qrantlardır 
E)Müəssisə gəlirlərindən ayrılmalardır 
168. Təbiətdən kompleks istifadə lisenziyası müəyyən etmir 
A)Məsuliyyət həddini B)Çirklənmə həddini  C)Ciddi ekoloji tələbləri  
D)Ekoloji məhdudiyyəti  E)Təbii ehtiyatlardan  istifadənin istismar həddini 
169.  Ekoloji sertifikatlaşma həyata keçirilir 
A)İcbari,könüllü B)Məcburi,razılıqla C)İstehlak,uyğunluq 
D)Məqsədli,məcburi E)Sağlamlıq,icbari  
170. Dövlət ekoloji sertifikatlaşdırma sisteminin formalaşdırılmasına lazım deyildir 
A)Təhlükəsiz tullantılar B)Elmi araşdırmalar C)Obyektin təmizliyi 
D)Standardın  forması E)İcbari təmizlik 
171. Azərbaycan Respublikasında ekoloji hüququn mənbələrinə aid deyil ? 
A)Regional ekoloji təşkilatların qərarları 
B)Azərbaycan Respublikasının konsitutsiyası  
C)Azərbaycan Respublikasının qanunları 
D)Nazirlər kabinetinin qərar və sərəncamları 
E)Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələr 
172. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatının  hüquqi metodlarına aiddir? 
A)İmperativ  B)Ərazi sahə quruluşu C)Ödənişlilik 
D)Komplekslilik E)Nəzarət 
173. Azərbaycanda təbiəti mühafizə sahəsindəki fəaliyyətin lisenziyalaşdırılması 
haqqında fərman neçənci ildə verlmişdir? 
A)2000-ci ildə  B)1995-ci ildə C)1996-cı ildə  D)1997-ci ildə  E)1998-ci ildə 
174. Azərbaycanda təsərrüfat sahələri içərisində ətraf mühitə çox təsir göstərən sahə 
hansıdır? 
A)Sənaye B)Nəqliyyat C)Kənd təsərrüfatı D)Səhiyyə E)Mənzil-kommunal 
175. Şəhərlərin özünəməxsus ekoloji xüsusiyyətlərinə aiddir? 
A)Su dövrünün tamamilə pozulmuş olması 
B)Smoq hadisələrinin tez tez  baş verməsi 
C)Ətrafa nisbətən az yağıntının düşməsi 
D)Şəhərlərə az suyun işlədilməsi 
E)Şəhər mühiti seçilir 
176. Şəhərlərdə yaranan smoq tiplərindən deyil? 
A)Tokio smoqu B)London smoqu C)Alyaska smoqu 
D)Los Anceles smoqu E)Los Anceles və Alyaska smoqu 
177. London smoqu adlanır? 
A)Rütubətli B)Buzlu C)Tozlu D)Fotokimyəvi E)Kimyəvi 
178. Şəhərlərin istehsalat zonalarından deyil? 
A)Xüsusi təyinat  B)Sənaye zonası C)Sanitar qoruyucu  zonalar 
D)Kommunal zonlar  E)Mühəndis və nəqliyyat  
179. Təbiətdən istifadə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq prinsiplərindən deyildir? 
A)Kənd təsərrüfatında kimyalaşdırmanın genişləndirilməsi 
B)Bərpa olunmayan  resurslardan kompleks istifadə 
C)Təbii ekosistemlərin qorunması sahəsində əməkdaşlıq 



D)Ölkələrin öz ərazilərindəki resurslardan istifadə hüququ 
E)Təbii resursların gələcək nəsillər üçün  qorunması 
180. BMT nin “Ətraf mühit məsələsi “  konfransı neçənci ildə keçirilmişdir? 
A)1972-ci ildə B)1980-ci ildə C)1970-ci ildə D)1974-cü ildə E)1976-cı ildə 
181. Müəssisələrin ekoloji fondları harda toplanır? 
A)Bankda xüsusi hesab kimi B)Maliyyə qurumlarında C)Regional banklarda 
D)Faizli əmanət kimi  E)Ekoloji fond toplanmır 
182. Təbiəti mühafizə xərcləri bu amillərdən aslı deyil? 
A)Çirklənməyə görə ödənişlərin həcmindən B)Yeni texnologiyanın tətbiqindən 
C)Tullantıların ümumi həcmindən   D)Tullantıların tərkib hissəsindən 
E)Zərərli maddələrin təhlükə əmsalından 
183. Təbiətlə cəmiyyət arasında əlaqə neçə mərhələdə baş verir? 
A)3  B)5  C)2  D)4  E)6 
184. Ətraf mühitin keyfiyyət göstəriciləri hansılardır? 
