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Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası  
nüfuzlu beynəlxaq quruma üzv seçilib 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
1999-cu il dekabrın 28-də imzaladığı 
“Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” 
Qanunla bu təşkilat tam müstəqil 
şəkildə, hakimiyyətin heç bir qolundan 
asılı olmayan bir institut kimi formalaşıb 
və təşəkkül edib. Hazırda fəaliyyət 
göstərən Azərbaycan Respublikasının 
Vəkillər Kollegiyası isə 2004-cü il 
noyabr ayının 3-də təsis olunub. 

Onu da xatırladım ki, Azərbaycan 
Prezidentinin “Azərbaycan 
Respublikasında vəkilliyin inkişafı ilə 
bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 21 
fevral 2018-ci il tarixli sərəncamında 
Vəkillər Kollegiyasının binalarla təmin 
olunması, dövlət hesabına göstərilən 
hüquqi yardıma görə müəyyənləşdirilən 
məbləğin 3 dəfə artırılması və bu 
sahənin inkişafı ilə bağlı digər məsələlər 
öz əksini tapıb. 

Son illər ərzində Azərbaycan 
Vəkillər Kollegiyasının həyata 
keçirdiyi uğurlu fəaliyyət həm vəkillik 
institutunun dövlətdaxili ədalət 
mühakiməsi müstəvisində öz yerinin 
möhkəmlənməsinə, cəmiyyət tərəfindən 
müstəqil və insan hüquqlarının 
təminatçısı kimi dəyərləndirilməsinə, 
həm də beynəlxalq ikitərəfli və çoxtərəfli 
əməkdaşlığının genişlənməsinə müsbət 
təsir göstərib. Təsisatın səmərəli işinə 
vəkillərin (hüquqşünasların) aparıcı 
beynəlxalq birlikləri tərəfindən müsbət 
yanaşılıb və dəyərləndirilib. 

Hazırda Azərbaycan Vəkillər 
Kollegiyasının Avropada fəaliyyət 
göstərən ixtisaslaşmış qurumlarla şaxəli 
beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrinin 
dərinləşməsində müsbət dinamika 
nəzərə çarpır. Bu il may ayının  
16-da adı çəkilən qurumun İrlandiyanın 
paytaxtı Dublin şəhərində keçirilən 
Avropa Vəkillər Kollegiyaları və Hüquq 
Cəmiyyətləri Şurasının (CCBE) plenar 
iclasında Azərbaycan Respublikasının 
Vəkillər Kollegiyasının həmin təşkilata 
üzvlüyə qəbul edilməsi də bunun bariz 
ifadəsidir. Azərbaycan Vəkilliyinin 
beynəlxalq müstəvidə fəaliyyət 
göstərən CCBE tərəfindən tanınması 
həm də aparılan islahatların daha 
da dərinləşməsini və kollegiyanın 
nüfuzunun artmasını şərtləndirir. 

Qeyd edim ki, CCBE Avropa 
Şurası və Avropa İttifaqına üzv olan 
bütün ölkələrin vəkillər kollegiyalarını 
birləşdirən ən nüfuzlu təşkilatdır. 
Dörd illik məhsuldar fəaliyyətin 
nəticəsi olaraq, Vəkillər Kollegiyası 
bu təşkilat tərəfindən müstəqil peşə 
birliyi olaraq rəsmən tanınaraq, 
gərgin müzakirələrdən sonra böyük 

səs çoxluğu ilə nüfuzlu quruma üzv 
seçilərək hazırda fəaliyyətini uğurla 
davam etdirir. 

Yeri gəlmişkən, sözügedən təşkilat 
Avropa Şurası və Avropa İttifaqına üzv 
olan 46 ölkənin vəkillər kollegiyalarını 
birləşdirir. Azərbaycan Vəkillər 
Kollegiyasının CCBE-yə qəbul edilməsi 
beynəlxalq əlaqələrin qurulmasında 
mühüm önəm daşıyır. 

