Atıcı vəzifəsi üzrə mövzular:
1. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin qarnizon və qarovul xidmətləri
Nizamnaməsi üzrə:
 Qarnizon xidmətinin təşkili və yerinə yetirilməsi;
 Qarnizonda patrulluqetmə;
 Parol;
 Qarovulların təyin edilməsi və hazırlanması;
 Qarovul nəfərlərinin hüquqları və vəzifələri, saatdar, dəyişdirici;
 Qarovulların dəyişməsi və dəyişdirilməsi;
 Dəyişdirici;
 Saatdar;
 Saatdarların dəyişdirilməsi;
 Qarovullarda daxili qayda.
2. Bədbəxt hadisələr və fövqəladə vəziyyətlər zamanı ilkin tibbi yardım üzrə:
 Qan dövranı dayandığı zaman reanimasiya;
 Ürək masajlarının növləri;
 Huşun itməsi;
 Zəhərlənmə;
 İstilik və gün vurma;
 Sınıqlar və travmalar;
 Kəllə travmaları;
 Onurğa sütununun travması;
 Yanıqlar-termiki yanıqlar, kimyəvi yanıqlar;
 İldırım və elektrik vurma;
 Zərərli ilanların çalması;
 Qanaxmanın növləri.
3.
4.

İlkin yanğınsöndürmə vasitələri;
Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında AR qanunu üzrə:
 Əsas anlayışlar.

5.

9 mm-lik "Makarov" tipli tapança üzrə:
 Tapançanın taktiki-texniki göstəriciləri, silahla davranış və istifadə qaydaları.
İstinad

1.

www.mod.gov.az / Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin qarnizon və qarovul
xidmətləri
Nizamnaməsi.

2.

Z.H.Hüseynova, Y.İ.Əhmədov, Z.H.Qurbanov, S.Ə.Xəlilova, Ş.A.Qulamov. Bədbəxt
hadisələr və fövqəladə vəziyyətlər zamanı ilkin tibbi yardım məlumat kitabı.

3.

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.