A)Ekoloji normativlər B)İstehsal kompleksləri C)Ekoloji təhlükəsizlik 
D)Ərazi komplekslər E)Sənayə qovşaqları 
185. Təbii şərait nəyə təsir edir? 
A)İstehsalın yerləşməsinə B)İstehsalın ixtisaslaşmasına C)Nəqliyyat sahələrinə 
D)Tikinti sahələrinə  E)Səhiyyə sahələrinə 
186. Ekoloji tənzimləmədə iqtisadi mexanizlərə nə daxildir. 
A)Xüsusi mexanizmlər B)Sadə mexanizmlər C)Resurs amilləri 
D)Rentabillik amilləri E)İqtisadi mexanizmlər 
187. Təbiətdə mühafizədə tənzimləmə üsulları içərisində  hansı daha çox tətbiq olunur? 
A)Birbaşa B)Xüsusi C)Müvəqqəti  D)Bioloji E)Daimi 
188. Ekoloji sığorta müqavilələri hansı müddətə imzalanır? 
A)2 il və daha çox B)1 ilə qədər C)5 il qədər D)3 il müddətinə E)Yarım il 
189. Ekoloji biznes nə deməkdir? 
A)Ekoloji sahibkarlıq B)İdarəetmə biznesi C)Ekoloji menecment 
D)Ekoloji lizinq  E)Ekoloji marketinq 
190. Təbiətdən istifadənin tənzimlənmə prinsiplərinə hansıları aid deyil? 
A)Ödənişlilik  B)Uyğunluq C)Önçüllik    D)Planlaşdırma    E)Qanunçuluq 
191. Təbii mühit hansı funksiyanı yerinə yetirir? 
A)İstehsalın maddi faktoru  B)Maarifləndirmə faktoru C)Əhalinin madii problemini 
D)Təbii şərait faktorunu  E)Texnoloji istiqamət faktorunu 
192. Ekoloji sığorta sisteminin əsas göstəricisinə daxil deyildir? 
A)Sığorta müəssisəsi B)Sığorta riski C)Sığorta haqqı 
D)Sığorta həcmi  E)Sığorta tarifləri 
193. Təbiətdən kompleks istrifadəyə görə lisenziyalar nəyə aiddir? 
A)Sistemə daxil olan icazə qrupuna B)Kompleks istehsal qrupuna 
C)Əhalinin təbiətdən istifadəsinə  D)İstifadə metodları qrupuna 
E)Aztullantılı texnologiya qrupuna 
194. Təbiətdən istifadənin böyük problemləri hansı səviyyədə həll oluna bilər? 
A)Regional B)Rayon C)Baza D)İqtisadi E)İnzibati 
195. Təbii mühitin qorunması nəyi tələb edir? 
A)Genetik fondun saxlanması B)Sənayeni inkişaf etdirmək 
C)Yeni məhsul növləri tapmaq D)Meliorasiyanı inkişaf etdirmək 
E)Yeni sahələri inkişaf etdirmək 
196. Təbii  komponentlər(ünsürlər) hansılardır? 
A)Torpaq,su,hava,günəş enerjisi B)Hidrosfer,biosfer,litosfer 
C)Od,bitki,heyvanlar aləmi  D)Təbii ehtiyatlar,şərait,hava 
E)Biosfer,litosfer,od,hava 
197. Şəhərlərdə ətraf mühitin əsas çirklənmə mənbələrinə hansılar aid deyil? 
A)Yüngül sənaye  B)Əlvan metallar C)Kimya sənayesi 



D)Yanacaq sənayesi E)Energetika sənayesi 
198. Urboekologiyanın metodoloji əsasları hansıdır? 
A)Kateqoriya, prinsip və anlayışlardır  B)Texniki,coğrafi və elmi funksiyalardır 
C)Şəhərsalma elmi və texniki lahiyəsidir  D)Coğrafi,elmi,prinsip amilləridir 
E)Struktur,kateqoriya,elmi prinsipdir 
199. Azərbaycanın sənaye sahələrinin atmosfer hövzəsinin çirklənmə mənbələrindən 
deyil? 
A)Dağ-mədən B)Metalurgiya C)Energetika  D)Yanacaq E)Kimya 
200. BMT-nin ətraf mühit məsələsi üzrə konfrans hansı ildə keçirilmişdir? 
A)1972-ci ildə   B)1974-cü ildə   C)1970-ci ildə   D)1968-ci ildə   E)1976-cı ildə 
201. Təbiətdən istifadənin və təbiət mühafizəsinin idarə olunması hansı mexanizmləri 
özündə birləşdirir? 