Bir milyondan artıq hüquqşünası 
birləşdirən CCBE Avropa və digər 
beynəlxalq qurumlar qarşısında ümumi 
maraqlar naminə Avropa vəkilləri 
və hüquq cəmiyyətlərini təmsil edir, 
həmçinin müntəzəm olaraq öz üzvləri 
ilə Avropa institutları, beynəlxalq 
təşkilatlar, eyni zamanda, dünyanın 

digər hüquqi təşkilatları arasında fəal 
əlaqə rolunu oynayır. 

Peşənin tənzimlənməsi, qanunun 
aliliyi, insan hüquqlarının və demokratik 
dəyərlərin müdafiəsi CCBE-nin ən 
mühüm missiyalarıdır. Xüsusi narahatlıq 
doğuran sahələrə ədalət mühakiməsinə 
çıxış hüququ, ədalət mühakiməsi 
proseslərinin rəqəmsallaşdırılması, 
qanunun aliliyinin inkişafı, peşənin 
əsas dəyərlərinin təbliği və müdafiəsi 
vasitəsilə müştərinin müdafiəsi daxildir. 
CCBE, həmçinin müasir ünsiyyət 
vasitələrindən istifadə etməklə Avropa 
vətəndaşlarının ədalət mühakiməsinə 
çıxışını yaxşılaşdırmaq üçün çatımlılığı 
artırmaq və kömək etmək məqsədi 
daşıyır.

Göründüyü kimi, ayrı-ayrı 
ölkələrdə fəaliyyət göstərən vəkillər 
kollegiyalarının CCBE üzvlüyünə qəbul 
edilməsi meyarları sırasında vəkillik 
peşəsinin və məhkəmə sisteminin 
müstəqilliyi, vəkil-müştəri məxfiliyi, 
ədalət mühakiməsinə çıxış, qanunun 

aliliyi, habelə bütün vəkillərin təqib və 
maneə olmadan öz peşələrini sərbəst 
şəkildə reallaşdırmaq imkanı əsas 
yer tutur. Buna görə də Azərbaycan 
Respublikası Vəkillər Kollegiyasının 
CCBE-yə üzv qəbul edilməsi bu şəraitin 
artıq respublikamızda mövcudluğunu 
göstərir və bundan sonra üzvlük 
statusunun yüksəlməsinə öz töhfəsini 
verəcəyinə əsas yaradır. 

CCBE-yə üzvlük Azərbaycan 
Vəkillər Kollegiyasının gələcək 
inkişafını gerçəkləşdirməklə yanaşı, 
həmin təsisatın müzakirə masalarında 
yaxından iştirak etməsini, faydalı birgə 
layihələrin həyata keçirilməsini, insan 
hüquqlarının müdafiəsinə yönəlmiş 
beynəlxalq müdafiə mexanizmlərinə 

çatımlılığın reallaşdırılmasını, 
vəkillik peşəsinin dəyərlərinin 
qorunmasını və nəticə etibarı ilə insan 
hüquqlarının müdafiəsini daha da 
möhkəmləndirəcəkdir. 

Bu təşkilata üzvlük Azərbaycan 
vəkillərinin avropalı vəkillər və 
hüquq cəmiyyətləri ilə əməkdaşlıq 
imkanlarının genişləndirilməsi, onların 
peşə hazırlığının artırılması, avropalı 
həmkarları ilə təcrübə mübadiləsinin 
aparılması imkanlarının artmasına da 
əlverişli şərait yaradacaq.

Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası 
ölkəmizdə vəkillik institutunun 
inkişafında mühüm rol oynamaqla 
bərabər, həm də artıq beynəlxalq 
arenada tanınır. Belə ki, 2019-cu 
ildə bu təşkilatla Birləşmiş Krallığın 
vəkillər birliyi olan Hüquq Cəmiyyəti 
arasında əldə olunan razılığa əsasən, 
Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının hər 
bir üzvünün Böyük Britaniyada vəkilliyə 
qəbul üzrə müvafiq imtahan verməklə 
İngiltərə və Uels ərazisində vəkillik 

fəaliyyəti ilə məşğul olmaq imkanı əldə 
etməsi bunun əyani nümunəsidir. 