Atıcı (Mühafizəçi) istiqaməti üzrə test tapşırıqları

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Qarovul xidməti nə üçün nəzərdə tutulmuşdur?
Qarnizon ərazisində qarnizon və qarovul xidmətinə kim rəhbərlik edir?
Qarnizonda patrulluq neçə həyata keçirilə bilər?
Qarnizonda patrul kimlərdən ibarətdir?
Qarnizonda patrul nəfəri kimlərdən təyin olunur?
Qarnizonda patrul xidməti sxemində nə göstərilməlidir?
Qarnizonda partulun şəxsi heyətinə xidmət vaxtı nə qadağandır?
Parol nədir və nə üçün istifadə olunur?
Qarovul xidmətini yerinə yetirmək nə deməkdir?
Qarovul xidməti tələblərinin pozulmasında təqsirkarlar hansı məsuliyyət daşıyır?
Qarovul xidmətini yerinə yetirmək üçün nə təyin olunur?
Kimlərin qarovula təyin olunması qadağandır?
Qarovullar təyinatına görə neçə növ olur və hansılardır?
Daxili (gəmi) qarovulu nə üçün təyin olunur?
Qarnizon (düşərgə) qarovulları nə üçün təyin olunur?
Daimi qarovullar hansı qarovullardır?
Müvəqqəti qarovullar hansı qarovullardır?
Qarovullar dəyişmə zamanı qarovullar növbətçisini qarşılamaq üçün hansı komanda verildiyi
andan tabe olduğu şəxslərin tabeçiliyinə keçir?
Qarovullar növbədən sonra öz hərbi hissəsinə (bölməsinə) qayıtmaq üçün qarovul rəisinin
hansı komandası verildiyi andan tabe olduğu şəxslərin tabeçiliyindən çıxır?
Qarovulun tərkibinə kimlər daxildir?
Post nədir?
Qarovulun tərkibinə daxil olan şəxslər xidmət zamanı nalayiq hərəkət etdikdə, onlara inzibati
cəza nə vaxt verilə bilər?
Silah doldurularkən və boşaldılarkən onun lüləsi necə yönəldilməlidir?
Patrulluqetmə ilə obyektlərin mühafizəsi təşkil edilərkən, obyektin hasarlanmasından və yerin
şəraitindən asılı olaraq, təyin olunmuş vaxt ərzində saatdara mühafizə və müdafiə üçün zolaq
hansı məsafədə təyin edilir?
Ətraf yaxşı görünəndə ərazi şəraiti imkan verirsə, saatdarlar mühafizə olunan obyektləri və
onların giriş yollarını hansı qaydada mühafizə edə bilərlər?
Saatdarlara kömək məqsədilə ehtiyat qruplar kimlərdən təşkil edilir?
Hərbi qulluqçunu nalayiq hərəkətinə görə xidməti davam etdirməyə buraxmaq qeyri-mümkün
olduqda nə edilməlidir?
Silahlar nə vaxt doldurulmalı və nə vaxt boşaldılaraq yoxlanılmalıdır?
Silahlar harada doldurulub və boşaldılmalıdır?
Silahlar kimin komandası və nəzarəti altında doldurulub və boşaldılmalıdır?
Tapança doldurulmazdan qabaq nə edilməlidir?
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Ehtiyat döyüş patronları harada saxlanılmalıdır?
Döyüş sursatı olan yeşiklərin açarı və ona vurulmuş möhürün surğuc surəti kimdə saxlanılır?
Qarovulun mühafizə etdiyi saxlancların (anbarların, parkların) açılmasına və maşınların
(təyyarələrin, topların, ya da döyüş texnikasının) dayanacaq yerlərinə buraxılmasına icazə nə
əsasında verilir?
Qarnizon qarovulları kim tərəfindən təyin edilir?
Daxili qarovullar kim tərəfindən təyin edilir?
Qarovulların dəyişdirilmə müddəti necə olmalıdır?
Eyni hərbi qulluqçular qarovula hansı müddət intervalında təyin edilməlidir?
Postlar tabelində nə göstərilmir?
Qarovulun heyətinə dəyişdiricilər kimlərdən təyin edilir?
Postların sayından və yerindən asılı olaraq dəyişdiricilərin miqdarı necə olmalıdır?
Dəyişdiriciyə postlara getməyə, saatdarların dəyişdirilməsinə və qarovul otağına qayıtmasına
nə qədər vaxt sərf edilməlidir?
Hansı halda qarovula dəyişdirici təyin edilmir?