A)Hüquqi,iqtisadi,inzibati B)Stimullaşdırma,iqtisadi 
C)Vergilər,inzibati,patent D)Limitlər,lisenziya,vergilər E)Subsidiya,ssuda,iqtisadi 
202. Çirkləndirmədən bitkiçiliyə dəyən zərər nədən aslıdır? 
A)Çirklənmə sahəsindən B)Əkin sahəsindən  C)Torpağın münbitliyindən 
D)Məhsulun maya dəyərindən  E)Məhsulun daşınma xərcindən 
203. Təbiətdən kompleks istifadəyə görə lisenziyalar nəyə aiddir? 
A)Sistemə daxil olan icazə qrupuna B)Kompleks istehsallar qrupuna 
C)Əhalinin təbiətdən istifadəsinə  D)İstifadə metodları qrupuna 
E)Aztullantılı texnologiyaya 
204. Hitosferi ən çox çirkləndirən mənbə və sənaye sahəsi hansıdır? 
A)Metalurgiya sənayesi B)Energetika sənayesi C)Kömür sənayesi 
D)Yüngül sənayesi  E)Yeyinti sənayesi 
205. Su kütləsinin hərəkətinə görə su hövzələri neçə cür olur? 
A)Axar və axmaz  B)Durqun və sabit C)Sürətli və dalğın 
D)Turşulu və qələvili E)Axar və sabit 
206. Hansı ərazilərdə litosfer bilavasitə atmosferlə əlaqədə olur? 
A)Səhrada    B)Bataqlıqda    C)Torpaqda    D)Çəmənlikdə    E)Arktikada 
207. Torpağın keyfiyyəti hansı göstərici ilə müəyyən olunur? 
A)Münbitliyi ilə B)Şoranlığı ilə C)Keyfiyyəti ilə 
D)Turşuluğu ilə E)Məsaməliyi ilə 
208. İnsanla təbiətin qarşılıqlı əlaqəsi hansı elmin tədqiqat obyektidir? 
A)Ekologiya B)Biologiya C)Tosikologiya D)Psixologiya E)Coğrafiya 
209. Ekologiya elminin nəticələri hansı sahələrdə tətbiq edilir? 
A)Təbiəti mühafizədə,kənd təsərrüfatında və sənayedə 
B)İqtisadiyyatın tənzimlənməsində,tibb sahəsində 
C)Aerokosmik tədqiqatlarda,arxeloji qazıntılarda 
D)Metrologiya və iqlimşünaslıqda,yeyinti sənayesində 
E)Mühəndis işlərində,inşaat lahiyələrinin hazırlanmasında 
210. Suyun xassələrinə ən çox təsir göstərən ünsür hansıdır? 
A)Maqnit sahəsi B)Hava çirklənməsi  C)Əhalinin artımı 
D)Böyük dövran E)Maddələrin tərkibi 
211. İl boyu isti, yayı rütubətli, qışı quraq olan iqlim qurşağı hansıdır? 
A)Tropik B)Subtropik C)Subekvatorial D)Mülayim E)Ekvatorial 
212. Ətraf mühitin çirkləndiyi sahələr hansıdır? 
A)Ərazilərdə  B)Dənizlərdə  C)Göllərdə D)Kosmosda  E)Adalarda 
213. Təbii  resurs potensialını öyrənən elmi hansıdır? 
A)Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı 
B)Təbii ərazi kompleksləri 
C)Biologiya elmi 
D)Coğrafiya  elmləri 
E)Ekologiya elmləri 



214. Ekoloji məhdudiyyətlər nə üçün lazımdır? 
A)Təbii ehtiyatlardan istifadə üçün B)İqtisadiyyatı inkişaf etdirmək üçün 
C)Sənayeni inkişaf etdirmək üçün D)Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün 
E)Torpağı genişləndirmək üçün 
215. Ekoloji bazarın hansı əsas seqmentindən deyil? 
A)Ətraf mühiti mühafizə B)Xammal ehtiyatı C)Təbiəti,mühafizəsi 
D)Enerji ehtiyatı  E)Gigeynik və texnoloji 
216. İki nüsxədən ibarət olan lizinq necə adlanır? 