Onu da qeyd edim ki,  respublika 
Vəkillər Kollegiyasının  CCBE-yə 
üzvlüyünə aparan uğulu yol 
Azərbaycanda həyata keçirilən ardıcıl 
hüquqi islahatlar, vəkillik institutunun 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində dövlət 
səviyyəsində atılan ciddi addımlar və 
mütərəqqi təcrübəyə söykənən səmərəli 
fəaliyyətlə müşayiət olunur.

Kollegiyanın belə bir nüfuzlu 
beynəlxalq quruma üzvlüyə qəbul 
olunmsı, eyni zamanda, böyük 
diplomatik uğurdur. Bu nailiyyətin əldə 
edilməsində 2017-ci ilin dekabr ayından 
Vəkillər Kollegiyasının sədri seçilən 
Anar Bağırovun yüksək idarəçiliyi ilə 
reallaşdırılan mütərəqqi islahatların da 
önəmli rolu danılmazdır.

Yeri gəlmişkən, son illərdə Vəkillər 
Kollegiyasının tərkibinin genişlənməsi, 
vəkillərin sayının artırılması diqqət 
mərkəzində saxlanılıb. Bununla bağlı 
diqqəti bir fakta yönəltmək istərdim. 
Belə ki, 2005-2017-ci illər ərzində 
vəkilliyə qəbulla bağlı keçirilən 5 yazılı 
test imtahanı nəticəsində 575 namizəd 
uğur qazanaraq Kollegiya üzvlüyünə 
qəbul olunub. Qeyd edim ki, 2017-ci il 
üçün vəkillərin ümumi sayı 931 nəfər 
təşkil edib. 2018-2022-ci illər arasında 
isə keçirilən 9 yazılı test imtahanlarının 
nəticəsində 1303 nəfər ixtisas 
imtahanlarını uğurla başa vuraraq 
icbari təlimə cəlb olunub. Bununla da 
Azərbaycanda vəkillərin ümumi sayı 
2237 nəfərə çatıb.

Kollegiyası Şurasının (BAVKŞ) 

Orucov tərəfindən təmsil olunub. 
Prezident İlham Əliyevin vəkillik 

təsisatına verdiyi önəm, göstərdiyi 
diqqət və qayğının nəticəsi olaraq, 
Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası öz 
işini müasir beynəlxalq standartlar 
səviyyəsində qurması üçün bütün 
imkan və bacarıqlarını səfərbər edərək 
səmərəli fəaliyyət göstərir.

Ümumiyyətlə, son illərdə məhsuldar 
və əzmkar iş zəminində bu təşkilatda 
aparılan islahatlar nəticəsində 
Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının 
nüfuzlu beynəlxaq qurum olan  
CCBE-yə üzvlük statusu respublikamız-
da vəkil təsisatının zamanın tələblərinə 
uyğun qurulmasının, ölkəmizdə insan 
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi 
sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin, 
bu sahədə gerçəkləşdirilən mütərəqqi 
islahatların dünya birliyi tərəfindən 
tanınması və təqdir edilməsinin məntiqi 
nəticəsidir. Bir sözlə, Azərbaycan 
Vəkillər Kollegiyasının Avropa Vəkillər 
Kollegiyaları və Hüquq Cəmiyyətləri 
Şurasına üzv seçilməsi, bütövlükdə, 
Azərbaycan vəkillərinin parlaq 
 uğurudur.