Qarovul nəfərləri kimlərdən təyin edilir?
Qarovul nəfərinin sayı nədən aslıdır?
Postların sutka ərzində mühafizəsi üçün neçə növbəli saatdarlar təyin edilir?
Postların gecə (qaranlıq başlanandan işıqlanana qədər) və ya onların anbarlarının,
saxlanclarının bağlanmasından açılmasına qədər mühafizə olunduqda neçə növbəli saatdarlar
təyin edilir?
Qarovul heyəti nə vaxt təyin edilməlidir?
Dəyişdirici aşağıda qeyd olunanlardan hansına cavabdeh deyildir?
Dəyişdirici kimə tabedir?
Saatdar kimdir?
Aşağıdakılardan hansı saatdarın toxunulmazlığı barədə fikrə aid deyildir?
Kimin (kimlərin) saatdarları dəyişməyə və postdan çıxarmağa hüququ vardır?
Qarovul nəfərinin postu qəbul etməsi hansı qaydada həyata keçirilməlidir?
Aşağıdakılardan hansı saatdarın vəzifəsinə aid deyildir?
Saatdarın vəzifəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyildir?
Aşağıda qeyd olunanlardan hansı saatdara qadağan deyildir?
Saatdar kimlərin suallarına cavab verməlidir?
Saatdar hansı halda xəbərdarlıq etmədən silah işlətməlidir?
Saatdar qarovul rəisindən, qarovul rəisinin köməkçisindən, öz dəyişdiricisindən və onların
müşayiət etdikləri şəxslərdən başqa postlara, yaxud göstəricilərlə işarə qoyulan qadağan
edilmiş sərhədə yaxınlaşan bütün şəxsləri saxlamaq üçün ilk olaraq nə etməlidir?
Qaydanı pozan şəxs saatdarın “Dayan, geriyə” və ya “Dayan, sağdan (soldan) keç” tələbini
yerinə yetirmədikdə saatdar nə etməlidir?
Qaydanı pozan şəxs saatdarın “Dayan, atacağam” tələbini məhəl qoymadıqda saatdar nə
etməlidir?
Saatdarın havaya xəbərdarlıq atəşindən sonra qaydanı pozan şəxs tələbi yerinə yetirmədikdə
və posta (qadağan edilmiş sərhədi) keçməyə cəhd göstərdikdə, yaxud belə cəhddən sonra
qaçmağa üz qoyduqda saatdar nə etməlidir?
Saatdarın səsinə “Qarovul rəisi (qarovul rəisinin köməkçisi, dəyişdirici) gəlir” cavabı verildikdə
saatdar nə əmr etməlidir?
Postda yanğın baş verdikdə saatdar nə etməlidir?
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Mühafizə etdiyi obyektin texniki ərazisində, yaxud daxili və xarici hasarları olan obyektdə,
həmçinin postun yaxınlığında yanğın baş verdikdə saatdar nə etməlidir?
Saatdar qəflətən xəstələndikdə, xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) aldıqda nə etməlidir?
Saatdar Döyüş Bayrağının yanındakı postda öz vəzifəsini hansı vəziyyətdə yerinə yetirməlidir?
Hərbi qulluqçular Döyüş Bayrağına əsgəri salam verdikdə, saatdar hansı vəziyyət almalıdır?
Alışma təhlükəsi olan saxlancları (anbarları) mühafizə edən saatdarın vəzifəsinə
aşağıdakılardan hansı aid deyildir?
Hansı halda qarovulun dəyişdirilməsi zamanı qarovula nəqliyyat vasitəsi verilməlidir?
Hansı halda qarovulların dəyişilməsi qarovul otağında aparılır?
Saatdarların dəyişilməsi nə vaxt həyata keçirilməlidir?
Saatdarlar nə vaxt bir saatdan bir dəyişilirlər?
Qarovul otağının girəcəyində xidmət aparan saatdarlar nə vaxt və kim tərəfindən dəyişilirlər?
Növbə saatdara 10-15 addımlığa qədər yaxınlaşdıqda yeni qarovul dəyişdiricisi hansı
komanda verməli və nə etməlidir?
Saatdar kimin və hansı komandası ilə postu təhvil verməlidir?
Postun təhvil-təslimi zamanı hər hansı bir nasazlıq və ya uyğunsuzluq aşkar edildikdə
dəyişdirici nə etməlidir?
Qarovul nəfərinin saatdar (saatdarın qarovul nəfəri) vəziyyətinə keçməsi nə ilə müəyyən edilir?
Qış vaxtı qarovul otağının temperaturu nə qədər olmalıdır?