A)Klassik B)Hüquqi C)Obyektiv D)Məxfi E)Operativ 
217. Atmosferin çirklənməsindən dəyən zərərə nə təsir göstərir? 
A)Zərərli maddələrin nisbi təhlükə əmsalı B)Havanın kimyəvi zərərli tərkibi 
C)Havada olan su buxarının həcmi  D) Havada olan tozun nisbi həcmi 
E) Havanın zərərli təzyiqinin həcmi 
218. Ekologiyanın əsas tədqiqat obyekti nədir? 
A)İnsan ekologiyası  B)Sosial ekologiya  C)Ekologiyanın elmliyi 
D)Texniki ekologiya  E)Tarixi ekologiya 
219. Ekologiya sözü hansı mənşəlidir? 
A)Yunan B)Türk C)Latın D)Alman E)İngilis 
220. Azərbaycan göllərini daha çox çirkləndirən maddələr hansıdır? 
A)Neft məhsulları və üzvi birləşmələri B)Kimyəvi aktiv maddələr birləşmələri 
C)Ağır metal birləşmələri   D)Mikroelementlər və duzlar 
E)Neft məhsulları və ağır metal 
221. Təbii ehtiyatlar hansı istehsalda iştirak edir? 
A)Maddi nemətlər istehsalı B)Sosial sahələr istehsalı 
C)Emal sahələri dərinləşməsi D)İstehsalın təmərküzləşməsində 
E)İstehsalın kooperasiyasında 
222. Çox məqsədli istifadə xarakterinə malik hansı təbii ehtiyatları hansıdır? 
A)Su,torpaq,meşə B)Bitki və heyvanlar aləmi C)Kosmik resursları 
D)Rekreasiya ehtiyatları E)Tikinti materiallar 
223. Su ehtiyatlarından daha çox harda rast gəlinir? 
A)Kənd təsərrüfatı və sənayedə B)Kimya və sənaye sahəsində 
C)Kənd təsərrüfatı və məişətdə D)Kimya və texnologiya sahəsində 
E)Kənd təsərrüfatı və yanacaq sahəsində 
224. Su hövzələrinin çirkləməsindən dəyən zərərə nə təsir göstərir? 
A)Çirkab suların həcmi B)Yağıntıların miqdarı C)Su sərfinin miqdarı 
D)Suyun kimyəvi tərkibi E)Yağıntıların tərkib miqdarı 
225. Azərbaycanda göllərin sayı nə qədərdir? 
A)250  B)150  C)500  D)120  E)200 
226. Tropik və subtropik ekosistentlərinin ekologiyasına insanların əmək fəaliyyətinin 
təsiri hansı proqramın tərkib hissəsidir? 
A)İnsan və hidrosfera B)Tədqiqat proqramı C)Demoqrafik partlayış 
D)Hidroloji proqram  E)İnsan və ətraf mühit 
227. Ən böyük və davamlı ekosistent hansıdır? 
A)Biosferdir B)Hidrosferdir  C)Geosferdir  D)Atmosferdir  E)Coğrafi mühitdir 
228. Ekologiyanın əsas funksional vahidi necə adlanır? 
A)Ekosistent B)Bioseniz C)Ekotop D)Hidrosfer E)Biosfer 
229. Təbii ehtiyatlar hansı istehsalda iştirak edir? 
A)Madii nemətlər istehsalı  B)Sosial sahələrin dərinləşməsi 
C)Emal sahəsinin dərinləşməsi D)İstehsalın təmərküzləşməsində 
E)İstehsalın kooperasiyasında 
230. Aşağıdakılardan Azərbaycanda ətraf mühitə mənfi təsir göstərən sənaye 
sahələrindən deyil? 
A)Selloz-kağız  B)Metallurgiya  C)Yanacaq sahəsi  D)Kimya sahəsi  E)Energetika 



231. Texnoloji tullantıların çoxu hansı həlledicidə yaxşı həll olunur? 
A)Suda B)Xlorda C)Turşularda  D)Neftdə E)Qələvilərdə 
232. Yer kürəsində atmosfer çirklənməsi neçə miqyasda olur? 
A)2miqyasda  B)4miqyasda  C)6miqyasda  D)3miqyasda  E)8miqyasda 
233. Ətraf mühit,təbii şərait və sosial mühit keyfiyyət əlamətləri nəyi müəyyən edir? 
A)İnsan sağlamlığını  B)Sosial vəziyyəti C)Mühitin təmizliyini 
D)Kəmiyyət göstəricilərini E)Keyfiyyət göstəricilərini 
234. Əhali ilə istehsal arasındakı uyğunluq nədir? 
A)Məhsuldar qüvvələrin aparıcı sahəsidir  B)Əhali istehsalı sahəsi xammaldır 
C)İstehsalın əsas fondları sahəsidir          D)Əhali şəbəkəsinin sıxlıq dərəcəsi 
E)Dinamik inkişaf sahəsidir 
235. Çox məqsədli istifadə xarakterinə malik hansı təbii ehtiyatları tanıyırsınız? 