Rəna MƏMMƏDOVA, 
Bakı şəhəri 2 saylı Vəkil 

Bürosunun müdiri

Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası qeyri-dövlət, 
müstəqil, özünü idarəedən və bütün vəkillərin daxil olduğu 
təşkilatdır. Qurum Azərbaycan SSR-in 13 noyabr 1980-ci il 
tarixli qanunu ilə təsdiq edilən “Azərbaycan SSR vəkilliyi haq-
qında Əsasnamə” ilə fəaliyyət göstərən Vəkillər Kollegiyasının 
hüquqi varisidir. Kollegiyanın əsas vəzifəsi hər bir şəxsin hü-
quq və azadlıqlarının, qanunla qorunan mənafelərinin müdafiə 
edilməsindən, onlara peşəkar, yüksək keyfiyyətli, vicdanlı hüqu-
qi yardım göstərilməsini həyata keçirməkdən, vəkillik peşəsinin 
nüfuzunu yüksəltməkdən ibarətdir. 

Mərasimin əvvəlində Vətən müharibəsi 
şəhidlərinin xatirəsi dərin ehtiramla yad edildi. 
Sonra Milli Kitabxananın direktoru, professor  
Kərim Tahirov bildirdi ki, təcrübəli media rəhbəri 
və istedadlı publisist Əminə Yusifqızı II Qarabağ 
müharibəsinin yevlaxlı şəhidləri barədə çap 
etdirdi, əsasən, xronikal səciyyə daşıyan birinci 
topludan fərqli olaraq, bu gün paytaxt və Yevlax 
rayon ziyalılarının iştirakı ilə təqdimatı keçirilən 
“Biz Vətən üçün doğulduq” adlı ikinci kitabında 
şəhidlik mövzusuna ümumdövlət baxışını bədii-
publisistik səpkidə qələmə almış, əbədiyyətə 
qovuşmuş həmyerlilərinin hünər salnaməsini 
yaratmışdır.

Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri 
Əflatun Amaşov isə söylədi ki, respublikanın ən 
təşəbbüskar və böyük tirajlı bölgə qəzetlərindən 
birinin rəhbəri olan Əminə Yusifqızı Yevlax 
rayonunun uğurlarını respublika miqyasında da 
daim geniş yayır. Onun Yevlax şəhidlərindən 
bəhs edən yeni kitabı bu mövzuda yazılmış 
orijinal və mükəmməl bir nəşr olduğuna görə 
toplunu Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə paytaxt-
da təqdim etməyi qərara aldıq.

Kitabın ərsəyə gəlməsində keçmiş 
tələbəsinə öz məsləhətləri ilə yardımçı olmuş 
Bakı Dövlət Universiteti jurnalistika fakültəsinin 
kafedra müdiri, professor Cahangir Məmmədli 
və Əməkdar incəsənət xadimi, fəlsəfə doktoru 
Məhəbbət Mehdiyeva çıxışlarında qeyd etdilər 
ki, müəllif şəhidlik kimi qəlbağrıdan bir mövzuda 
65 yevlaxlı igidin bədii-sənədli obrazını yarat-
mış, ümumiyyətlə, əbədiyyətə qovuşmanın bu 
uca məqamının mahiyyətini açıb göstərməyə 
yüksək səviyyədə nail olmuşdur.

BDU-nun professoru Adilə Abbasova, bu ali 
məktəbin dosenti Əsmər Əliyeva, YAP Yevlax 
rayon təşkilatının sədri Rafiq Əliyev, Yevlax 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Xaliq 
Əliyev, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədr 
müavini Rəşad Məcid, Azərbaycan Turizm 
və Menecment Universitetinin rektoru İlham 
Mədətov, Amerikada yaşayan həmyerlimiz, 
fəlsəfə doktoru Etibar Dəmirov, “Şərq” qəzetinin 
baş redaktoru Akif Aşırlı, Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji Universitetinin professoru, şair Zahid 
Xəlil və digər çıxış edənlər şəhidlik və şəhidlər 
mövzusunda yazılan əsərlərin, nəşr edilən 
kitabların xalqımızın Qarabağ uğrunda 30 illik 
qəhrəmanlıq mübarizəsinin əhatəli xronikasının 
və xalqımıza bu misilsiz zəfəri qazandırarkən 
canlarından keçmiş igidlərin canlı obrazının ya-
radılmasında, yeni nəsillərin bu öyünclü tarixin 
ən yaxşı örnəkləri ilə tərbiyələnməsində zəruri 
rolunu qeyd etdilər. Onlar təqdim edilən kitabda 
bu yaradıcı missiyyanın məharətlə əksini tapdı-
ğını vurğuladılar.

