
Yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının, mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarının və
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Apellyasiya
Şuraları haqqında Əsasnamələrin
təsdiq olunması

Adıçəkilən Apellyasiya Şuraları haqqında
Əsasnamələr təsdiq edilib. Əsasnamələrə

görə, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan
şəxslər özlərinin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
bağlı yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının qəbul etdiyi qərarlardan,
hərəkət və ya hərəkətsizliklərdən həmin
icra hakimiyyəti orqanlarının Apellyasiya
Şuralarına Əsasnamələr ilə müəyyən
edilmiş qaydada şikayət verə bilərlər. Bu
icra hakimiyyəti orqanlarının Apellyasiya
Şuralarının şikayətlə bağlı qəbul etdikləri
qərarlardan, digər hərəkət və ya
hərəkətsizliklərdən isə Prezident yanında
Apellyasiya Şurasına şikayət vermək
mümkündür.

“Tütün çəkmək üçün xüsusi
ayrılmış yerlərə dair Tələblər”in
təsdiq edilməsi barədə Nazirlər
Kabinetinin Qərarı

Tələblərə əsasən, tütün çəkmək üçün
aşağıdakı tələblər müəyyən edilib:

a) Tütün çəkmək üçün xüsusi ayrılmış
qapalı yerlərə dair tələblər

• tütün çəkmək üçün xüsusi ayrılmış
qapalı yerlər (bundan sonra – xüsusi
qapalı yerlər) yalnız tütün çəkənlər üçün
nəzərdə tutulur (bütün növ qəlyanlar və

elektron siqaretlər də bu tələblərin təsir
dairəsində tütün məmulatlarına bərabər
tutulur) və aşağıdakı tələblərə cavab
verməlidir:

• xüsusi qapalı yerlər bina daxilində

insanların ümumi gediş-gəliş yerlərindən,
kütləvi toplanma, istirahət və gözləmə

sahələrindən kənarda yerləşdirilməlidir;

• xüsusi qapalı yerlər bütün tütün
çəkilməyən yerlərdən tam təcrid edilməli,
girişi və çıxışı bir qapıdan ibarət olmalıdır;

• xüsusi qapalı yerlərin tikintisində və

quraşdırılmasında istifadə olunan
materiallar yanğınadavamlı, içəridən və

bayırdan üst səthləri asan yuyulan və

təmizlənən, yuyucu və dezinfeksiyaedici
vasitələrin təsirinə davamlı olmalıdır;

• xüsusi qapalı yerlər özü açılan və

bağlanan avtomatik və ya özü bağlanan
qapılarla təchiz olunmalıdır;

• xüsusi qapalı yerlərin daxilində

görünən yerlərdə tütün əleyhinə, tütün
çəkmənin zərərlərinə dair çap və digər
maarifləndirici materiallar
yerləşdirilməlidir;
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• xüsusi qapalı yerlərin girişində “Tütün
çəkmək üçün xüsusi ayrılmış yer” və “Tütün
çəkmək səhhətiniz üçün zərərlidir” və “18
yaşadək şəxslərin girişi qadağandır” yazılarının,
yaxud işarələrinin olması təmin edilməlidir;

• xüsusi qapalı yerlərdə təhlükəsizlik tələbləri
təmin edilməli və yanğınsöndürmə qurğuları
quraşdırılmalıdır;

• xüsusi qapalı yerlərdə siqaret kötükləri və

ya onun hər-hansı bir hissəsi, eləcə də digər tütün
məmulatları tullantılarının toplanması məqsədi
ilə metaldan hazırlanmış xüsusi külqabılar
(tullantı qabları) yerləşdirilməlidir;

• xüsusi qapalı yerlərin sanitariya-gigiyena
normalarına cavab verməsi və mütəmadi təmizlik
işlərinin aparılması təmin edilməlidir;

• tütün məmulatları üçün nəzərdə tutulmuş
külqabılar və bu məqsədlə istifadə edilə biləcək
digər tullantı qabları mütəmadi olaraq qapalı
tutumlara boşaldılaraq, tütünçəkmə qadağan
edilən yerlərdən, sahələrdən kənarlaşdırılmaqla,
məişət tullantıları üçün nəzərdə tutulmuş
konteynerlərə atılmalıdır.

• xüsusi ayrılmış qapalı yerlər havalandırma
sistemi ilə təchiz edilməlidir.

Havalandırma sistemi aşağıdakı tələblərə uyğun
olmalıdır:

• xüsusi qapalı yerlər tütün çəkmək qadağan
olunan yerlərə nisbətən mənfi hava təzyiqi
altında saxlanılmalıdır. Mənfi hava təzyiqi
yaratmaq üçün mexaniki sistem bütün iş
saatlarında işləməlidir;

• xüsusi qapalı yerlərdən mexaniki
havalandırma sistemi ilə xaric olan hava tütün
çəkilməyən digər sahələrin havalandırma və

kondisioner sistemlərinin havası ilə
qarışmamalıdır;

• mexaniki havalandırma sistemi xüsusi
qapalı yerin havasının bir saat ərzində azı 10 dəfə
dəyişməsini təmin etməlidir;

• mexaniki sistem vasitəsilə xüsusi qapalı
yerlərdən çıxarılan hava binanın girişindən və ya
çıxışından, pəncərələrdən, havalandırma

sistemlərinə təmiz hava daxil olan yerlərdən,
tikinti obyektlərinin mühəndis-kommunikasiya
təminatı tələblərinə uyğun olaraq damörtüyü
səviyyəsinə qədər uzaqlaşdırılmalıdır.
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