A)Su,torpaq,meşə  B)Tikinti materialları  C)Kosmik resursları 
D)Bitki və heyvanlar aləmi      E)Rekreasiya ehtiyatları 
236. "Təbiəti mühafizə və təbiətdən istifadə haqqında" Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin qərarı neçənci ildə qəbul edilmişdir? 
A)1992 B)1994 C)1993 D)1990  E)1995 
237. Külək,su,texniki təsir nəticəsində torpağın dağılması necə adlanır? 
A)Erosiya   B)Şorlaşma   C)Atmosfer   D)Abrokziya   E)Defilyasiya 
238. Təbiətin və cəmiyyətin bir-birinə bağlılıq və asılılıq qanunun mahiyyəti nədir? 
A)Ətraf mühitin qorunmasının əsası B)Kimyəvi elementlərin yayılması 
C)Kimyəvi elementlərin parçalanması D)Təbii elementlərin bir-biri ilə zidiyyəti 
E)Dünya okeanındakı su dövranları 
239. Məsrəf üsulu nədir? 
A)Təbii ehtiyatların qiymətləndirilməsi B)Məsrəf üsulunun müəyyən edilməsi 
C)Balla qiymətləndirilməsi   D)Alternativ dəyərlərin müəyyən edilməsi 
E)Həcmin müəyyən edilməsi 
240. Təbii mühitə icazə verilən təsir norması nədir? 
A)Keyfiyyət normativi B)Maddələrin fəallığı C)Ekoloji təhlükəsizlik 
D)İqtisadi təhlükəsizlik E)Texniki təhlükəsizlik 
241. Təbiətdə mühafizədə tənzimləmə üsulları içərisində hansı daha çox tətbiq olunur? 
A)Birbaşa B)Xüsusi C)Müvəqqəti  D)Bioloji E)Daimi 
242. Müəssisənin ekoloji fondlarının mənbəyinə hansı daxildir? 
A)Müəssisənin gəlirləri B)Sığorta mənbələri C)Sığorta tarifləri 
D)Belə mənbələr yoxdur E)Xidmət bazasının xidməti  
243. Ekoloji tənzimləmədə iqtisadi mexanizmlər ilk növbədə nələrə qiymət qoyulması ilə 
bağlıdır? 
A)Təbii ehtiyatları B)İqlim şəraitinə C)Əmək ehtiyatlarına 
D)Təbii şəraitə E)İstehsal sahələrinə 
244. Təbii mühit hansı funksiyanı yerinə yetirir? 
A)İstehsalın madii faktorunu  B)Maarifləndirməni   C)Əhalinin madii problemini 
D)Təbii şərait faktoru    E)Texnoloji istiqaməti 
245. Ekoloji sığorta mahiyyəti nədir? 
A)Ekoloji təhlükəsizlik üçün bir vasitədir B)Ekoloji tarazılığını qorumaq vasitəsidir 
C)Çirklənməyə qarşı tədbirlər vasitəsidir D)Normativ-hüquqi akt vasitəsidir 
E)Monitorinq keçirmək vasitəsidir 
246. Suyun çirklənməsinə görə ödənişin həcmi nədən asılı deyil? 
A)Regionların ekoloji vəziyyətindən B)Tullantıların nisbi təhlükə əmsalından 
C)Tullantıların həcm əmsalından  D)Qlobal ekoloji fondların həcmindən 
E)Tullantıların tərkib vəziyyətindən 
247. Ekoloji sertifikatlaşdırma necə həyata keçirilir? 
A)İcbari,könüllü B)Məcburi,razılıqla C)İstehlak,uyğunluq 
D)Sağlamlıq,icbari E)Məqsədli,məcburi 



248. Təbii ehtiyat və şəraitin iqtisadi qiymətləndirilməsinə nə aiddir? 
A)Subyektiv qiymətləndirmə B)Aktual qiymətləndirmə 
C)Ödəniş qiymətləndirilməsi  D)Dəyər qiymətləndirilməsi  E)Ehtiyat qiymətləndirmə 