Kitabın işıq üzü gördüyü “Təhsil” 
nəşriyyatının redaktoru, yazıçı-publisist Mustafa 
Çəmənli təmsil etdiyi kollektivin torpağı qanları 
ilə vətənləşdirən şəhidlərdən bəhs edən bu 
kitabı ən yüksək poliqrafik səviyyədə, şəhidlərin 
ruhuna dərin ehtiramla nəşrə hazırladığını 
söylədi və belə kitabları çap etməyə həmişə 
hazır olduqlarını bildirdi.

Yevlaxlı şəhidlərdən polkovnik-leytenant 
Soltan Məmmədovun həyat yoldaşı Tünzalə 
Məmmədova, Veyis İsmayılovun anası Zeynəb 
İsmayılova, Toğrul Barxudarovun həyat yoldaşı 
Zəhra Barxudarova, Faiq Adıgözəlovun bibisi 
Zöhrə Adıgözəlova, Qarabağ döyüşçüsü Zaur 
Bayramoğlu və digər çıxış edənlər şəhidlərin 
adlarının əbədiləşdirilməsi və gələcək nəsillərin 
onları daha da yaxşı tanıması, onların ailələrin 
hərtərəfli himayə edilməsi üçün dövlətin 
gerçəkləşdirdiyi tədbirlərdən razılıqla söz açdı-
lar. Onlar Yevlax şəhidlərinin döyüş bioqrafiya-
sını əhatəli və nəfis bir kitab şəklində oxuculara 
təqdim edən redaktor-publisit Əminə Yusifqızına 
təşəkkürlərini bildirdilər.

Mərasimi öz çıxışı ilə yekunlaşdıran Əminə 
Yusifqızı 65 şəhid həmyerlisi barədə ikinci 
kitabı da göz yaşları ilə yazdığını, hər ailəyə 
dəfələrlə baş çəkdiyini, onların kədərlərini və 
öyünclü düşüncələrini bütün varlığı ilə yaşa-
yaraq qələmə aldığını söylədi. Müəllif onu da 
söylədi ki, qürurlu, güclü, başı dik şəhid anaları, 
xanımları, bacıları bu kitabı yazmaqda material-
la yanaşı, ona mənəvi güc də veriblər.

Sonda Əminə Yusifqızı təqdimatın təşkilinə 
görə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 
Nazirliyinə və Milli Kitabxanaya öz təşəkkürünü 
bildirdi. Müəllifə şəhid ailələrinin yaralı 
qəlbinə məlhəm, yeni nəsillər üçün isə canlı 
qəhrəmanlıq salnaməsi olan bir mənbə ərsəyə 
gətirdiyinə görə Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar 
İttifaqı Respublika Komitəsinin diplomu təqdim 
edildi.

Tahir AYDINOĞLU,  
İlqar MUSAOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

Yeni kitablar 

Yevlax şəhidlərinin 
hünər salnaməsi

Əməkdar jurnalist, Yevlaxda çıxan “Kür” qəzetinin baş redaktoru Əminə 
Yusifqızının Vətən müharibəsi cəbhələrində igidliklə döyüşərək həlak olmuş 
65 yevlaxlı şəhidin nəsillərə örnək olan hünərindən bəhs edən “Biz Vətən 
üçün doğulduq” toplusunun Mədəniyyət Nazirliyi və Mətbuat Şurasının birgə 
təşkilatçılığı ilə M.F.Axundov adına Respublika Milli Kitabxanasında keçirilən 
təqdimatı şəhidlik mövzusuna cəmiyyətin həssas münasibəti, onların ölməz 
xatirəsinə xalqımızın dərin ehtiramı ilə əlamətdar oldu.