Silah tətbiq edilməsinə hansı halda yol verilir?
Ürək dayanması zamanı nə etmək lazım deyildir?
Ürək masajı neçə cür aparılır?
Huşun itməsi zamanı nə etmək lazımdır?
Aşağıdakılardan hansı huşun itməsi əlamətlərinə aid deyildir?
Aşağıdakılardan hansı zəhərlənmə əlamətlərinə aid deyildir?
Gün vurma zamanı zərərçəkənə nə etmək lazım deyildir?
Aşağıdakılardan hansı gün vurma əlamətlərinə aid deyildir?
Mexaniki travmalar neçə cür olur və hansılardır?
Kəllə travması zamanı nə etmək lazımdır?
Aşağıdakılardan hansı kəllə travmasının əlamətlərinə aid deyildir?
Aşağıdakılardan hansı onurğa sütununu taravması əlamətlərinə aid deyildir?
Mənşəyindən asılı olaraq yanıqların neçə növü var və hansılardır?
Zədələnmənin dərinlik dərəcəsinə görə yanıqların neçə növü var və hansılardır?
1-ci dərəcəli yanıqlar nə ilə səciyyələnir?
3-ci dərəcəli yanıqlar nə ilə səciyyələnir?
Yanıq zamanı nə etmək lazım deyildir?
Kimyəvi yanıq zamanı nə etmək lazımdır?
Elektrik cərəyanından zədələnmə zamanı nə etmək lazım deyildir?
Aşağıdakılardan hansı zəhərli ilan çalması əlamətlərinə aiddir?
Zədələnmiş qan damarlarından asılı olaraq qanaxmanın neçə növü olur və hansılardır?
İnsan eyni vaxtda nə qədər qan itirdikdə ölümlə nəticələnə bilər?
9 mm-lik “Makarov” tapançasının təyinatı hansıdır?
9 mm-lik “Makarov” tipli tapançanın gülləsinin öldürücü qüvvəsi hansı məsafəyədəkdir?
9 mm-lik “Makarov” tipli tapança 1 dəqiqədə neçə atəş açmağa malikdir?
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Aşağıdakılardan hansı buraxılış rejiminin pozulması halına aiddir?
Neft məhsullarının nə ilə söndürülməsi məqsədəuyğundur?
Silah nəyə deyilir?
Xidməti silah nəyə deyilir?
Odlu silah hansıdır?
Silah istifadəçisi kimdir?
Silah hansı şəraitdə saxlanılmalıdır?
Xidməti silah nə vaxt tətbiq edilə bilər?
Silahın hansı növləri var?
Soyuq silahlara aid olanı göstərin
Odlu silahların hansı növləri var?
Silahda kalibr nədir?
Partlayıcı maddə nədir?
Partlayıcı maddələr hansıdır?
Terror nə deməkdir?
Mühafizə olunan obyekt nəyə deyilir?
Mühafizə olunan obyektin hüdudlarında müəyyən edilən qayda necə adlanır?
“Atıcı” vəzifəsi üzrə işçi seçimində namizəddə aşağıda göstərilən xəstəliklərdən hansı olduqda
qəbul edilmir?
Obyektdən sənədsiz neçə kiloqram mal-materialı çıxartmaq olar?
Obyektin ərazisinə daxil olmağa hüquq verən sənəd hansıdır?
Cinayət əməlləri hansı qanunvericilik aktlarında öz əksini tapir?
İnzibati xətalar hansı qanunvericilik aktlarında öz əksini tapir?
Obyektə qadağan olunmuş mallar gətirildiyi zamanı nə edilməlidir?
Talama nəyə deyilir?
Oğurluq nədir?
Anbar nəyə deyilir?
İlkin yanğınsöndürmə vasitələrini göstərin
Xidmət zamanı obyektin yaxınlığında bir neçə şəxsin iştirakı ilə dava baş verdikdə nə
edilməlidir?
Sıra nəyə deyilir?
Cərgə nəyə deyilir?
Nəzarət buraxılış məntəqəsindən şəxslərin, gətirilən və çıxarılan mal-materialların keçməsinə
hüquq verən sənəd hansıdır?
Birdəfəlik buraxılış vərəqələri neçə gün və neçə dəfə istifadə etmək üçün qüvvədədir?
Obyektin ərazisinə aşağıdakılardan hansını gətirmək qadağandır?
Hüquq-mühafizə oranlarının statusu mühafizə fəaliyyətini həyata keçirən şəxslərə hansı halda
şamil oluna bilər?
Atıcı tərəfindən xüsusi vasitə hansı hallarda tətbiq oluna bilər?
Mühafizə olunan obyektdə texniki vasitələrdən istifadə kimin razılığı ilə həyata keçirilir?