249. Təbii ehtiyatlardan istifadə üçün nə etmək lazımdır? 
A)Ekoloji məhdudiyyətlər B)Təbii ehtiyatlardan istifadə 
C)Sənayeni inkişaf etdirmək  D)Torpağı genişləndirmək  E)Kənd təsərrüfatı üçün 
250. Təbiətdən istifadənin regional problemlər üçün hansı cəhətlər səciyyəvidir? 
A)Yüksək kapital tutumu B)Kompleks maliyyələşmə C)Proqnozlaşdırma 
D)Kəmiyyət problemləri E)Variantın seçilməsi 
251. Ekoloji-iqtisadi sistemlərə nə daxil deyil ? 
A)Ekobiznes B)Cəmiyyət C)Həyat fəaliyyəti  D)Aid olan yoxdur E)Ətraf təbii mühit 
252. Ekoloji-iqtisadi maraqlar hansı səbəbdən yaranır? 
A)Təbiətlə-cəmiyətin əlaqəsindən B)Təbii mühitin dəyişməsindən 
C)İstehsalın inkişafından  D)Cəmiyyətin vəziyyətindən 
E)Ekoloji tarazılığın pozulmasından 
253. Çirkli suların təmizləməsində alınan çöküntünün susuzlaşdırılması əsasən onun 
hansı parametrindən asılıdır? 
A)Kimyəvi tərkibindən B)Fiziki parametrindən C)İstilik səviyyəsindən 
D)Nəmlilik səviyyəsindən E)Kütləsinin xüsusi çəkisindən  
254. Günəş enerjisi ilə Yerin  dərinlik enerjisinin qarşılıqlı təsirlə baş verən proses 
hansıdır? 
A)Maddələrin böyük dövranı B)Maqmatik süxurların çevrilməsi 
C)Avtotrof sistemlərin dövranı D)Böyük su dövranı çevrilməsi 
E)Biotil elementlərin yerdəyişməsi 
255. Təbii suların çirklənmə göstəricisini nə müəyyən edir? 
A)Suda həll olunmuş oksigenin miqdarı B)Suda üzvi maddələrin olması 
C)Suda mineralların çox olması  D)Sudakı bakteriyaların olması 
E)Suda həll olunmuş üzvi-maddələrin olması 
256. Torpaqda baş verən eroziya hadisəsi onun hansı xassələrinin pisləşməsinə səbəb 
olur? 
A)Fiziki və kimyəvi xassələrini B)Mexaniki və istilik xassələrini 
C)Maqnit və elektrik xassələrini D)Fiziki və duzluluq xassələrini 
E)Kapillyarlıq və kimyəvi xassələrini 
257. Ətraf  mühiti çirkləndirən və böyük ekoloji problemlər yaradan tullantılar 
hansılardır? 
A)Məişət və sənaye tullantıları B)Təmir və tikinti tullantıları 
C)Meşə tullantıları D)Fabrik tullantıları E)Zavod tullantıları 
258. Atmosferin fiziki və kimyəvi xassələrinin dəyişməsi hansı risk faktorlarını yaradır? 
A)Ekoloji B)Sosial C)Süni  D)Bioloji E)Təbii 
259. Neçənci ildə əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının 
qanunu qəbul edilmişdir? 
A)1997-ci ildə  B)2000-ci ildə  C)1995-ci ildə  D)1990-cı ildə  E)2008-ci ildə 
260. Miqdarı daha çox olan üzvi azot hansı orqanizmlər tərəfindən hazırlanır? 
A)Bakteriyalar  B)Heyvanlar  C)İnsanlar  D)Yosunlar  E)Bitkilər 
261. İçməli,mineral və sənaye sularından başqa xalq təsərrüfatında istifadəyə yararlı 
sular hansılardır? 
A)Texniki sular B)İstilik energetik sular C)Mineral sular 
D)Buzlaq suları E)Atmosfer suları 
262. Mövsümü fəsil dəyişkənliyi çox az olan iqlim qurşaqları hansıdır? 
A)Ekvatorial,arktik B)Ekvatorial,mülayim C)Mülayim,tropik 
D)Arktik,mülayim E)Subtropik,subarktik 
263. Qışı daha rütubətli keçən iqlim tipi hansıdır? 
A)Aralıq dənizi  B)Mülayim kontinental C)Subtropik kontinental 



D)Subtropik musson  E)Mülayim musson 
264. Vulkan püskürməsi, zəlzələ və s. baş verən gözlənilməz hadisələr hansı faktorlara 
aid edilir? 
A)Qeyri-dövri faktorlara B)Kosmik faktorlara C)Limitləşdirici faktorlara 
D)Modifikator faktorlara E)Fizioloji faktorlara 
265. Sənaye tullantıları mənbəyinə nə aiddir? 
A)Dağ mədən sənayesi B)Neft-kimya sənayesi C)İnşaat sənayesi 
D)Metallurgiya sənayesi E)Maşınqayırma sənayesi 
266. Çaylara hansı sənayedən çirkablar axıdılır? 