Dejavü xəstəlik deyil
Bəzən olur ki, gündəlik həyatımızda qarşılaşdığı-

mız hadisələri təkrar yaşayırmışıq kimi hiss edirik. 
Bu, bizə müəmmalı, bir o qədər də mistik görünür. 
Lakin bu hissin adı dejavüdür.

Dejavü 
yaşayarkən hansısa 
hadisəni əvvəllər 
görmüşük və ya 
başımıza gəlibmiş 
kimi düşünürük. 
Mütəxəssislərin 
fikrinə görə, in-
sanların üçdə ikisi 
həyatlarında ən azı 
bir dəfə dejavü hissi 
yaşayır. Fransızca 
deja (daha əvvəldən) 
voir (görmək) mənasını verir. Bu, bir hadisəni yaşamaq və ya 
görmək hissi bəxş edir. 

Bəri başdan deyək ki, dejavü xəstəlik deyil. Araşdırmala-
ra görə, dejavü beynin fəaliyyətindəki kiçik bir anomaliyadan 
qaynaqlanır. Bu vəziyyət mütəmadi olaraq davam edərsə, 
təkrarlanarsa, hansısa xəstəliyin əlaməti kimi özünü büruzə 
verə bilər. Bu hissin tez-tez təkrarlanmasına daha çox 
şizofreniya və depressiyadan əziyyət çəkən insanlarda rast 
gəlinir. Əgər sözügedən hal davamlı olarsa, mütləq həkimə 
müraciət etmək lazımdır. Hər bir hadisənin və ya hissin 
səbəbi olduğu kimi dejavünün də başvermə səbəbləri var. İlk 
dəfə 1876-cı ildə fransız fizik Emile Boirac tərəfindən istifadə 
olunan “dejavü” anlayışı elmi ədəbiyyatda 1928-ci ildə 
Edward Bradford Tichenerin “Bir psixologiya kitabı” əsərində 
qeyd olunub. Tichenerin fikrincə, beyin təcrübə ilə bağlı qəti 
bir qavrayış yaratmadan əvvəl qismən qavrayış yaradır ki, 
bu da dejavü hissinin yaranmasına səbəb olur. Göründüyü 
kimi, dejavü bu və ya digər səbəblərdən qaynaqlanır. Onun 
alzheimer xəstəliyində effektiv olduğu bildirilir, lakin, bu elmi 
təsdiqini tapmayıb.

Şahxanım ƏLİZADƏ,  
“Xalq qəzeti”

Nəqliyyat vasitəsində gizlədilən külli 
miqdarda dərman vasitələri aşkarlanıb

Külli miqdarda dərman vasitələrinin 
qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə 
gətirilməsinin qarşısı alınıb. 

Qaçaqmalçılıq faktı Qərb Ərazi Baş Göm-
rük İdarəsinin Əməliyyat Təhqiqat İdarəsinin 
Əməliyyat şöbəsinə dərman preparatlarının 
nəqliyyat vasitəsinin yük yerində gizlədilərək 
gətiriləcəyinə dair  daxil olan məlumat 
əsasında aşkar edilib. Həyata keçirilən təcili və 
təxirəsalınmaz əməliyyat tədbirləri nəticəsində 
qaçaqmalçılıq predmetlərinin “Mercedes Benz  
Actros” markalı yük nəqliyyat vasitəsində  

gətiriləcəyi müəyyənlləşdirilib və nəqliyyat 
vasitəsi nəzarətə götürülüb.

Nəqliyyat vasitəsi “Qırmızı Körpü” gömrük 
postuna daxil olarkən Azərbaycan Respublikası 
vətəndaşı olan sürücü şifahi sorğu-sual edilib. 
O idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsində gömrük 
nəzarətindən gizlədilən, gömrük orqanına 
mütləq bəyan edilməli hər hansı predmetin 
olmadığını bildirib.