A)Emaldan B)İstehsaldan C)Yanacaqdan )Hasilatdan E)İstehlakdan 
267. Təkrar emaldan alınan metalların,xammaldan alınan metallardan fərqi nədən 
ibarətdir? 
A)Keyfiyyətsizdir B)Daha davamlıdır C)Korroziyaya uğramamışdır 
D)İstifadəsi genişdir E)Çox yararlıdır 
268. Təbii ehtiyatların qiymətləndirilməsinin ən əsas üsulu hansıdır? 
A)Renta B)Kapital C)İcarə D)Məsrəf E)Kredit 
269. Ətraf mühitin keyfiyyəti nədir? 
A)Ekoloji norma  B)Suyun çirklənməsi  C)Atmosferin çirklənməsi 
D)Torpağın çirklənməsi E)Meşələrin çirklənməsi 
270. Tullantıların həcminə görə ödənişə hansı aid deyil? 
A)Tullantıların həcminə görə ödənişə B)Əkin sahəsindən istifadəyə görə  
C)Meşələrdən istifadəyə görə gəlirlər D)Torpaqdan istifadəyə görə vergi 
E)Sudan istifadəyə görə ödəniş 
271. Azərbaycanda ekoloji fond nə vaxt yaradılmışdır? 
A)1990-cı ildə B)1989-cı ildə C)1991-ci ildə D)1995-ci ildə E)2008-ci ildə 
272. Ətraf mühitdən kompleks istifadəyə görə lisenziyalar nəyə aiddir? 
A)Sistemə daxil olan icazə qrupuna B)Aztullantılı texnologiya 
C)İstifadə metodlarına  D)Əhalinin təbiətdən istifadəsinə  E)Kompleks istehsallara 
273. Ekoloji-iqtisadi maraqlar hansı səbəbdən yaranır? 
A)Təbiətlə-cəmiyyətin əlaqəsindən  B)Ekoloji tarazılığın pozulmasından 
C)Təbii mühitin dəyişməsindən D)Cəmiyyətin vəziyyətindən 
E)İstehsalın inkişafından 
274. Təbiətlə cəmiyyət arasında əlaqə neçə mərhələdə baş verir? 
A)3 B)2 C)4 D)6 E)5 
275. Texnogen dəyişikliklər bir-birindən nəyə görə fərqlənir? 
A)Forma və miqyasına görə  B)Təsir dairəsinə görə   C)Təbii amillərinə görə 
D)Sosial-iqtisadi göstəricilərinə görə E)İqtisadi göstəricilərinə görə 
276. İstehsalın xammal və enerji bazalarını nə təşkil edir? 
A)Təbii sərvətlər B)Ərazinin relyef və iqlim C)Yerin daxili istiliyi 
D)Yanacaq-energetika sənayesi E)Potensial sərvətlər 
277. Hər hansı təbii sərvətin qiymətləndirməsini nəylə əlaqələndirirlər? 
A)Onlara çəkilən xərclərlə  B)Tükənməyən növlərlə  C)Kapital təsnifatı ilə 
D)Tükənməyən sərvətlərlə  E)İstifadəsi imkanı ilə 
278. Respublikanın qızıl yataqlarında tədqiqat işlərinin neçə illik tarixi var? 
A)70 illik B)80 illik C)20 illik D)60 illik E)50 illik 
279. Dənizdə kəşf edilmiş qaz yataqlarının payına ümumi qaz ehtiyatının neçə faizi 
düşür? 
A)80% B)50% C)30% D)40% E)70% 
280. Faydalı qazıntıların ehtiyatına nə deyilir? 
A)Yer qatlarındakı mineral xammal B)Kaynazoy yaşlı çöküntü süxurları 
C)Palçıq vulkanları  D)Nazik torflu torpaqlar  E)Dövlət kompleksləri 
281. Texniki xammal qrupuna hansı qeyri filiz qazıntı ehtiyatları aiddir? 
A)Almaz,qrafit,asbest B)Apatit,fosfarit C)Sement xammalı,təbaşir 