Lakin stasionar rentgen qurğusu vasitəsilə 
aparılan gömrük yoxlaması zamanı nəqliyyat 

vasitəsinin yük yerində şübhəli cizgilər 
müşahidə olunduğundan yükə baxış keçirilib 
və əməliyyat məlumatı təsdiqini tapıb.  Belə ki,  
yükün içərisində gömrük nəzarətindən gizlədilən 
120 qutu “Marlboro Touch” markalı siqaretlər və 
qutularda dərman vasitələri aşkar edilib. Daha 
sonra nəqliyyat vasitəsindəki yük boşaldılıb 
və döşəmənin taxta örtüyünün altında dərman 
vasitələrinin gizlədildiyi müəyyən olunub.

   Ümumilikdə, nəqliyyat vasitəsindən 
2400 ədəd siqaret və  7 adda külli miqdarda- 
üzərində “Devit-3 50.000 I.U./15 ml” yazısı 
olan  2010 flakon, üzərində “Devit-3 1 ml İ.M 
300.000” yazısı olan 6400 ampula və həmin 
ampulaların boş qutuları, üzərində “Atarax 
25 mgfilm kaplı tablet” yazısı olan 1170 qutu, 
üzərində “Kindan 600 mg/4ml IM/IV Enjeksi-
yonluk çözelti içeren ampul” yazısı olan 28 
qutu, üzərində “Cyclo-Progynova 2mg+2mg/0.5 
mgkaplı tablet” yazısı olan 11 qutu, üzərində 
“Diane 2mg/35 mcg kaplı tablet” yazısı olan 34 
qutu,  üzərində “Fucidin %2 krem” yazısı olan 6 
qutu dərman preparatları və üzərində “Mirena” 
yazısı olan 46 ədəd tibbi vasitə aşkar edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. 

DGK Mətbuat və İctimaiyyətlə  
Əlaqələr İdarəsi

FHN növbəti yoxlama 
tədbirləri həyata keçirib

Fövqəladə halların nəticələrinin aradan 
qaldırılması işinin təşkili Baş idarəsinin 
əməkdaşları tərəfindən Azərbaycan 
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
təsdiq olunmuş əmrinə uyğun olaraq, 
“Mülki müdafiə, fövqəladə halların 
qarşısının alınması və nəticələrinin aradan 
qaldırılması, yanğın təhlükəsizliyi və su 
hövzələrində insanların təhlükəsizliyinin 
təmin olunması sahəsində Fövqəladə 
Hallar Nazirliyinin hazırlığı üzrə Təşkilati-
-metodiki göstərişlər”in icrasının təmin 
edilməsi məqsədilə nazirliyin Şimal-qərb 
regional mərkəzinin ərazisində yerləşən 
hərbi hissəsində növbəti yoxlama 
tədbirləri həyata keçirilib.

Yoxlama zamanı fəaliyyətin müvafiq 
normativ-hüquqi aktların tələbərinə uyğun 
təşkil edilməsi, şəxsi heyətin döyüş və 
peşə hazırlığı vəziyyəti, nizam-intizamı, 
sıra hazırlığı, geyim formasının düzgün 
daşınması, xidmətin təşkili, fiziki hazırlıq 
üzrə normativlərin yerinə yetirilməsi, zabit 
heyətinin komandir və peşə hazırlığı üzrə bilik 
səviyyələrinin artırılması, mövcud texnika və 
avadanlıqların hazır vəziyyətdə saxlanılması, 
növbətçilik sisteminin qurulması, günün 

nizam qaydalarının tələblərinə riayət 
olunması, tibbi təminat və mənəvi-psixoloji 
vəziyyət, xilasetmə işinin təşkili və fövqəladə 
halların nəticələrinin aradan qaldırılması 
zamanı qəza-xilasetmə və axtarış xilasetmə 
işlərinin yerinə yetirilməsi, texniki təhlükəsizlik 
qaydalarına riayət olunması və bu kimi digər 
sahələr diqqət mərkəzində olub.

Yoxlama zamanı əməli köməklik 
göstərilib, aşkar olunmuş nöqsan və 
çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına dair 
müvafiq tapşırıqlar verilib.

“Xalq qəzeti”
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