D)Kalinit,maqnezit duzları E)Kükürd,karbonat süxurları 
282. Torpaqların eroziyası, çirklənməsi, şoranlaşması nə adlanır? 
A)Deqradasiya B)Səhralaşma C)İqtisadi səmərə  D)Perspektivlilik E)Planlaşdırma 
283. Yeraltı isti sular hansı enerji üçün mənbə sayılır? 
A)Buxar enerjisi B)İstilik enerjisi C)Külək üçün 
D)Energetika üçün E)Günəş enerjisi üçün  
284. Günəş, külək enerjisi, rütubət hansı resurslara aid edilir? 
A)İqlim resurslarına  B)Meşə resurslarına  C)Su resurslarına 
D)Torpaq resurslarına E)Təbii resurslarına 
285. Dünyada suyun əsas istehlakçısı nədir? 
A)Kənd təsərrüfatı  B)Yeyinti sənayesi C)Neft sənayesi 
D)Metallurgiya sənayesi E)Elektroenergetrika 
286. Aşağıdakılardan hansı müasir ekologiyanın quruluşuna daxil deyil? 
A)Riyazi ekologiya B)Tətbiqi ekologiya C)İnsan ekologiyası 
D)Bioekologiya E)Sosial ekologiya 
287. Urbanizasiya prosesi ilə demoqrafik artım arasında mütənasiblik necədir? 
A)Urbanizasiya sürətlə inkişaf edir B)Əhalinin təbii artımın inkişafı 
C)Əhalinin mütləq artımı zəifdir D)Demokrafik artım yüksəkdir 
E)Urbanizasiya nisbətən zəifdir 
288. Aşağıdakılardan ətraf mühitin başlıca çirklənmə mənbələrindən biridir? 
A)Neft sənayesi B)Su nəqliyyatı C)Yeyinti sənayesi 
D)Yüngül sənaye E)Energetika sənayesi 
289. BMT-nin ətraf mühitin mühafizəsi nizamnaməsinin məqsəd və vəzifələrinə hansı 
aid edilmir? 
A)Dünya sərvətlərinin mənimsənilməsi B)İnsan hüquqlarının qorunması 
C)Sağlamlığın qorunması həlli  D)Əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi 
E)Sosial və iqtisadi problemlərinin həlli 
290. Ekologiyanın əsas məqsədi nədir? 
A)Ekoloji sistemlə təbii mühitin qarşılıqlı əlaqəsini aşkar etmək 
B)Dünyada baş verən proseslərə münasibət bildirmək 
C)Ekosistemin mahiyyətini araşdırmaq və müəyyən etmək 
D)Müxtəlif tədbirlərin tətbiqi və inkişafı 
E)Mühitin keyfiyyətinə nəzarət etmək və araşdırmaq 
291. Ekologiyanın əsas funksional vahidi necə adlanır? 
A)Ekosistem  B)Populyasiya  C)Biosfer  D)Biosenoz  E)Ekotop 
292. Radioaktiv çirklənmənin əsas mənbəyi nədir? 
A)İES-nın tikilməsi  B)Kimya sənayesinin inkişafı C)Sunami hadisələri 
D)AES-da olan qəzalar E)Nüvə sınaqları 
293. Ekologiya lisenziya, vergi və ekoloji  investisiya hansı siyasətə daxildir? 
A)Fiskal  B)Regional  C)Makroregional  D)Lokal  E)Qeyri-fiskal 
294. Atmosferin hansı təbəqəsində hidrogen yerin cazibə sahəsindən çıxaraq onun 
tacını yaradır? 
A)Ekzosfer B)Termosfer C)Mezosfer D)Troposfer E)Strotosfer 
295. Təbiətlə cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqələrinin və təsirlərin ümumi 
qanunauyğunluqlarının hansı elm sahəsi öyrənir? 
A)Ekologiya B)Biologiya C)Tarix D)Kimya E)Fizika 
296. Ətraf mühiti mühafizəsi fondu nədir? 
A)Könüllü yardım B)Kredit vəsaitləri C)Bank vəsaitləri 
D)Məcburi vəsait E)Subsidiyalar 
297. Ödənişlilik prinsipi  təbiətdən istifadənin hansı göstəricisinə aiddir? 
A)Tənzimləmə  B)Planlaşdırma  C)Qanunçuluq D)Uyğunluq  E)Öncəlilik 
298. Təbii mühit hansı funksiyanı yerinə yetirir? 
A)İstehsalın maddi faktorunu  B)Təbii şərait faktorunu C)Əhalinin maddi problemini 



D)Texnoloji istiqamətini     E)Maarifləndirmə 
299. Ekoloji lizinq hansı prinsip əsasında fəaliyyət göstərir? 
A)Qaytarmaq və müddət prinsipi B)Mülkiyyət lizinqi formasında 
C)Dəyərin birdəfəlik ödənilməsi prinsipi D)Klassik lizinq formasında 
E)İnvestisiya prinsipi ilə 
300. İdxal, ixrac hansı lizingin formasıdır? 
A)Kənar B)İdxal C)İxrac D)Regional E)Daxili 


